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Abstract 
This thesis examines perceptions of sustainability and sustainable urban development among 
actors involved in the project of rebuilding Slussen in central Stockholm. Views on the sug-
gested new traffic solution and what would make a sustainable solution, the concepts of sus-
tainability and sustainable urban development and how these concepts are interpreted and 
applied as policy, are especially investigated. A semi-structured qualitative interview study 
has been carried out and the respondents include city officials, politicians, representatives of 
interest groups, consultants and researchers. 
 Stockholm, European Green Capital in 2010, sets high goals for sustainability. As con-
cept, sustainability is also frequently used in much of the city´s planning material such as the 
budget, environmental programme and urban development documents. However, it has not 
been included in the goals of the Slussen project. Even though, interviewees representing the 
city view the project as a sustainability project whereas other respondents clearly question this 
view. The study suggests that a determining factor for this division is how the sustainability 
concept is defined (or not), also how car traffic is viewed in urban sustainable development. 
 The thesis shows that instead of planning for sustainable transportation, traditional busi-
ness-as-usual traffic planning has dominated the Slussen project. The main reasons are that 
the new traffic solution, although including new walking and cycling bridges as well as a new 
bus terminal, includes planning for increased car traffic, an eight lane bridge to provide for it 
and a high degree of separation instead of integration of transport modes. Many of the inter-
viewees also perceive of the suggested new main bridge as a motorway and the walking 
bridge as being both socially and culturally unsustainable in its long and narrow design. The 
new traffic solution in itself is viewed as unsustainable since it would bring about the aban-
donment of a more than 300 year old tradition of double and equal bridges at Slussen. 
 Finally, the study suggests that the planned new traffic solution would have both looked 
different and been perceived of as more sustainable if sustainability had been included in the 
project goals. However, this would only have been the case if the concept was properly de-
fined and implemented. 
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Förord 

Denna licentiatuppsats tillägnas min son Olle och alla de barn som fötts i 
Stockholm under arbetets gång. De tillhör nästa generation invånare i staden 
som kommer att få leva med resultatet av den nu pågående planprocessen 
rörande Slussens nya utformning. 
 Under arbetet med licentiatuppsatsen fick jag rådet att det att studera 
Slussenprojektet skulle vara som att skjuta mot ett rörligt mål på grund av 
den föränderliga plan- och beslutsprocessen. Detta har till viss del varit fal-
let, men studiens intervjumaterial samt planförslaget 2010 med tillhörande 
handlingar har utgjort ett fast material att utgå ifrån. De uppfattningar som 
förts fram i intervjuerna kan ses som frusna i tiden och beroende av hur 
planprocessen och debatten kring Slussenprojektet gestaltat sig just då. När 
detta arbete lämnar tryckeriet kommer planarbetet att ha fortskridit och dess 
empiriska material redan att vara lite gammalt. Det är dock troligt att små, 
om några, förändringar kommer att ha gjorts i trafiklösningen till det slutgil-
tiga förslag för nya Slussen med nytt bildmaterial som släpps i maj 2011. 

Det är många personer jag vill tacka för arbetets tillkomst. Först och 
främst så min fru Louise, vars stöd och förståelse varit ovärderligt. Trots att 
jag många gånger och under långa stunder stängt in mig i min kammare 
djupt upptagen med forskningen har du liksom jag tyckt att arbetet varit vik-
tigt och stöttat mig på ett otal sätt. Därför går mitt första och största tack till 
dig. Vidare tackas min svärmor Berit, som hjälpt till med barnpassning i 
tider av intensivt skrivande. Även mina föräldrar Ulf och Eva tackas för 
detta. Tack till Eva även för hjälp med korrekturläsning. 

Ett stort tack riktas till mina handledare Johan Jansson och Eva Anders-
son, vars konstruktiva kommentarer och vägledning guidat mig under arbe-
tets gång. Tack även till forskarskolans studierektor Peeter Maandi och Kul-
turgeografiska institutionens prefekt Jan Öhman, som organiserat fors-
karskolan och gjort det hela möjligt. Också andra personer vid institutionen 
tackas: min tidigare handledare Dominic Power, Sofia Cele som läst och 
kommenterat manus som del i läsgruppen, Sten Åke Bylund för granskning 
av text och värdefulla synpunkter, samt Anders Waxell som läste och kom-
menterade tidigare material. Jag vill också tacka alla kollegor och vänner i 
Forskarskolan i geografi, framförallt Robert Kenndal som granskat delar av 
manus och utgjort ressällskap mellan Stockholm och Uppsala ett antal gång-
er under studietiden. Även Mikael Wingård tackas för intressanta diskussio-



4 
 

ner under de senaste två och ett halvt åren. Även min arbetsgivare Interna-
tionella Engelska Gymnasiet tackas för att ha låtit mig delta i forskarskolan. 
Slutligen, men inte minst, tack till alla de personer som intervjuats för av-
handlingen. Utan att ni tagit er tid och låtit er intervjuas hade arbetet inte 
varit möjligt. 

Avslutningsvis är ett ämne som behandlas i studien uppfattningar rörande 
biltrafik och vilken plats denna bör ha i en innerstad utifrån ett hållbarhets-
perspektiv. Då det kan vara intressant för läsaren att känna till något om min 
egen ståndpunkt i frågan vill jag säga några ord därom. Jag brukade vara en 
person som ofta åkte bil, inklusive till och från arbetet varje dag. Då den 
gymnasieskola där jag arbetar flyttade från Enskede till Södermalm i Stock-
holms innerstad slutade jag dock helt att ta bilen till jobbet. Jag upptäckte 
hur smidigt och behändigt det var att istället ta tunnelbanan och kom även att 
reflektera mer kring hur mitt bilåkande hade påverkat miljön runt omkring. 
När jag numera ska in till City åker jag nästan alltid kollektivt och försöker i 
möjligaste mån att gå eller cykla istället för att åka bil även för lokalt resan-
de. Men jag är dock inte någon motståndare till bilen i sig, utan ser och vid-
håller ändå att denna är ett bra och i vissa fall nödvändigt transportmedel, 
särskilt då man som jag numera bor i förorten och är småbarnsförälder. Om 
fler människor dock kunde bryta sina vanor av att alltid ta bilen, och särskilt 
så till och från sina arbetsplatser, kunde utvecklingen göras mer hållbar. 
 Låt oss nu odla vår trädgård. 
 
Jesper Bjarnestam 
 
Stockholm och Uppsala i april 2011 
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1. Introduktion 

Sedan Brundtlandrapporten kom 1987 (WCED 1987) har hållbar utveckling 
varit ett viktigt policymål inom samhällsplanering på alla politiska nivåer 
(Corell och Söderberg 2005:28ff). Det finns många definitioner av begrep-
pet, men gemensamt för dem är att den ekonomiska utveckling som sker ska 
ta ekologiska och sociala hänsyn, inklusive ett beaktande av kulturvärden. 
Inom såväl lokal, regional, nationell, som global samhällsplanering, liksom i 
det av olika företag, talas det idag mycket om att uppnå hållbara lösningar i 
form av bland annat energieffektiviseringar och minskade koldioxidutsläpp. 
Det uttrycks mål och visioner för åstadkommandet av hållbar utveckling och 
hållbarhet i olika policydokument. Svenska företag bygger hållbara städer i 
Kina (Björling et al, DN 2008-06-27). Landet Sverige uppfattas därtill inter-
nationellt som ett föregångsland inom området hållbarhet, vilket bidrog till 
att Europeiska kommissionen utsåg Stockholm till Europas miljöhuvudstad 
år 2010 (Europeiska kommissionens hemsida). 
 Som policymål har Stockholms stad i sitt miljöprogram för åren 2008-
2011 (Stockholms stad 2007) satt upp sex övergripande mål för miljöarbetet 
och i inte mindre än fyra av målen ingår någon form av hållbarhetsbegrep-
pet. Bland annat är det stadens målsättning att åstadkomma ett långsiktigt 
hållbart transportsystem och att vid exploatering och byggande ska miljö-
mässigt hållbara metoder och material användas. Det är också ett uttalat 
mål i programmet Vision Stockholm 2030 (Stockholms stad Stadslednings-
kontoret 2010) att staden avser att åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt. 
För detta har Stockholms stad bland annat satt upp som klimatmål att vara en 
fossilbränslefri kommun till år 2050, vilket betyder att fossila bränslen som 
bensin, olja, kol och gas då inte längre ska vara i bruk (Stockholms stads 
hemsida, redovisning av klimatmål). 
 Arbetet med att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling ska därmed 
genomsyra allt av stadens arbete, inte minst de olika stadsutvecklingsprojekt 
som bedrivs. Ett av de största sådana projekten är Slussenprojektet. Slussen 
(se figur 1.1), en av stadens mest centralt belägna offentliga platser med ett 
unikt läge mellan stadsdelarna Gamla stan och Södermalm och mellan Mäla-
ren och Saltsjön, ska rivas och byggas om då trafikapparatens betongkon-
struktion har bedömts vara tekniskt uttjänt. En plan- och beslutsprocess kring 
den nya utformningen har pågått under två decennier och inbegripit arkitekt-
tävlingar och en mångfald av arkitektförslag, av vilka staden 2004 valde ett 
förslag av Nyréns arkitektkontor, Strömmar, vilket modifierades och vidare-
arbetades till Nya Slussen och som det 2009 bestämdes ska få en gestaltning 
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av Foster + Partners och Berg Arkitektkontor (härefter Foster/Berg). Ämnet 
Slussen har under tiden diskuterats och debatterats flitigt i media eftersom 
det är en plats som minst sagt berör stockholmarna oavsett vad man anser 
om dagens nedgångna men ursprungligen genialiskt ansedda trafikapparat. 
Slussen både berör och upprör och på många sätt symboliserar dess omda-
ning stadsbyggandet både i Stockholms stad och på många andra håll i Sve-
rige och övriga världen. 
 

 
Figur 1.1: Slussen i februari 2009. Foto: Jesper Bjarnestam. 

Utifrån de mål Stockholms stad satt upp för långsiktig hållbarhet bör också 
Slussenprojektet genomsyras av mål kring detta. Men i projektets övergri-
pande målsättningar finns inte hållbarhetsbegreppet med (Stockholms stad 
KF 2010-06-21:26). Det kan därmed frågas om, hur och i vilken grad staden 
avser att leva upp till de hållbarhetsmål som fastlagts i bland annat Vision 
2030 genom Slussenprojektet. Istället för att inkludera en uttalad målsättning 
om hållbar stadsutveckling för projektet har staden bland annat satt upp som 
övergripande målsättningar att skapa en "mötesplats i världsklass" och en 
"attraktiv utbyggnad av staden" (Stockholms stad, EK, SBK och TK1 2009-
04-28:6). Dessa kan förvisso ses som delar i att uppnå en hållbar stadsut-
veckling men är inte lika heltäckande då hållbarhetsbegreppet innehåller 
såväl ekonomiska, ekologiska, sociala som kulturella aspekter. 
 En viss planering kring hållbarhet och beaktande av hållbar stadsutveck-
ling finns dock ändå på olika sätt med i stadens arbete med nya Slussen även 

                               
1 Med förkortningen EK i studiens källhänvisningar avses Exploateringskontoret, med SBK 
Stadsbyggnadskontoret och TK Trafikkontoret. 
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om begreppet i sig inte ingår i de övergripande målsättningarna. Exploate-
ringskontoret, som leder arbetet med Slussenprojektet, har även tagit fram 
miljömål för projektet och hållbarhetsbegreppet förekommer där i ett av de 
sex målen, Kretslopp – Området ska genomsyras av hållbar användning av 
material och resurser (Stockholms stad, EK och TK 2010-01-21, bilaga 2:4). 
I de plansamrådshandlingar för nya Slussen som presenterades 2010 (Stock-
holms stad SBK 2010-01-18) nämndes dock mycket lite om att åstadkomma 
hållbarhet eller hållbar stadsutveckling genom projektet och det samma har 
varit fallet i de olika tjänsteutlåtanden som förekommit under de senaste åren 
från de i projektet inblandade kontoren Exploateringskontoret, Trafikkonto-
ret och Stadsbyggnadskontoret. I planbeskrivningen förekommer hållbar-
hetsbegreppet endast en enda gång, vilket kan jämföras med begreppet at-
traktiv vilket nämns tjugo gånger. Ingenstans talas det heller uttryckligen om 
hur till exempel Slussenprojektet ska bidra till uppfyllandet av stadens över-
gripande miljömål om att åstadkomma ett långsiktigt hållbart transportsy-
stem, detta trots att Slussen är en plats med en utpräglad trafikfunktion och 
som betraktas som en av de största trafiknoderna i staden och Stockholmsre-
gionen. Staden har förvisso uttalade mål kring trafik i Slussenprojektet, men 
dessa kan bara betraktas som delar i att åstadkomma ett långsiktigt hållbart 
transportsystem. Man talar överhuvudtaget inte heller i termer av att uppnå 
hållbara trafiklösningar i Slussenprojektet eftersom hållbarhetsbegreppet inte 
används i handlingarna. 
 Samrådet kring planförslaget staden tagit fram för nya Slussen i början av 
2010 visade att ombyggnationen av Slussen var en fråga som både berörde 
och upprörde. Under samrådet fick Stadsbyggnadskontoret in rekordmånga 
synpunkter från omkring 1200 privatpersoner, sakägare och remissinstanser 
(Stockholms stad, SBK 2010-05-27:2). Det enorma intresset visade hur plat-
sens nya utformning engagerade stadens invånare. Som en direkt följd av 
den proteststorm som framfördes angående att utsikten vid Slussen skulle 
byggas för med en rad nya byggnader lät Stockholm stads finansborgarråd 
Sten Nordin (M) meddela att den offentliga byggnad som planerades togs 
bort från planerna för att rädda en del av utsikten (Andersson, SvD 2010-05-
19). Många kritiska röster hördes dock även om huvudbron i planförslaget 
vilken planerades att få åtta körfält och därför uppfattades av många som en 
motorväg. Huvudbron utgjorde huvudingrediensen i planförslagets trafiklös-
ning. I denna ingick också bland annat nya gång- och cykelbroar, en inbygg-
nad av vägtrafiken från Stadsgårdsleden i en tunnel, en ny bussterminal samt 
ett bevarande av tunnelbanan mellan Slussen och Gamla stan på den befint-
liga Söderströmsbron istället för en föreslagen nedgrävning i en tunnel. För-
slaget Ny syn på Slussen (Andersson et al 2008) hade haft nedgrävningen 
som sin huvudidé men avfärdats av staden. 
 Föreliggande studie utgår ifrån ett hållbarhetsperspektiv på den nya tra-
fiklösning som planeras för Slussen. Ett urval av aktörer såväl i planproces-
sen som debatten om platsens nya utformning har intervjuats i en kvalitativ 
intervjustudie om sina uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveck-
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ling kopplat till planerna för Slussens nya trafiklösning, särskilt som den 
kom till uttryck i planförslaget 2010. Intervjusvaren och annat empiriskt 
material har sedan legat till grund för en analys utifrån studiens teoretiska 
utgångspunkter om framförallt hållbarhetsbegreppet, hållbar stadsutveckling 
och hållbar trafikplanering.  

Problemområde 
Det övergripande problemområdet för studien är betydelsen och tolkningen 
av hållbarhetsbegreppet, därtill hur och i vilken mån detta har tillämpats och 
beaktats av Stockholms stad som policymål för Slussenprojektet i planarbe-
tet med den nya trafiklösningen. Det förefaller märkligt att man inte talar 
mer om hållbarhet i Slussenprojektet när Stockholms stad samtidigt utnämn-
des till Europas miljöhuvudstad 2010 och staden har långtgående målsätt-
ningar för åstadkommandet av hållbar utveckling. Är hållbarhet bara en pap-
persprodukt, som låter bra i olika policydokument och marknadsföring, men 
som när det kommer till kritan av olika skäl inte implementeras? Det kan 
åtminstone tyckas som en rimlig utgångspunkt att staden för åstadkomman-
det av hållbar stadsutveckling också bör använda hållbarhetsbegreppet i 
handlingarna till de olika stadsutvecklingsprojekt som bedrivs. 
 Det kan vara så att man medvetet undvikit hållbarhetsbegreppet vid for-
mulerandet av Slussenprojektets målsättningar då man till exempel haft upp-
fattningen att begreppet är mångtydigt. Begreppet ingår dock mycket i andra 
sammanhang, bland annat i stadens budget och miljöprogram. Det talas vida-
re i Slussenprojektet som i många andra stadsutvecklingsprojekt om att 
åstadkomma ”attraktivt” stadsbyggande och ”i världsklass”, men är dessa 
begrepp mer tydliga än att åstadkomma hållbarhet, som det dessutom finns 
en omfattande forskning kring och exempel på vad som utgör hållbart stads-
byggande, bland annat stadsdelen Hammarby sjöstad i Stockholm? Eller är 
det så att kunskapen om forskning kring hållbart stadsbyggande och hållbar 
trafikplanering är låg hos de politiker och tjänstemän som arbetar med nya 
Slussen, eller att den helt enkelt ignoreras? 
 Det kan möjligen vara så att man glömt bort att ta med hållbarhetsbe-
greppet i Slussenprojektets målsättningar, men det verkar inte troligt med 
tanke på den starka politiska styrning projektet har, därtill den långa behand-
lingstid projektet haft och de många olika utredningar som gjorts. Eller kan-
ske beror avsaknaden av att tala om hållbarhet och hållbar stadsutveckling på 
ekonomiska skäl, att till exempel stadens styrande politiker, som är de som 
ytterst bestämmer över projektets inriktning, har uppfattningen att hållbart 
stadsbyggande kostar mycket och då man vill hålla kostnaderna nere undvi-
ker man att göra Slussen till ett uttalat hållbarhetsprojekt. 
 Ett annat tänkbart skäl till varför man talat så lite från stadens sida om 
hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet kan ha att göra med 
att platsen Slussen framförallt uppfattas som en trafikplats och att trafik inte 
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förknippas med hållbar stadsutveckling på samma sätt som till exempel byg-
gandet av fastigheter. Stockholms stads införande av trängselskatter är dock 
en åtgärd som kan betraktas som en del i att hitta hållbara trafiklösningar. 
Biltullarna har dessutom väckt internationell uppmärksamhet och ökat på 
Stockholms stads rykte att vara en miljövänlig stad med implementering av 
planering för hållbar utveckling (Potter och Bailey 2008:45). 
 I olika handlingar till Slussenprojektet ger de inblandade kontoren bilden 
av att projektet innebär satsningar på gång- och cykeltrafik snarare än biltra-
fik. I handlingarna till planförslaget för nya Slussen 2010 meddelar Stads-
byggnadskontoret att man avser att "gång- och cykeltrafiken och kollektivtra-
fiken ska få företräde framför biltrafik" (Stockholms stad SBK 2010-01-18, 
miljökonsekvensbeskrivningen s. 25). Samtidigt låter man dock i samma 
skrivelse meddela att biltrafiken och den övriga vägtrafiken planeras att öka 
vid Slussen fram till år 2030 jämfört med dagens nivåer och att anläggningen 
dimensioneras utifrån det (s. 24f). Därigenom infinner sig frågan om detta 
kan betraktas som förenligt med hållbar stadsutveckling och även vilken 
plats biltrafik har för en sådan.  
 Opinionen kring biltrafik vid centralt belägna urbana platser är delad, 
men i fallet Slussen handlar det om biltrafik vid en plats i direkt anslutning 
till stadens historiska medeltida kärna där många gärna skulle se en minskad 
biltrafik för att göra platsen mer trivsam. Biltrafik är också en stor källa till 
koldioxidutsläpp, buller med mera och ses som allmänt icke hållbar2 ur ett 
miljöperspektiv (Potter och Bailey 2008:29ff, Persson och Persson 
2009:107ff). Men om bilarna inte längre drivs med fossila bränslen utan 
istället går på el eller förnybara bränslen, vilket utvecklingen går emot, blir 
biltrafiken då hållbar? Den allmänna uppfattningen är att biltrafiken då blir 
mer hållbar, men kvarstår gör i så fall ändå andra negativa konsekvenser för 
miljön som buller, trängsel, utsläpp av andra skadliga ämnen och gaser än 
fossilt koldioxid, olycksrisken samt bland annat de stora anspråk på markut-
nyttjandet som biltrafiken ställer i form av gator, vägar och parkeringsplatser 
(Potter och Bailey 2008:30ff).  
 Man kan vidare undra hur den planerade trafiklösningen för nya Slussen 
hade sett ut om hållbar stadsutveckling varit ett uttalat mål för Slussenpro-
jektet och om den i så fall möjligen hade sett annorlunda ut än vad som pla-
nerats. Eventuellt hade inte den planerade huvudbron fått åtta körfält och 
troligen hade utrymmet för biltrafiken överhuvudtaget varit mindre än i plan-
förslaget 2010. Men det är inte självklart att så hade varit fallet med tanke på 
att Slussen är en trafiknod och som sådan är platsen inte bara en lokal plats 
utan även en regional plats. Att göra åtstramningar i biltrafiken vid Slussen 
skulle därför kunna få konsekvenser på andra håll i staden. Hållbar utveck-
ling handlar inte heller enbart om miljöaspekter utan har i majoriteten av alla 
definitioner av begreppet även uttalade ekonomiska och sociala aspekter, 

                               
2 I studien brukas både begreppet "icke hållbar" och "ohållbar" för att beteckna något som inte 
är hållbart. Bägge motsvarar engelskans begrepp unsustainable. 
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ofta även en kulturell sådan. Sett utifrån ekonomisk hållbarhet är det troligt 
att det inte skulle vara hållbart att minska biltrafiken vid Slussen då det skul-
le få konsekvenser för stadens ekonomiska liv och eventuellt leda till sämre 
framkomlighet för nyttotrafik som varuleveranser. Men det är också ett fak-
tum att sådana leveranser skulle kunna organiseras på ett mer hållbart sätt än 
vad som är fallet idag, där såväl lastbilar som personbilar ofta färdas halv-
tomma. Forskning inom området hållbara urbana transporter pekar på lös-
ningar kring detta (se Goldman och Gorham 2006:261ff). 
 Frågan om huruvida den planerade trafiklösningen för nya Slussen hade 
sett annorlunda ut om hållbar stadsutveckling varit ett uttalat mål för projek-
tet hänger också samman med hur trafikplaneringen bedrivs i staden. Bruket 
av kvantitativa metoder är mycket vanligt inom dagens trafikplanering, där 
data om trafikflöden, antal fordon, tids- och kostnadsangivelser med mera 
väger tungt i planeringen. Kanske är det så att broarna och den övriga trafik-
lösningen i planförslaget för nya Slussen hade uppfattats som mer hållbar om 
trafikplaneringen i sig också utgått från en kvalitativ ansats och tagit mer 
hänsyn till sådant som trivsel, miljö och människors upplevelser av att resa 
och vistas vid platsen Slussen? 
 Vilken kunskap och medvetenhet finns hos Slussenprojektets aktörer om 
vad som utgör hållbar stadsutveckling och hållbara trafiklösningar vid cent-
ralt belägna urbana platser? Hållbar utveckling angår alla och ingen skulle 
vilja se en icke hållbar utveckling, men kan inte just avsaknaden av hållbar-
hetsbegreppet i målsättningarna för Slussenprojektet, ett av Stockholms 
största stadsutvecklingsprojekt, leda till att just det riskerar att bli fallet?  

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka uppfattningar om hållbar-
het och hållbar stadsutveckling utifrån den trafiklösning som planeras för 
nya Slussen. Syftet ska inte tolkas som att enkelt ha försökt konstatera huru-
vida en viss trafiklösning är att betrakta som objektivt hållbar eller inte, vil-
ket förmodligen skulle vara omöjligt att konstatera då såväl åsikter, uppfatt-
ningar som syn rörande hållbarhet går isär både kring vad som kan ses som 
hållbart och hur det uppnås (Wheeler 2004:24f). Genomförbart ur forsk-
ningssynpunkt har istället varit att undersöka olika uppfattningar rörande 
hållbarhetsbegreppet, att utifrån studiens empiriska material och teoretiska 
utgångspunkter undersöka i vilken mån den tilltänkta nya trafiklösningen är 
hållbar i förhållande till olika alternativ samt att studera hur och i vilken grad 
Stockholms stad tillämpat och beaktat hållbarhet och hållbar stadsutveckling 
som policymål. Undersökningen har haft en tonvikt vid planprocessen och 
utvecklingen under de senaste åren och avslutades i juni 2010, då genomfö-
randebeslut för Slussenprojektet fattades i Stockholms stadsfullmäktige. 
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Studiens forskningsfrågor är: 
 
• Vilka uppfattningar har aktörer i Slussenprojektet om vad som utgör en 

trafiklösning kännetecknad av hållbarhet och hållbar stadsutveckling? 
• Vilka uppfattningar har aktörerna om den tilltänkta trafiklösningen för 

nya Slussen utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 
• Hur har Stockholms stad tolkat, tillämpat och beaktat hållbarhet och 

hållbar stadsutveckling som policymål i Slussenprojektet? 

Disposition 
Efter detta introduktionskapitel där avhandlingens studieobjekt, syfte och 
forskningsfrågor presenterats redogörs för de teoretiska utgångspunkterna i 
kapitel två. Kapitlet innehåller en forskningsöversikt över området hållbar 
utveckling, hållbar stadsutveckling och hållbar trafikplanering. Därefter re-
dovisas i kapitel tre de metoder, material och forskningsdesign som legat till 
grund för studien. Den huvudsakliga metoden utgörs av genomförandet av 
en kvalitativ intervjuundersökning och det främsta empiriska materialet av 
intervjusvaren där olika uppfattningar om nya Slussen, den nya trafiklös-
ningen, hållbarhet och hållbar stadsutveckling förts fram. Kapitlet innehåller 
även diskussioner om hur studien har avgränsats. 
 I kapitel fyra presenteras platsen Slussen och Slussenprojektet. Kapitlet 
innehåller bland annat en kortfattad historik och redogörelse för planerings-
processen kring projektet. I kapitlet ges även en översikt av den allmänna 
debatten runt Slussenprojektet och den nya trafiklösningen så som den förts i 
Stockholms morgontidningar. Därtill presenteras projektets målsättningar 
och hur hållbarhet och hållbar stadsutveckling utgör policymål för Stock-
holm stad. I kapitel fem till sju redogörs för studiens huvudsakliga empiri, 
det vill säga intervjuundersökningen. Kapitel fem behandlar uppfattningar 
som framkommit kring hållbarhetsbegreppet, både i allmänhet och rörande 
Slussenprojektet. Därtill presenteras bland annat uppfattningar om den pla-
nerade nya trafiklösningen möjligen skulle ha sett annorlunda ut om hållbar-
het funnits med i projektets uttalade målsättningar. I kapitel sex redogörs för 
uppfattningar kring hållbarhet rörande trafiklösningen för nya Slussen och 
synen på biltrafik ur ett hållbarhetsperspektiv. I kapitel sju presenteras fall-
studier av uppfattningar om planförslagets olika broar. Slutligen i kapitel åtta 
sammanfattas och analyseras studiens resultat och slutsatser. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som legat till grund 
för studien. Inledningsvis ges en forskningsöversikt över begreppen hållbar 
utveckling och hållbar stadsutveckling. Därefter presenteras transporternas 
betydelse för en hållbar stadsutveckling. Efter detta presenteras teoretiska 
utgångspunkter kring hållbar trafikplanering och det nya paradigmet new 
mobilities. Avslutningsvis presenteras vad som kännetecknar ett hållbart 
transportsystem och hur ett sådant kan uppnås. 

Hållbar utveckling - innebörd, bakgrund och definition 
Hållbar utveckling är ett vida använt begrepp inom samhällsplanering på alla 
nivåer. Begreppet anses dock generellt som urvattnat och med en oklar inne-
börd vilket kan ses som ett resultat av ett lättvindigt och populariserat bruk. 
Man kan undra om de journalister, politiker, marknadsförare, debattörer med 
flera som kryddar sina budskap med varianter av begreppet för att sälja in 
budskap också är medvetna om innebörden och bakgrunden till begreppet. 
Det finns också de som undviker att bruka hållbarhetsbegreppet då de upple-
ver att det använts för mycket och fått en alltför oklar innebörd.  
 En utgångspunkt för föreliggande undersökning är att begreppet hållbar 
utveckling och de undervarianter av det som är aktuella för studien är an-
vändbara genom det holistiska makroperspektiv de medför på människa, 
samhälle, ekonomi och natur. Man kan inte tala om en fullständigt hållbar 
utveckling eller stadsutveckling, men utvecklingen kan göras mer hållbar än 
vad den är idag och genom en inbyggd riktningsmekanism (se mer nedan) är 
hållbarhetsbegreppet mycket användbart vilket också är en uppfattning som 
delas av forskare som Corell och Söderberg (2005:31f) och Banister 
(2005:37). 
 Enligt WCED (1987) inbegriper hållbar utveckling att på ett ansvarsfullt 
sätt hushålla med de resurser som står till människans förfogande så att ock-
så kommande generationer kan bruka resurserna. Idag är detta dock sällan 
fallet då de flesta samhällen i stor utsträckning förbrukar icke-förnybara 
naturresurser, framförallt fossila bränslen, och den ekonomiska utvecklingen 
sällan bär sina fulla ekologiska och sociala kostnader vilket ofta resulterar i 
miljöförstöring och sociala orättvisor. Begreppet hållbar utveckling innefat-
tar vanligen tre huvudsakliga delar; ekonomisk, ekologisk (eller miljömäs-
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sig) och social hållbarhet och då dessa möts talar man om hållbar utveckling 
(Adams 2006:2, Corell och Söderberg 2005:23). Därtill räknas numera ofta 
kulturell hållbarhet som ytterligare en dimension (se bland annat Radovic 
2009:10ff) även om denna även kan ses som en underkategori till social 
hållbarhet. Dimensionerna griper in i varandra och kan egentligen inte sär-
skiljas, även om detta ibland ändå görs då man talar om olika former av håll-
barhet. 
 Corell och Söderberg (2005:31f) ser hållbar utveckling som en vision 
som har samma roll som solen vilken pekar ut riktningen för en växande 
planta och ger energi till processen att växa, men den förklarar inte i sig hur 
plantan ska göra för att växa. De menar att det förhåller sig på samma sätt 
med hållbar utveckling, där "visionen pekar ut riktningen och ger energi till 
förändringsprocessen, men den talar inte om exakt vad som ska göras och 
hur det ska ske" (citat s. 32). Gullberg et al (2007:20f) framhåller dock att 
hållbar utveckling kan ses både som ett framtida tillstånd men också som en 
samtida process och begreppet rymmer därför förutom en dimension av rikt-
ning också en av nivå. Hållbar utveckling ses här som en serie processer 
vilka minskar samhällets resursanvändning och miljöbelastning. Att bara 
ange riktningen räcker därför inte utan nivåerna på de förändringar som be-
höver göras behöver också anges för att vara tillräckligt stora för att gränser-
na för naturens kapacitet på lång sikt inte ska överskridas. Då de fokuserar 
på resursen energi handlar hållbar utveckling utifrån deras perspektiv fram-
förallt om att hitta vägar för att minska samhällets energiförbrukning, vilket 
också är lätt att sätta mått på och jämföra utifrån en kvantitativ ansats. 
 Själva användningen av begreppet hållbar utveckling går tillbaka till FN:s 
konferens om den mänskliga miljön (UNCHE) som hölls i Stockholm 1972, 
där tjänstemän och organisationer från hela världen möttes för att utbyta 
idéer och strategier kring hur den ekonomiska utvecklingen skulle kunna bli 
mer miljövänlig. Begreppet sustainable development, hållbar utveckling3, 
kom då att ingå i den deklaration som tillkom, den så kallade Stockholmsde-
klarationen (Corell och Söderberg 2005:18). Begreppet fick senare interna-
tionell spridning med rapporten Our Common Future (Vår gemensamma 
framtid) av Världskommissionen för miljö och utveckling (WCED) 1987 
samt genom det FN-möte som hölls i Rio de Janeiro 1992 (Wheeler 2004:23, 
Persson och Persson 2009:184f, Wärneryd et al 2002:25ff) med påföljande 
större möten i bland annat Kyoto 1997, Johannesburg 2002 och Köpenhamn 
2009. Världskommissionen leddes av Norges statsminister Gro Harlem 
Brundtland och rapporten kom därför populärt att kallas för Brundtlandrap-
porten. Denna definierade hållbar utveckling som "utveckling som möter 
dagens behov utan att förstöra förutsättningar för kommande generationer 
att lösa sina behov" (WCED 1987, svensk översättning i Corell och Söder-
berg 2005:28).  

                               
3 Sustainable development översätts ibland även "uthållig" utveckling. I denna studie brukas 
dock genomgående den vanligare termen hållbar utveckling. 
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 Brundtlandrapporten framhöll bland annat att livsnödvändiga resurser på 
jorden i form av mark, vatten och luft var hotade av miljöförstöring till följd 
av människans ekonomiska verksamhet. Därtill påpekades att naturresurser 
som kol, olja, skogar och fiskbestånd förbrukades i allt högre grad. För att 
trygga de framtida behoven av resurserna betonades att särskilt industrilän-
derna behövde minska sin konsumtion och överutnyttjande av dessa för att 
också förbättra villkoren för världens fattiga länder (Persson och Persson 
2009:184f). Att tala om att något behövde göras åt miljöförstöring var inget 
nytt, men det som enligt Corell och Söderberg (2005:28) gjorde Brundtland-
rapportens användning av hållbarhetsbegreppet slagkraftig var att den visade 
att det inte fanns någon nödvändig motsättning mellan ekonomisk tillväxt 
och naturresurshushållning så länge denna bara tog ekologiska och sociala 
hänsyn. Detta har också bidragit starkt till begreppets vida spridning och 
bruk även om det också finns förespråkare för hållbar utveckling som ifråga-
sätter det kapitalistiska ekonomiska systemet som sådant (se Knox och Pinch 
2010:292ff). 
 Brundtlandkommissionens definition är den mest förekommande defini-
tionen av begreppet hållbar utveckling, men den har också fått mycket kritik, 
bland annat för att vara oprecis och vag (Adams 2006:3, Wärneryd et al 
2002:27ff), därtill antropocentrisk4 och för att den innehåller det svåravgrän-
sade begreppet behov (Wheeler 2004:23). I takt med att begreppet använts 
allt mer har därför en rad nya definitioner tillkommit. I The Sustainable Ur-
ban Development Reader (Wheeler och Beatley 2004) anges följande defini-
tion: "Sustainable development is development that improves the long-term 
health of human and ecological systems" (Wheeler 2004:24). I definitionen 
betonas, istället för som i tidigare definitioner vilka ofta talar om behov som 
ska mötas, processtänkande och långsiktig mänsklig välfärd medan samtidigt 
det stora värdet i att bevara och återställa ekosystem understryks. 
 Ett gemensamt kärnvärde för begreppet hållbar utveckling oavsett hur det 
definieras är just en sådan ekologisk-holistisk världssyn där miljömässiga, 
ekonomiska, sociala och etiska perspektiv vävs samman och där nätverk, 
systemtänkande och sakers inneboende släktskap betonas (Wheeler 
2004:30f). I detta ingår också att ekonomiska faktorer inte ses som överord-
nade de ekologiska utan att de istället utgör en del av och är beroende av 
ekologiska och samhälleliga faktorer, förutom vilka liv på planeten inte skul-
le vara möjligt (se figur 2.1). Definitionen av begreppet hållbar utveckling 
varierar vidare bland annat utifrån vilka grundläggande synsätt man har på 
ekonomi, politik, natur, människa och samhälle (Corell och Söderberg 
2005:34). Wheeler (2004:26f) framhåller att det finns fyra stora grupperingar 
i synsätten kring begreppet: (1) miljöförespråkare, som ofta drivs av och 
betonar hotet av ekologiska kriser, (2) ekonomer, med ett ekonomiskt språk-
bruk och analysram, (3) jämställdhetsförespråkare, som bland annat fokuse-

                               
4 som sätter människan i centrum. 
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rar på bristande jämställdhet och former av utnyttjande, samt (4) etiskt inrik-
tade skribenter som betonar värden och moral. 

 
Figur 2.1: Hållbar utveckling inbegriper en övergång från ett övervägande ekono-
miskt till ett ekologiskt perspektiv, där ekonomin ses som en del av och beroende av 
ekologiska och samhälleliga (sociala) faktorer och inte som överordnade dessa. 
Efter Wheeler (2004:31), författarens översättning. 

Bland gruppen miljöförespråkare finns bland andra Internationella natur-
vårdsunionen (IUCN), en paraplyorganisation för över tusen av världens 
naturvårdsorganisationer, som 1991 definierade hållbar utveckling på följan-
de sätt: "improving the quality of human life while living within the carrying 
capacity of supporting ecosystems" (Wheeler 2004:23f). Denna definition 
innehåller delen carrying capacity, bärförmåga, vilket är ett viktigt begrepp 
inom ekologi och som syftar till den populationsmängd av människor, djur 
eller växter som ett visst område, miljö eller ekosystem kan försörja utan att 
utarmas (Waugh 2000:378). Att inbegripa bärförmåga i definitionen av håll-
bar utveckling har dock kommit att ses som problematiskt eftersom det är 
svårt att avgränsa hur många människor ett visst område kan försörja då 
utbytesmöjligheterna mellan olika områden är stora och sker till exempel 
genom transporter och handel (Wheeler 2004:24). Likväl visar IUCN:s defi-
nition på att människans verksamheter inte får överskrida ekologiska gränser 
om utvecklingen ska vara hållbar. 
 Bland gruppen ekonomer finns bland annat David Pearce (Pearce et al 
1990:2ff) som i sina definitioner av hållbar utveckling ofta valt att se be-
greppet utifrån uppfattningar om olika slags kapital, framförallt naturkapital 
och socialt kapital, där jordens samlade naturresurser ses som ett naturkapital 
som inte får minska över tiden eftersom nästa generation då får sämre ut-
vecklingsmöjligheter än dagens generation. Utifrån detta synsätt talar eko-
nomer ibland om svag hållbarhet, där hållbar utveckling kan ske även om 
det förekommer ett utbyte mellan de olika formerna av kapital, samt stark 
hållbarhet där tydliga gränser sätts för utbytet (Kerry Turner 2000:586, Ba-
nister 2005:37). 
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Hållbar stadsutveckling 
Då mer än hälften av världens befolkning och ungefär 70 % av befolkningen 
i den ekonomiskt utvecklade världen bor i städer, samt det mesta av det eko-
nomiska och sociala välstånd som skapas tillkommer i städerna (enligt Gull-
berg et al 2007:19f, Banister 2005:2ff samt Newman och Jennings 2008:2) 
är det framförallt där hållbar utveckling behöver ske, även om staden också 
är beroende av ett omland som förser den med resurser. I staden finns möj-
ligheter till såväl arbete och välstånd som ett gott liv, därtill en tät infrastruk-
tur med bland annat vattenförsörjning, elektricitet och kommunikationer som 
möjliggör detta. Gullberg et al ser staden, som de kallar "en koncentrerad 
och helt artificiellt byggd miljö", som "samhällslivets ekonomiska, kulturella 
och sociala transaktionscentral" (2007:18). De pekar på stadens historiskt 
viktiga roll för handel, ekonomiska transaktioner, innovationer, nya kultur-
former, framväxande sociala rörelser, arbetsdelning och specialisering, och 
menar att detta särskilt möjliggjorts och möjliggörs genom den närhet och 
förekomst av snabba kommunikationer som staden erbjuder. Men dagens 
icke hållbara stadsutveckling med bland annat utspridning och utglesning 
(urban sprawl) får i kombination med tilltagande befolkningsökning till följd 
att resursutnyttjandet per capita ökar både vad gäller energi- och landutnytt-
jande, vilket bäddar för påtagliga hot mot globala, regionala och lokala mil-
jövärden. Risken är stor att den ökande resursanvändningen och miljöbelast-
ningen går över naturens och ekologins gränser. 
 Gullberg et al presenterar i en studie (2007) sex framtidsbilder för en 
hållbar stad genom att utifrån vad de benämner ett hushållsperspektiv under-
söka tänkbara utvecklingsmöjligheter för stadslivet i Stockholmsregionen 
fram till 2050. De definierar (s. 15) en hållbar stad som en "stad i vilken 
hushållen kan leva ett socialt och ekonomiskt drägligt liv utan att generera 
en högre resursförbrukning än vad jorden tål på lång sikt". Hållbar stadsut-
veckling handlar därmed om att få till stånd processer som minskar resurs-
användningen och miljöbelastningen så att de samlade resurserna finns till-
gängliga också för kommande generationer. Det gäller i detta att bygga och 
omskapa städer att bli ekologiskt hållbara, socialt acceptabla och ekonomiskt 
tillfredsställande (Gullberg et al 2007:20). De processer som behövs därtill 
är såväl generella, som effektivisering av motorer och metoder för isolering 
av byggnader, som mer stadsspecifika och beroende av urbanstruktur avse-
ende sådant som täthet, internt resande och transportmönster. Städernas kon-
centration och ansamling av människor och verksamheter i sig är även lo-
vande för möjligheterna att genomföra storskaliga och effektiva lösningar 
som kollektiv trafik- och värmeförsörjning och för att göra stadsmiljön at-
traktiv. I Sverige bedrivs arbetet för en hållbar stadsutveckling bland annat 
av Delegationen för hållbara städer, vilken fördelar medel till stadsbygg-
nadsprojekt för bland annat energibesparingar och minskade koldioxidut-
släpp (Mediaplanet 2009). 
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 Några förändringar som ofta framhålls som särskilt viktiga för att få till 
stånd en hållbar stadsutveckling är satsningar på kollektivtrafik, ökad cykel- 
och gångtrafik, minskad privatbilism genom bland annat väg- och parker-
ingsavgifter, minskad konsumtion av icke-förnybara resurser och vatten, 
ökat skydd av ekosystem, förtätning av bebyggelse i existerande områden, 
tillkomsten av funktionsblandad och kompakt bebyggelse i nya områden 
med kollektivtrafikförsörjning, satsningar på mer välisolerade byggnader 
samt minskad avfallsproduktion och minskade utsläpp (Knox och Pinch 
2010:295). För att förändringarna ska ske är det nödvändigt att se över och 
förnya de institutionella förhållanden och ordningar som finns (Gullberg et 
al 2007:22). De förändringar som behöver göras är så stora, särskilt gällande 
den nödvändiga stora minskningen i energianvändning, att Gullberg et al 
(2007:476ff) talar om behovet av ett systemskifte för samhällsutvecklingen. 
I detta ingår bland annat förändringar av teknik, infrastruktur, hushållens 
handlingsmönster, samhällets kulturella värden, lagstiftning och den politik 
som förs. För att systemskiftet ska ske behöver också förändringarna ske på 
många plan och över flera samhällssektorer och det finns därför inga univer-
sallösningar för hur stadsutvecklingen ska bli hållbar. 
Tabell 2.1: De tio Melbourneprinciperna för hållbara städer. Källa: Newman och 
Jennings 2008, författarens översättning. 

1. Vision Tillhandahåll en långsiktig vision för stadsutvecklingen baserad på hållbarhet gentemot kommande generatio-ner som är socialt och ekonomiskt hållbar med hänsyn tagen till politisk jämställdhet och individualitet. 
2. Ekonomi och 
samhälle 

Uppnå långsiktig ekonomisk och social säkerhet.
3. Biodiversitet Erkänn det inneboende värdet i biodiversitet och natur-liga ekosystem, och skydda och återställ dessa. 
4. Ekologiska fot-
avtryck 

Möjliggör för samhällen att minimera sina ekologiska fotavtryck. 
5. Modellera stä-
der utifrån ekosys-
tem 

Bygg på karaktärsdrag hos ekosystem vid utveckling och näring av hälsosamma och hållbara städer. 
6. Platskänsla Erkänn och bygg på distinkta karaktärsdrag hos städer, inklusive deras mänskliga och kulturella värden, histo-ria och naturliga system. 
7. Bemyndigande Bemyndiga människor och befrämja delaktighet.
8. Partnerskap Utöka och möjliggör nätverk för samverkan för att ar-beta mot en gemensam, hållbar framtid. 
9. Hållbar produk-
tion och konsum-
tion 

Stöd hållbar produktion och konsumtion genom pas-sande användning av miljömässigt goda teknologier och effektivt handhavande av efterfrågan. 
10. Styre och hopp Möjliggör kontinuerliga förbättringar baserade på an-svarsutkrävande, öppenhet och gott styre. 
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En vanlig utgångspunkt i diskussioner om hållbar stadsutveckling är vidare 
att värna ekosystem. Newman och Jennings (2008:3ff) betraktar staden som 
ett ekosystem med materia, energiflöden och komplexa informationsflöden 
precis som i ett naturligt ekosystem. De benämner detta synsätt CASE, Cities 
As Sustainable Ecosystems. I CASE ses människan som delaktig i ett socio-
ekologiskt system som för sin överlevnad är beroende såväl av den lokala 
biosfären som av social samverkan. Därtill bygger CASE på Melbourneprin-
ciperna för hållbara städer (se tabell 2.1). Dessa formulerades i Melbourne i 
Australien år 2002 inför FN-mötet i Johannesburg samma år och är en lista 
på tio mål för städer att sträva efter för att uppnå en hållbar stadsutveckling. 

Transporternas betydelse för en hållbar stadsutveckling 
Då studien fokuserar på Slussen som trafikplats har teoretiska utgångspunk-
ter om trafik och transporter varit särskilt viktiga. I det följande belyses 
transporternas betydelse för en hållbar stadsutveckling. 
 Sett till en ekonomiskt hållbar stadsutveckling är transportinfrastrukturen 
intimt förknippad med den ekonomiska utvecklingen i en region och möjlig-
gör förflyttandet av varor och människor. Transporter möjliggör därigenom 
arbetstillfällen, konkurrenskraftiga priser, affärsmöjligheter, tillgänglighet 
till varor och tjänster och investeringar (Banister 2005:11ff). Investeringar i 
transportinfrastruktur har därför under lång tid setts som gynnsamt för eko-
nomisk tillväxt. För platser som redan har välfungerande transportsystem är 
det dock sällan fallet att ytterligare investeringar förbättrar ekonomin 
(MacKinnon et al 2008:19). Istället för att konstruera ny infrastruktur för att 
gynna ekonomisk tillväxt försöker man därför ofta på sådana platser att öka 
effektiviteten och tillförlitligheten i de befintliga transportsystemen och un-
danröja hinder som trängsel. En av de främsta mekanismerna för detta och 
som även införts i Stockholm, är trängselavgifter. Med dessa debiteras de 
fordon som använder vägarna under rusningstid en avgift för att minska 
trängseln i gatutrafiken i innerstaden, vilket därigenom möjliggör förbättrad 
framkomlighet och tillgodoseende av såväl ekonomisk som miljömässig 
hållbarhet. Trängselavgifter har också införts i bland annat centrala London 
och har där liksom i Stockholm reducerat trafiken med omkring 20% i de 
centrala delarna (Banister 2008:77). 

För att vidare åstadkomma en ekonomiskt hållbar stadsutveckling är ett 
viktigt policymål att se till att transportsektorn och trafikflöden, framförallt 
biltrafiken, inte växer lika mycket som den ekonomiska tillväxten och detta 
kan bara göras sedan hållbarhetsmål inkorporerats i planerings- och besluts-
processer (Banister 2005:41). På så sätt kan till exempel transportsträckor 
och användandet av fossila bränslen minskas så att den mest effektiva an-
vändningen av transportresurserna görs. En viktig ingrediens i detta är att ha 
en hög befolkningstäthet vilket resulterar i lägre resursförbrukning, kortare 
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ressträckor och mer tillfällen till personliga kontakter, aktiviteter, servicein-
rättningar och jobb i det område där man också bor (Banister 2005:106). 
Genom detta minskas resandet samtidigt som ekonomisk utveckling kan ske. 
Frekvensen av bilresor kan därmed minska och fler resor göras till fots, med 
cykel och kollektiva färdmedel, men för att utvecklingen ska ske kan det 
också behövas investeringar i infrastruktur. Det är till exempel sedan länge 
känt att det finns ett klart samband mellan frekvensen av tåg- och bussresor 
och det avstånd man har till stationen eller hållplatsen. Infartsparkeringar 
invid tågstationer är en annan framgångsrik åtgärd för att minska andelen 
och längden bilresor i städerna och därmed minska trängseln, liksom att be-
gränsa parkeringsmöjligheterna i centrala delar (Banister 2005:119ff). 

Allteftersom hållbarhetsmål kommit att bli en del i policies är det tänkbart 
att detta skulle kunna inverka negativt på ekonomisk tillväxt genom olika 
slags restriktioner för företag och deras transporter. Anderson, Allen och 
Browne (2005) har undersökt hur företag i Storbritannien påverkats av olika 
sådana policies inklusive trängselavgifter, restriktioner på fraktvikt, tidsre-
striktioner för leveranser och miljözoner, och konstaterat att dessa inte haft 
någon negativ inverkan på företagens ekonomi. 
 

 
Figur 2.2: Biltrafik i centrala Stockholm med en av dess icke hållbara konsekvenser 
- avgaser. Foto: Jesper Bjarnestam, 2010. 

De tusentals bilarna i våra städer fyller ett viktigt och välbehövligt transport-
behov i många människors liv men bidrar också till en icke hållbar stadsut-
veckling när det gäller ekologisk hållbarhet. Den kanske mest uppenbart 
negativa inverkan är utsläppen av miljöfarliga avgaser (se figur 2.2). Dessa 
innehåller bland annat svaveldioxid, kväveoxid, kolmonoxid, småpartiklar 
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som PM10, benzen, kolväten samt ozon vilka leder till försämrad luftkvali-
tet, hälsoproblem och en för tidig död hos tusentals personer varje år (Banis-
ter 2005:24, Potter och Bailey 2008:33). Enligt bedömningar dör i Sverige 
nästan tre gånger fler människor av hälsoproblem till följd av spridandet av 
småpartiklar från vägtrafiken (genom däckslitage, vägslitage, bromsdamm 
och partiklar i avgaserna) som till följd av trafikolyckor (Svartengren 2004). 
Då de flesta bilar drivs av fossila bränslen släpps även stora mängder koldi-
oxid ut med avgaserna, vilket ökar på den globala uppvärmningen. Koldiox-
idutsläppen sker dock inte bara i användningsfasen utan stora mängder 
släpps även ut vid själva tillverkningen av bilarna, vilken beräknats stå för 
cirka 30 % av de totala utsläppen under fordonets hela livslängd på grund av 
den resurskrävande produktionen av stål, metaller, plast, glas med mera vid 
tillverkningen (Potter och Bailey 2008:31f). Transportaktiviteter som sådana 
har även beräknats stå för mer än 30 % av konsumenters totala energiför-
brukning och förutses stå för den största enskilda ökningen av koldioxidut-
släpp under 2000-talet (Potter och Bailey 2008:29). 
 Gullberg et al (2007) ser stadstrafiken, i huvudsak privatbilism, som ett 
av den nutida stadens största miljöproblem som genom sin ständiga expan-
sion leder till ökande negativa konsekvenser i form av buller, luftförorening-
ar, klimatpåverkan, försämrad kollektivtrafik, olyckor, barriäreffekter i sta-
den och anspråk på stora arealer. Banister (2005:5ff) menar att synen på 
själva rummet genom tilltagande urban sprawl med utspridda och glesare 
städer fått till följd att rummet ses som något att färdas genom snarare än att 
stanna till i. Han och andra forskare inom området hållbara transporter (se 
bland annat Wheeler 2004:75) framför också att bilen upplevs som något av 
en ikon, ansedd som en säkerhet i människors vardagsliv, som aldrig finns 
för långt borta och som är djupt rotad i samhället. För mången bilist upplevs 
till och med bilen som en förlängning av det egna hemmet, ett slags mobilt 
vardagsrum som kan transporteras runt till olika platser i en känsla av upp-
levd frihet, men det är en frihet som i dagens situation understöds av ändliga 
fossila bränslen. En uppfattning som finns är att biltrafiken skulle bli hållbar 
bara utsläppen försvann. Banister menar dock att allt bilåkande i dagens 
form är icke hållbart, även om det sker i bilar som klassas som miljöbilar, 
vilka även de förbrukar stora mängder energi vid tillverkningsfasen, bidrar 
till trängsel i städerna, bidrar med utsläpp av andra gaser än koldioxid, ställer 
krav på landutnyttjande för gator och vägar, sprider buller och så vidare. 
Gällande buller har medicinsk forskning även visat att utsättande för trafik-
buller vid sömn kan påverka såväl en persons humör som inlärnings- och 
arbetsförmåga. Även låga nivåer kan bidra till förhöjt blodtryck och till och 
med smärre psykiska och stressrelaterade sjukdomar (Potter och Bailey 
2008:33). Att minska trafikbullret ter sig därför mycket viktigt för att åstad-
komma ekologiskt hållbara transporter. 
 Vidare tecknar Hine (2008:49ff) en bild av transporternas betydelse för 
en socialt hållbar stadsutveckling. Transporter spelar en stor roll för social 
rättvisa genom att möjliggöra för människor att få tillgång till samma geo-



 

 23

grafiska platser oavsett social ställning eller var man bor i staden. Boende i 
områden med otillräckliga transportmöjligheter blir dock lätt socialt exklu-
derade från det övriga samhället även om socioekonomiska faktorer som 
arbetslöshet och bristande utbildning också spelar in. En socialt hållbar 
stadsutveckling är därför en där det finns goda transportmöjligheter och till-
gänglighet till platser för hela befolkningen, även för dem som annars skulle 
ha än sämre möjligheter att till exempel skaffa arbete eller få tillgång till 
serviceinrättningar. Hine menar att grupper som ofta är sämre gynnade i 
dagens transportsystem är låginkomsttagare, etniska minoriteter som inte 
talar det dominerande språket flytande, därtill kvinnor, äldre, handikappade 
och barn, vilka tenderar att göra fler resor till fots medan de med högre in-
komster, mestadels män, tenderar att resa mer och längre med bil. 

Mobilitet är en resurs till vilken inte alla har en likvärdig tillgång, och 
mobiliteten och kontrollen över denna både reflekterar och förstärker därför 
maktstrukturer (Sheller och Urry 2006:211). Banister (2005:11) går så långt 
som att se själva ägandet av en bil som en social orättvisa eftersom den som 
inte äger bil inte har tillgång till platser i samma grad som bilisten. Därtill är 
det ofta icke-bilisten som får ta det mesta av de miljömässigt negativa kon-
sekvenserna av bilåkandet då de som gående utsätts för sämre luftkvalitet, 
buller från bilar och lastbilar, olycksrisker med mera. Det kan därför argu-
menteras att det är icke-bilisten som bör gynnas när det gäller fördelningen 
av medel från trängselavgifter genom att medlen spenderas på satsningar och 
förbättringar av allmänna kommunikationsmedel och förbättrad livskvalitet i 
staden (Banister 2005:253). I Stockholm har det dock beslutats att intäkterna 
från den införda trängselskatten ska gå till att finansiera det nya vägbygget 
Förbifart Stockholm. 

Hållbar trafikplanering och paradigmet new mobilities 
Enligt Wheeler (2004:174f) har den trafikplanering som förts under årtion-
den varit inriktad på att förbättra framkomligheten för biltrafik och sörja för 
dess behov vilket kommit att prägla såväl innerstadsområden som bostads-
områden. Gator och vägar har breddats, gjorts enkelriktade för att möjliggöra 
förbättrad framkomlighet och ökade hastigheter, signalsystem synkroniserats 
längsmed huvudgator för att underlätta för trafikflöden, parkeringsplatser 
och P-garage byggts på attraktiv innerstadsmark och nya vägsträckor och 
korsningar bretts ut i takt med att nya områden tillkommit. Särskilt under 
2000-talet, då hållbar stadsutveckling blivit ett viktigare policymål inom 
stadsplaneringen, har dock insikterna ökat om att den miljö som skapas för 
bilar inte fungerar lika bra för gående, cyklister eller boende. En ny och mer 
hållbarhetsinriktad trafikplanering har börjat ta form. 
 I tabell 2.2 sammanfattas de huvudsakliga skillnaderna mellan ett tradi-
tionellt trafiktekniskt tillvägagångssätt inom trafikplanering och ett hållbar-
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hetsorienterat sådant. Vid det traditionella tillvägagångssättet utförs trafik-
planeringen av specialister, vilket medför att tekniska ingenjörsperspektiv i 
hög grad får råda. Mycket av fokus hamnar på biltrafik, vägbyggen och att 
möjliggöra storskaliga och effektiva fordonsflöden där kostnads- och tidsbe-
sparingar ses som viktiga målsättningar. Vägar och gator ses framförallt som 
rum för trafikleder. Trafikseparering förekommer ofta för att avskilja gående 
från fordonstrafik genom trottoarer, räcken, gångtunnlar och liknande samt i 
möjligaste mån förhindra att gående korsar gatorna. Enligt Wheeler 
(2004:27f) har denna slags trafikplanering genomsyrat modernistisk stads-
planering under 1900-talet. 
Tabell 2.2: Skillnader i tillvägagångssätt mellan traditionell och hållbarhetsoriente-
rad trafikplanering. Efter Marshall (2001:139) samt Wheeler (2004:76), författa-
rens översättning och sammanställning. 

Traditionell trafikplanering Hållbar trafikplaneringIngenjörsperspektiv Mer holistiskt perspektiv "Trafikorienterat" "Människoorienterat" Fokus på storskalig mobilitet, ofta med liten hänsyn till lokala resor Intresse för lokalt resande och småska-
lig tillgänglighet Prioritering av biltrafik Prioritering av gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik Gaturummet ses som trafikled Gaturummet ses även som allmän plats 
med andra användningsområden Ekonomiska kriterier till grund för beslutsfattandet Även miljömässiga och sociala kriterier Utökning av vägytor lösning på ett ökat transportbehov Program för minskat transportbehov 
minskar efterfrågan Beaktar kostnader och förmåner hos de som använder vägarna Beaktar kostnader och förmåner även 
hos andra Fokus på att underlätta för trafikflö-den Fokus på att sakta ned trafiken där det 
behövs Trafikseparering av gående och for-don Gång- och fordonsytor integreras istället 
på passande ställen genom omsorgsfull 
design 

 
Vid hållbar trafikplanering (tabell 2.2) tas istället ett större, holistiskt, grepp 
på planeringen. Trafikplaneringen sköts inte enbart av trafiktekniker utan av 
dessa tillsammans med stadsplanerare och miljöförvaltning. Trafikplanering-
en tar därigenom större miljöhänsyn och blir mer människoorienterad, oav-
sett om det handlar om färder som görs med bil, till fots eller cykel. Plane-
ringen tar också större hänsyn till lokalt resande och gaturummet ses som 
allmän plats som kan användas för fler aktiviteter och ändamål än bara tra-
fikförsörjning. Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik 
vilket även leder till att bland annat biltrafikens externa kostnader i form av 
försämrad luftmiljö och buller beaktas i högre grad än inom traditionell tra-
fikplanering. Att bygga nya vägar ses sällan som lösningen på problem som 
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trängsel och bilköer utan istället försöker man aktivt minska resandet och 
bland annat få fler att välja andra färdsätt än att åka bil. Trafiken separeras 
inte heller på samma sätt som inom traditionell trafikplanering utan gående 
och fordonstrafik integreras där detta är möjligt så att gatuutrymmet i högre 
grad delas mellan dessa. 
 Enligt Schiller et al (2010) är ett viktigt mål med hållbar trafikplanering 
att bryta det mönster av "business as usual" (BAU) som de menar att den 
traditionella trafikplaneringen medför. Att inte agera aktivt och åstadkomma 
förändringar i policies för hållbar trafikplanering innebär att BAU får fortgå. 
Därigenom tillåts även att vägnät och biltrafik får fortsätta breda ut sig i takt 
med förväntade befolkningsökningar utifrån målsättningen att förutse och 
förse (predict and provide) samhället med vad som uppfattas som framtida 
transportbehov. Detta leder bland annat till att motorvägssatsningar och väg-
byggen genomförs och uppfattas som lösningar på problem som trafikstock-
ningar och köbildningar i städer istället för att större satsningar görs på gång-
och cykel- samt kollektivtrafik. Följderna av detta blir bland annat att både 
energikonsumtion och luftföroreningar ökar, men de tidsbesparingar som 
ofta framhålls som skäl för satsningarna äts i slutändan upp av förortsbild-
ningar, ökat beroende av bilen som transportmedel, befolkningsökning med 
mera vilket leder till ett ständigt ökat antal fordon på vägarna (Hanson 
2000:473, Gordon och Richardson 1995, Cervero 1995). 
 Inom traditionell trafikplanering brukas vidare i mycket hög grad kvanti-
tativa snarare än kvalitativa metoder, vilket bland annat präglar metoder för 
datainsamling, analys och modellering av trafikflöden. Bruket kring detta går 
tillbaka till paradigmet spatial analys, vilket växte fram på 1950-talet och har 
haft som mål att identifiera och kartlägga rumsliga strukturer och mönster 
(Hanson 2000:469ff och MacKinnon et al 2008:11ff). Hanson framhåller 
(2000:471ff) att eftersom kortare transportsträckor, vilket också sparat tid 
och i förlängningen pengar, varit en viktig målsättning inom spatial analys 
har transporter kommit att associeras mycket med teknik och infrastruktur, 
det vill säga de vägar, broar, bussar, tåg och så vidare som möjliggjort tids-
besparingar för resandet. Ett viktigt policymål har därför ofta varit att öka 
farten och minska tidsåtgången för transporter.  
 På 2000-talet har dock ett nytt paradigm för samhällsvetenskaplig trans-
portforskning vuxit fram, new mobilities (Sheller och Urry 2006), vilket 
uppstått parallellt med att hållbar utveckling i tilltagande grad blivit ett vik-
tigt policymål inom samhällsplaneringen. Att åstadkomma ett hållbart trans-
portsystem (se mer nedan) kan ses som en del i det nya paradigmet och me-
todologiskt brukas både kvantitativa och kvalitativa metoder (Sheller och 
Urry 2006:208, Knowles et al 2008:4ff). Paradigmet innehåller en ontologi 
där rummet och platser inte ses som fasta och statiskt fixerade som typiskt 
inom spatial analys utan som påverkade, skapade och förändrade av den nya 
mobilitet som 2000-talet medfört med bland annat omfattande globalt resan-
de, snabba färdmedel och ny informationsteknologi (Sheller och Urry 
2006:214). Sheller och Urry ser new mobilities som en uppsättning fråge-
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ställningar, teorier och metodologier för samhällsvetenskapliga studier av 
transporter. I detta eftersöks färre "universella sanningar" kring mobilitet och 
resande, som typiskt för spatial analys, och istället mer av en förståelse för 
till exempel vilka uppfattningar och ambitioner som driver transportpolitiken 
eftersom det i slutändan är dessa som skapar transportsystemen. New mobili-
ties innehåller därför en kritisk och humanistisk ansats gentemot både trafik-
planering och transportforskning och betonar sambandet mellan ett samhälle 
och dess transporter (Preston och O'Connor 2008:233). För att förstås fullt ut 
behöver den nya mobiliteten studeras tvärvetenskapligt och holistiskt och 
inte som tidigare varit vanligt kategoriskt uppdelat i separata delar som till 
exempel bilåkning, gångtrafik, pendling eller fritidsresande (Sheller och 
Urry 2006:212). Två grundförutsättningar som tidigare ansetts viktiga och 
som ifrågasätts är: (1) att resande är ett givet behov (derived demand) som 
inte kan göras för sin egen skull och därmed ses som en värdesatt aktivitet, 
och (2) att de som reser alltid vill minimera reskostnader och tidsåtgång. 
Tidigare transportforskning och trafikplanering har enligt Sheller och Urry 
(2006:213f) dock länge utgått ifrån att restid är dödtid som resenärer alltid 
vill minimera. Inom new mobilities vidhålls istället att resandet i sig självt 
idag kan ses som en värdesatt aktivitet och att restiden kan användas till 
aktiviteter som att tala i telefon, arbeta eller samla information med hjälp av 
Internet under resans gång. Att resa handlar därmed inte bara om att ta sig så 
snabbt som möjligt till en destination, även om detta förstås också är efter-
strävansvärt. "Various analyses show how means of travel are not only ways 
of getting as quickly as possible from A to B. Each means provides different 
experiences, performances, and affordances" (Sheller och Urry 2006:216). 

Ett hållbart transportsystem 
En hållbar stad behöver ha ett hållbart transportsystem och för att det ska bli 
hållbart behöver förändringar göras i dagens transportsystem, där bilen och 
bilismen varit normerande för stadsutvecklingen under efterkrigstiden med 
återverkningar på bebyggelsemönster och urbanstruktur (Lundin och Gull-
berg 2007a:95f). Kollektivtrafiken, tillsammans med gång- och cykeltrafik, 
behöver istället bli normen och göras mer attraktiv än vad den är idag (Lun-
din och Gullberg 2007b:120). Ett hållbart transportsystem tillgodoser eko-
nomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är ett transportsystem där "kon-
sumtionen av bränsle, fordonsutsläpp, säkerhet, trängsel och social och 
ekonomisk tillgänglighet är på sådana nivåer att de kan bibehållas i en obe-
stämd framtid utan att orsaka stor eller irreparabel skada för framtida gene-
rationer" (Richardsson 1999:27, författarens översättning). En annan defini-
tion har gjorts av EU:s transportministrar år 2001, där ett hållbart transport-
system definieras som ett system som: 
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• Tillåter individers, företags och samhällens grundläggande tillgäng-
lighets- och utvecklingsbehov att mötas på ett för människor och 
ekosystem säkert och hälsosamt sätt samt tillgodoser rättvisa inom 
den nuvarande generationen och gentemot framtida generationer. 

• Är ett som människor har råd med, som fungerar effektivt och 
rättvist, erbjuder val av olika transportslag och som stödjer en kon-
kurrensutsatt ekonomi såväl som stabil regional utveckling. 

• Begränsar utsläpp och avfall inom planetens absorptionsförmåga, 
förbrukar förnybara resurser inom eller under produktionsnivåerna 
och förbrukar icke-förnybara resurser vid eller under nivåerna för 
utvecklandet av förnybara substitut medan inverkan på mark  och 
genereringen av buller minimeras. 
(Goldman och Gorham 2006:264, författarens översättning) 
 

De breda riktlinjerna för transportpolitiken i Sverige läggs ut på nationell 
nivå av riksdag och regering och implementeras i detaljnivå på de regionala 
och lokala nivåerna. Potter och Bailey beskriver (2008:38ff) de policies som 
utfärdas för att få till stånd ett hållbart transportsystem (i främst EU-länder) 
och delar in dessa i tre områden: (1) policies för att stödja mer miljövänlig 
teknik och minskade utsläpp, (2) policies för att integrera mer miljöhänsyn i 
trafikplaneringen, och (3) policies för ändrade resvanor och beteenden mot 
ett minskat resande eller bruk av mer miljövänliga trafikslag. De åtgärder 
som tillämpas inkluderar lagstiftning, miljökonsekvensbeskrivningar, frivil-
liga avtal, marknadsåtgärder och investeringar i infrastruktur. För att trans-
portsystemet ska bli hållbart räcker det dock inte med att enbart införa all-
männa policies utan de policies man bestämmer sig för behöver också im-
plementeras på ett framgångsrikt sätt. Att gynna kollektiva färdmedel är en 
givet viktig ingrediens, men också att inrikta stadsutvecklingen till redan 
bebyggda områden och transportkorridorer där tillgängligheten är hög (Ba-
nister 2005:17). Genom förtätning av bebyggelsen på sådana platser istället 
för skapandet av nya förorter kan både det framtida behovet av att resa och 
själva ressträckorna minskas. Städer som följer sådana strategier kan benäm-
nas adaptive cities (anpassningsbara städer) och Stockholm är ett exempel 
därpå (Cervero 2004:89ff). Förtätad bebyggelse kring kollektivtrafikknut-
punkter leder också till ett minskat behov av att åka bil och underlaget för 
lokalresor med kollektivtrafiken ökar (Lundin och Gullberg 2007a:115). 
 Enligt Banister (2005:99) finns fem huvudsakliga tillvägagångssätt för att 
få till stånd ett hållbart transportsystem: (1) minska ressträckorna, (2) minska 
frekvensen av resandet, (3) förändra befintliga eller införa nya transportme-
del, (4) minska restiden och (5) minska energiförbrukningen. Det finns dock 
många problem att övervinna för att transportsystemet ska bli hållbart (se 
tabell 2.3). Ett kritiskt problem hos dagens transportsystem vilket genomsy-
rar samtliga faktorer i tabell 2.3 är att bilsystemet ständigt breder ut sig i takt 
med att ny bebyggelse tillkommer. För att transportsystemet ska bli mer 
hållbart behöver biltrafikens andel minskas, vilket kan ske om fler istället 
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väljer att gå, cykla eller bruka kollektivtrafik. Ett hållbart transportsystem 
betyder dock inte att bil- och lastbilstrafiken behöver upphöra, däremot att 
denna används i mindre utsträckning än vad som är fallet idag och framför-
allt att trenden mot det ständigt ökande antalet resta fordonsmil både totalt 
sett och per capita hejdas (Wheeler 2004:72). 
Tabell 2.3: Tio problem och dess konsekvenser att beakta för ett hållbart transport-
system. Enligt Banister 2005:15f, författarens översättning och bearbetning. 

Problem: Konsekvens:
Trängsel, tra-
fikstockningar 
och köbildning-
ar 

Leder i kombination med ett ökande antal fordon till längre restider samt generellt minskad ekonomisk tillväxt och försämrad social välfärd. 
Luftförorening-
ar 

Ökar med den ökande trafikmängden och inverkar negativt på människors hälsa, byggnader och lokal ekologi och minskar kvaliteten i stadslivet. 
Trafikens ljud-
nivåer och bul-
ler 

Leder vid höga nivåer dagtid och nattetid även vid låga nivåer till negativ inverkan på människors hälsa, samt framförallt från tung lastbilstrafik till vibrationer som ska-dar byggnader. 
Bristande väg-
säkerhet 

Leder varje år till många dödsfall och skadade i trafiken. 
Försämringar 
av det urbana 
landskapet 

Kan bli följden av nya vägbyggen och transportinfrastruk-tur, vilket även kan leda till att historiska byggnader behö-ver demoleras och den öppna ytan minskar, samt tilltagan-de utglesning (urban sprawl). 
Landutnyttjan-
de för vägtrafik 

Underlättar för motorister men minskar tillgängligheten för övriga som gående, cyklister och handikappade. Kan även verka barriärbyggande i staden och leda till ett ökat beroende av bilen. 
Den globala 
uppvärmningen

En följd av förbränningen av icke-förnybara fossila bräns-len och där transportsektorn, som nästan helt är beroende av olja, står för en dryg tredjedel av koldioxidutsläppen. 
Decentralise-
ring av städer 

En följd av ökat bilåkande i kombination med effektiva kollektiva färdmedel vilket resulterat i förlängda res-sträckor och utspridda resmönster vilket i sin tur ökat på bilberoendet. 
Rumslig segre-
gering av akti-
viteter 

En följd av stadsutveckling vid platser som lättast eller enbart nås med bil och som därmed inte är lika tillgängliga för alla invånare, därtill leder till fler och längre resor. 
Globalisering Globalisering och omlokalisering av industrier resulterar i nya distributionsmönster och ett kraftigt ökat beroende av frakttransporter såväl globalt, regionalt som lokalt. 
 
Nya transportmedel som skulle kunna utvecklas för ett hållbart transportsy-
stem är någon form av balktransporter, det vill säga monorails, lightrails 
eller spårtaxi, vilka idag är under utveckling på många håll i världen men 
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dock inte i Stockholm (Lundin och Gullberg 2007b:121). Enligt Lundin och 
Gullberg (2007b) har "ingen genomgripande systeminnovation på stadstrafi-
kens område skett sedan sekelskiftet 1900" i Stockholm men "det finns stor 
potential för en hållbar utveckling om en sådan kunde åstadkommas" (citat 
s. 119). Att förändra transportsystemet genom nya transportmedel är en trög 
process. Utvecklingen av infrastruktur är ofta mycket svår att stoppa eller 
leda om då satsningar väl gjorts, vilket utgör ett stigberoende (Lundin och 
Gullberg 2007a:102f, Gullberg et al 2007:471, Sheller och Urry 2006:217). 
 Då en av fördelarna med att åka bil är den tillgänglighet bilen erbjuder 
genom möjligheter till dörr-till-dörr-transporter blir det i framtiden viktigt att 
i högre grad erbjuda detta också för resor med kollektiva färdmedel, och 
därmed behöver närheten och tillgängligheten till kollektivtrafikförbindel-
serna generellt göras högre (Lundin och Gullberg 2007a:106). I Stockholm 
är kollektivtrafikresandet högt vid internationell jämförelse och ligger på 
omkring 65-70% för resor till innerstaden men för staden som helhet på 47% 
enligt undersökningen Kollektivtrafikbarometern 2010 (Sundström, DN 
2011-02-02). För att få fler att åka kollektivt behöver spårtrafiken byggas ut, 
vilken enligt en bedömning i trafikarbetet är 30 gånger så yteffektivt som det 
av bilen (Gullberg 2004:81). Ett annat sätt att minska biltrafiken är att öka 
beläggningsgraden, det vill säga antalet resande, per fordon. Beläggnings-
graden i Stockholm idag är i snitt endast 1,4 personer per bil, men om denna 
kan ökas kan teoretiskt trängselproblem och flaskhalsar i vägsystemet un-
danröjas utan att en enda trafikled behöver byggas ut (Lundin och Gullberg 
2007a:109f). Fortsätter dagens trend med att vägsystemet ständigt byggs ut 
och BAU får fortgå kommer detta dock att generera än mer biltrafik. Genom 
satsningar på bland annat organiserad samåkning (till exempel bilpooler) kan 
belastningen på vägarna dock minskas, vilket även gäller för godstrafiken 
genom ökad samdistribution (Lundin och Gullberg 2007b:121). 
 Vad gäller cykeltrafik behövs för att öka andelen cykelresor i städerna 
och därmed åstadkomma ett mer hållbart transportsystem satsningar på cy-
kelbanor och cykelparkeringar. Dessa kan med fördel anläggas i närhet till 
de kollektiva färdmedlen så att trafikslagen kompletterar varandra, vilket är 
ett sätt att ytterligare öka tillgängligheten till stationer och hållplatser. Därtill 
bör det i ökad grad göras möjligt att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken, till 
exempel även på bussar som i Danmark (Lundin och Gullberg 2007b:120f). 
I Köpenhamn har man även infört en strategi för att prioritera gång- och 
cykeltrafik i stadskärnan vilket lett till att färre åker bil för sitt dagliga resan-
de (Newman och Jennings 2008:126) och detta arbetssätt är en förebild för 
andra städer att ta efter. Att fördela fordonstrafiken på ett rutnät av smalare 
gator istället för att leda den via ett fåtal breda gator ses också som en bra 
lösning för att underlätta för gående, därtill att förbättra sikten, införa lägre 
hastigheter för fordonstrafiken och bland annat att ha öar halvvägs över ga-
tan för de gående (Wheeler 2004:175). Det behövs innovativa lösningar för 
att göra städerna mer vänliga mot gående och cyklister. 
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3. Metod, material och forskningsdesign 

I detta kapitel redovisas de metoder, material och forskningsdesign som legat 
till grund för undersökningen. Inledningsvis presenteras det empiriska mate-
rialet. Därefter presenteras den kvalitativa intervjuundersökning som genom-
förts huvudsakligen utifrån de sju metodologiska steg som följts. I redogö-
relsen presenteras även den valda forskningsdesignen och avgränsningar. 

Material 
Studiens huvudsakliga empiriska material utgörs av en intervjustudie. Utöver 
detta har en rad tjänsteutlåtanden rörande Slussenprojektet från Exploate-
ringskontoret, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret studerats. Hand-
lingarna till planförslaget 2010, med planbeskrivning, genomförandebe-
skrivning, gestaltningsprogram och miljökonsekvensbeskrivning, har utgjort 
ett sådant material. Vidare har även olika rapporter, broschyrer och annat 
officiellt material från Stockholms stad utgjort material för studien, där-
ibland stadens miljöprogram. Tidningsartiklar och särskilt debattartiklar ur 
Stockholms morgontidningar (SvD och DN) från undersökningsperioden har 
även studerats, så även anteckningar och inspelningar från ett par föreläs-
ningar och sammankomster. 

Kvalitativ intervjuundersökning 
Den kvalitativa forskning som bedrivits för studien är huvudsakligen baserad 
på den metodik som förs fram i Kvale och Brinkmann (2009), av olika fors-
kare i Hay (2005) samt Alvesson och Sköldberg (2008). Kvale och Brink-
mann ser kvalitativt forskningsintervjuande som ett hantverk som ställer 
krav på en intervjuares hantverksskicklighet i form av samtalsfärdigheter och 
personligt omdöme att anpassa intervjumetodiken. Ett vanligt tillvägagångs-
sätt är att använda sig av en halvstrukturerad intervjuguide5, vilket också 
gjorts för föreliggande studie (se bilaga 1). En fördel med en sådan är att den 
erbjuder intervjuaren flexibilitet att även ha möjlighet att diskutera sådant 
som en informant kan tänkas ta upp under en intervju (Dunn 2005:80). En 
                               
5 Kallas även för en semistrukturerad intervjuguide, men i denna studie används benämningen 
halvstrukturerad vilket är den benämning Kvale och Brinkmann använder. 
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halvstrukturerad intervjuundersökning följer i Kvale och Brinkmanns tapp-
ning sju steg: (1) tematisering av intervjuprojektet, (2) planering, (3) genom-
förandet av intervjuerna, (4) utskrift, (5) analys, (6) verifiering och (7) rap-
portering (Kvale och Brinkmann 2009:17ff). I det följande redogörs för den 
genomförda intervjuundersökningen utifrån dessa steg. 

Tematisering 
Tematisering är det första steget i indelningen i en intervjustudies sju stadier. 
Steget innebär att formulera undersökningens varför och vad, det vill säga 
syfte och ämne, vilket behöver göras innan frågan om hur (metoden) kan 
ställas. Syftet med den genomförda intervjuundersökningen har utgått ifrån 
det syfte och de forskningsfrågor som presenterades i kapitel 1, att undersö-
ka uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling samt hur dessa 
har tillämpats som policymål för Slussenprojektet och planerna för den nya 
trafiklösningen. Att för detta ändamål genomföra en kvalitativ studie har 
bedömts som mer passande än att bruka kvantitativ metodik då ämnet för 
intervjuundersökningen har varit olika personers uppfattningar. Sådana är 
socialt konstruerade och en kvalitativ intervjuundersökning har därför passat 
för att producera den slags kunskap som studien syftar till (Kvale och 
Brinkmann 2009:34f). Att den föreliggande studien varit just en kvalitativ 
och inte en kvantitativ undersökning har även haft återverkningar på syftet 
och forskningsfrågorna i sig (Alvesson och Sköldberg 2008:17ff, Hay 
2005:4ff). Undersökningens angreppssätt på problemområdet har varit mer 
öppet och induktivt snarare än deduktivt och hypotesställande. Undersök-
ningen har därmed inte gått ut på att fastställa exakta eller mätbara data utan 
istället att undersöka uppfattningar och åsikter, vilka inte kan kvantifieras på 
samma sätt. Även valet att avgränsa undersökningen till uppfattningar om 
trafiklösningen för nya Slussen, och inte till exempel bebyggelsen, andra 
aspekter av den nya utformningen eller frågor om makt- och aktörsinflytan-
de, har inverkat på studiens upplägg. 

Planering och urval av informanter 
Planering är det andra steget i Kvale och Brinkmanns indelning i en intervju-
studies sju stadier och innebär att planera upplägget av undersökningen, 
vilket är viktigt för att dels i förväg ha reflekterat kring vilken typ av kun-
skap man eftersöker, dels för att ha beaktat undersökningens etiska aspekter. 
 För undersökningen var det nödvändigt att göra ett urval bland de många 
inblandade aktörerna i Slussenprojektet. Det urval som gjorts har bland annat 
styrts av undersökningens syfte och forskningsfrågor, krav på representativi-
tet i undersökningen och i viss mån möjligheter för intervjupersonerna att 
ställa upp. Sammanlagt har 28 personer intervjuats för undersökningen, vilka 
presenteras i bilaga 2. Det var i början svårt att veta hur många personer som 
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behövde intervjuas men Kvale och Brinkmanns övergripande rekommenda-
tion har följts: "Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på 
vad du behöver veta" (2009:129). Medvetenhet har också behövt finnas om 
bland annat representativitet, vilkas röster som genom undersökningen fått 
göra sig hörda, könsfördelning och maktförhållanden. I möjligaste mån har 
en jämn könsfördelning av intervjupersonerna eftersökts då intervjuerna 
bokats in, men då området trafik tycks något mer mansdominerat har detta 
avspeglats i könsfördelningen (18 män och 10 kvinnor). 
 Urvalet av informanter kom under arbetets gång att delas in i fyra katego-
rier; (1) tjänstemän vid Stockholms stads kommunala förvaltningar, (2) poli-
tiker, både styrande och i opposition, (3) företrädare för olika intresseorgani-
sationer, samt (4) konsulter och forskare vilka på olika sätt arbetade med 
utredningar och agerade som experter. Under intervjuundersökningens gång 
användes sedan ett snöbollsurval (Esaiasson et al 2007:291) vid valet av 
exakta intervjupersoner, dock med hänsyn till de fyra grupperna och med 
avsikt att få en god representativitet i undersökningen. En av de avslutande 
frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) var om respondenten hade förslag på 
fler personer att intervjua och på så sätt dök nya namn upp, även om det 
också noggrant övervägdes vilka personer som skulle intervjuas. 
 Intervjupersonerna har vidare anonymiserats i slutrapporten. Avsikten 
med detta har dels varit för att få en generalitet i framställningen, dels för att 
beakta intervjupersonernas konfidentialitet. Vid genomförandet av intervju-
erna har respondenterna informerats om att deras svar skulle behandlas med 
konfidentialitet men också att svaren skulle komma att utgöra en del av stu-
diens empiriska material och därmed offentligt redovisas. Informanternas 
namn och kortfattade upplysningar om deras bakgrund har angivits i slutet 
av avhandlingen (se bilaga 2) men i redovisade citat har enbart den grupp 
intervjupersonen tillhört stått som källa (till exempel "tjänsteman" eller "po-
litiker"). Vad gäller gruppen politiker uppkom frågan om dessa skulle vara 
anonyma eller inte. Politiker uttalar sig ofta i olika frågor och är medvetna 
om att deras uttalanden redovisas offentligt. I slutändan valdes ändå att även 
låta dessa vara anonyma för att vara konsekvent i arbetet. Det har dock klar-
gjorts i de fall en politiker citerats huruvida politikern tillhört den politiska 
majoriteten eller inte genom att ange om denne ingått i Alliansen eller ej, 
vilket kan vara intressant för en läsare att känna till utifrån ett maktperspek-
tiv6. 
 Gruppen politiker består i undersökningen av åtta intervjupersoner tillhö-
rande de partier som under undersökningsperioden var representerade i 
Stockholms stadsfullmäktige och landstingsfullmäktige. Inom Stockholms 

                               
6 Vid tidpunkten för intervjuundersökningen hade Alliansen politisk majoritet både i stads-
fullmäktige och landstingsfullmäktige. Stadshusalliansen bestod av Moderaterna, Folkpartiet 
och Kristdemokraterna. Centern anslöts till denna precis innan valet 2010, men ingick inte 
däri vid genomförandet av intervjuundersökningen. Den intervjuade företrädaren för Centern 
ingår därför i studien tillsammans med företrädare för Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet i den grupp politiker som betecknats som "politiker, ej Alliansen". 
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stad låg beslutsfattandet under intervjuperioden främst på nämndnivå med de 
tre inblandade nämnderna stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållnings-
nämnden samt exploateringsnämnden, alla med sina respektive politiker. 
Därtill kom Slussenfrågan i juni 2010 upp i kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige genom det genomförandebeslut som då var aktuellt. Till detta 
fanns olika borgarråd som hade den övergripande styrningen av stadens ar-
bete med nya Slussen och landstingsråd för landstingets arbete. Att göra ett 
urval av politiker att intervjua innebar därför en balansgång dels mellan 
kommun och landsting, dels mellan olika inblandade nämnder, borgarråd 
och fullmäktigeförsamlingar. Två av stadens borgarråd har intervjuats, det 
vill säga de högst politiskt tillsatta i staden, däribland miljö- och trafikbor-
garrådet.  
 Vidare består gruppen tjänstemän av fem tjänstemän vid de för Slussen-
projektet berörda kommunala förvaltningarna vid Stockholms stad, inklusive 
projektledaren, den biträdande projektledaren och planarkitekten. I gruppen 
intresseorganisationer ingår sju personer vid fem olika intresseorganisatio-
ner, inklusive de tre av förslagsställarna bakom Ny syn på Slussen med vilka 
undersökningens inledande intervjuer hölls (se "Genomförandet av intervju-
erna"). Slutligen består gruppen konsulter och forskare av åtta intervjuperso-
ner vilka antingen företräder konsultfirmor som anlitats av Stockholms stad 
för olika utredningar i Slussenprojektet eller som är forskare som uttalat sig i 
den allmänna debatten genom till exempel olika debattartiklar. I flera fall 
sammanfaller det så att personerna både varit forskare och anlitats som kon-
sulter och i många fall kan intervjupersonerna i gruppen betecknas som ex-
perter av olika slag.  
 Intervjupersonerna har kontaktats via e-post och efter det att överens-
kommelse om och informerat samtycke till intervjun getts har den oftast 
genomförts ett par veckor senare på inbokat datum, tid och plats. Det har 
även klargjorts att intervjusvaren skulle behandlas konfidentiellt. Vid den 
första kontakten med intervjupersonerna via mail eller telefon har allmänt 
informerats om syftet med undersökningen och det har även gjorts vid början 
av varje intervju. Hade intervjupersonerna velat dra sig ur hade de kunnat 
göra det då, men nästan samtliga tillfrågade valde att ställa upp och de få 
tillfrågade som valde att inte delta angav tidsbrist som skäl. Under själva 
intervjuns genomförande har förmodligen intervjupersonerna på ett mer spe-
cifikt sätt än innan förstått vad undersökningen gått ut på då de besvarat de 
ställda frågorna. Likväl har de i förväg gett sitt samtycke till intervjun och 
hela tiden vetat om det övergripande temat. Ett etiskt dilemma kring givan-
det av det informerade samtycket kan gälla vem som ska ge det. I intervju-
undersökningen lät en av respondenterna först meddela att det var nödvän-
digt att fråga sina överordnade innan personen kunde ställa upp. Efter att 
dessa gett sitt medgivande kunde intervjun hållas. 
 En intervjuare behöver vidare sätta sig in i den miljö, jargong, rutiner och 
maktstrukturer som råder i en intervjupersons värld för att bättre få en känsla 
för det en intervjuperson kommer att tala om (Kvale och Brinkmann 
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2009:123). Innan intervjuundersökningen påbörjades satte jag mig därför in i 
Slussenprojektet, planprocessen och debatten genom omfattande läsning av 
tidningsartiklar, hemsidor, bloggar, rapporter och tjänsteutlåtanden från 
Stockholms stad och olika organisationer. Inför varje intervju har jag även i 
den mån jag haft möjlighet satt mig in i respektive informants bakgrund och 
informerat mig om den organisation respondenten företrätt. Då jag visste att 
många av de personer jag skulle intervjua var arkitekter (11 av responden-
terna och den största yrkesgruppen som finns representerad i undersökning-
en) började jag även att regelbundet läsa branschtidningen Arkitektur. 

Intervjuguide och visuellt diskussionsunderlag 
Intervjuguiden (se bilaga 1) har formulerats utifrån rekommendationer av 
Kvale och Brinkmann och Dunn (2005). En intervjuguide är en lista över 
olika sakområden formulerade som enklare frågor, nyckelord eller teman att 
täcka in under en intervju som vanligen förknippas med den halvstrukturera-
de intervjuform som använts. Intervjuguiden har erbjudit en flexibilitet i 
intervjusituationen då diskussionen tillåtits att ta en naturlig riktning samti-
digt som den styrts in på intervjuguidens teman. Vid intervjuerna har frågor-
na dock inte formulerats exakt som i intervjuguiden, vilket skulle kunna ha 
verkat styltat och stelt, men samtliga sakområden har täckts in. Utav de totalt 
20-talet frågor som formulerats i intervjuguiden har valts att inleda med ett 
par enkla frågor om befattning, roll och organisationstillhörighet. Därefter 
har mer övergripande frågor lagts in om allmän syn på Slussenprojektet, 
planförslaget, målsättningar och syn på hållbarhetsbegreppet. Efter detta har 
kommit mer specifika frågor om beaktandet av hållbar stadsutveckling i 
Slussenprojektet, vad som skulle kunna utgöra en hållbar trafiklösning och 
frågor om ingående delar i trafiklösningen. Först därefter, i slutet av inter-
vjuguiden, har frågor placerats som möjligen skulle kunna upplevas som 
känsliga, nämligen ämnet om den möjliga nedgrävningen av tunnelbanan, 
tillförandet av Tvärbanan och en möjlig cityspårväg vid Slussen samt en 
möjlig kraftig begränsning av biltrafiken. Frågan om tunnelbanans sänkning 
visste jag var omstridd då det fanns starka uppfattningar och tolkningar i 
frågan och det var därför inte ett ämne jag ville ta upp tidigt i intervjuerna. 
 Som ett komplement till intervjuguiden förbereddes ett bildmaterial med 
bilder på de fem utformningsförslagen 2008-2009 (se figur 3.1 och 4.7), det 
modifierade förslaget av Foster/Berg från april 2009 (se figur 4.8) samt plan-
förslaget 2010 (se figur 4.9). Bildmaterialet kom sedan att tjäna som under-
lag för den diskussion som fördes vid intervjuerna och tjänade till att vid 
behov kunna förtydliga och fördjupa både frågor och svar då detaljer i bil-
derna kunde granskas närmare. 
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(a.)  

(b.)  

(c.)  

(d.)  
Figur 3.1: Fyra bilder från de parallella uppdragen 2008-2009: (a.) Wingårdhs 
förslag (Wingårdhs och Tema), (b.) BIG:s förslag (BIG), (c.) Nouvels förslag (Ateli-
er Jean Nouvel och Habiter Autrement) samt (d.) Nyréns förslag (Nyréns). Källa: 
respektive arkitektkontor, www.stockholm.se/slussen. 
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Genomförandet av intervjuerna  
En serie djupintervjuer har genomförts med ett urval av Slussenprojektets 
aktörer under perioden december 2009 till juni 2010. Intervjuerna har varit 
halvstrukturerade djupintervjuer med en vanlig längd på lite mer än en tim-
me. Den kortaste intervjun varade i 30 minuter och den längsta i en timme 
och 35 minuter. Samtliga intervjuer spelades in. 
 Undersökningens inledande intervjuer hölls med tre av förslagsställarna 
bakom Ny syn på Slussen. Deras förslag handlade på ett uppenbart sätt om 
uppfattningar kring den planerade trafiklösningen och hade utretts mer än 
något annat privat förslag av Stockholms stad och uppmärksammats i me-
dia7. Min bedömning var därför att förslagsställarnas uppfattningar skulle 
utgöra viktiga alternativa röster i undersökningen. Att det blev intervjuer 
med tre av dem och inte bara med en som representant för hela gruppen 
hänger samman med att jag i början av undersökningen hade för avsikt att 
tillämpa datatriangulering, det vill säga att intervjua fler företrädare än en-
dast en från en viss organisation för att se om uppfattningarna skulle över-
rensstämma mellan de olika företrädarna (Flick 2007:42). Denna metod kom 
dock inte att användas i den fortsatta intervjuundersökningen. De intervjuade 
företrädarna för Ny syn på Slussen har inte heller fått mer utrymme i slutrap-
porten än övriga intresseorganisationer eller andra respondenter. 
 Intervjuguiden (se bilaga 1) har legat till grund för formulerandet av de 
frågor som ställts vid intervjuerna, därtill bildmaterialet. Ämnena har vanli-
gen följts i den ordning de stått i intervjuguiden, men så har inte alltid varit 
fallet. I de fall en respondent till exempel styrt samtalet mot huvudbron i 
planförslaget och sin syn på biltrafik redan i början av intervjun har dessa 
ämnen diskuterats då istället för senare som i intervjuguiden. Intervjuguiden 
har inte heller sett ut på precis samma sätt under hela intervjuundersökning-
ens gång utan har uppdaterats fortlöpande, dock mest i detaljer och det har 
snarare handlat om att stryka frågor än att lägga till. Ansträngningar har 
därmed gjorts för en dynamisk intervjudesign (se Dunn 2005:83). 
 Vidare har frågorna formulerats på sätt som varit öppna till sin karaktär 
så att informanterna inte endast skulle svara med ett ja eller nej utan istället 
informera mer ingående om sina uppfattningar i de olika sakfrågorna. Där-
med har även möjlighet getts för informanten att uttrycka information som 
denne själv upplevt som relevant. Olika typer av frågor har också formule-
rats, såväl deskriptiva, berättande, åsiktsbaserade som ”djävulens advokat”-
typen av frågor kring kontroversiella ämnen (Dunn 2005:84) där responden-
terna tillfrågats om sin åsikt i en viss fråga genom att jag som intervjuare sett 
till att inte själv bli förknippad med åsikten utan hänvisat till vad någon eller 
några andra tycker. Det senare har gällt för de frågor som möjligen kunnat 

                               
7 Ett annat av de mer uppmärksammade privata förslagen var Knutpunkt Slussen. Någon 
företrädare för detta har dock inte intervjuats, dels av avgränsningsskäl, dels då bedömningen 
varit att förslaget inte påverkat planprocessen eller den allmänna debatten i samma grad som 
Ny syn på Slussen. 
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upplevas som känsliga och som funnits med i intervjuguidens senare del.
 Vid genomförandet av intervjuerna har även ansträngning gjorts att inte 
ställa ledande frågor men ibland har andrafrågor ställts för att följa upp och 
förtydliga svar (Kvale och Brinkmann 2009:154ff). Vid de flesta intervjuer 
har även ställts ett par extra frågor som inte ingått i den gemensamma inter-
vjuguiden men som bedömts vara viktiga att ställa till en viss intervjuperson 
utifrån dennes speciella kompetens. Sådana frågor har till exempel ställts till 
trafikplanerare om trafikplanering och till politiker om den politiska proces-
sen. Det framkom i undersökningen att Stockholms stad tagit fram en kom-
munikationsplan för hur både stadens tjänstemän och centrala politiker skul-
le kommunicera information om Slussenprojektet (Stockholms stad 2010, 
Slussenprojektets informatörer Cecilia Karlsson och Alexandra Kärnlund). 
Därefter valdes att vid intervjuer med politiker ställa en extra fråga till dem 
om de kände till denna plan och vilka uppfattningar de hade om hur den 
möjligen kunde påverka den officiella information som fördes fram. 
 Ordningen intervjupersonerna har intervjuats i har bestämts bland annat 
av när respondenterna haft möjlighet att ställa upp. Intervjuerna har genom-
förts i en miljö och på en plats som varit bekant för informanten, oftast re-
spondentens arbetsrum men ibland på något kafé (se bilaga 2). Då samtliga 
intervjuer spelats in har det varit viktigt att tillförsäkra att miljön inte varit 
för slamrig samt att intervjun kunnat ske ostört. Direkt efter varje intervju då 
inspelningsapparaten stängts av har ofta ett par ord extra bytts med infor-
manten bland annat om hur intervjun har upplevts. Inom cirka en timme 
därefter har sedan fältanteckningar skrivits kring olika funderingar och di-
rekta resultat som framkommit. Genom detta har intervjumetodiken kontinu-
erligt setts över, vad som fungerat mer eller mindre bra, hur frågorna ställts 
samt den kommande analysen underlättats genom att intressanta aspekter 
som framkommit skrivits ned.  
 En intervjusituation påverkas även av maktstrukturer och relationer efter-
som genomförandet av intervjun sker i ett socialt samspel människor emel-
lan. Den kunskapsproduktion i sig som intervjun syftar till inbegriper makt 
då kunskap medför makt, inte minst genom de sätt en forskare efter intervjun 
framställer vad som sagts under intervjun. Vid en intervju befinner sig därför 
intervjuaren och respondenten i olika maktpositioner, vilket är fallet genom 
de olika intentioner, sociala roller och kapaciteter de besitter (Dowling 
2005:23). "En intervjuare befinner sig i en maktposition och bestämmer 
ämnet för meningsutbytet: det är intervjuaren som frågar och intervjuperso-
nen som svarar" (Kvale och Brinkmann 2009:20). En utgångspunkt för före-
liggande intervjuundersökning har därför varit att jag som intervjuare inte 
skulle uppge min egen ståndpunkt kring de frågor som diskuterades då detta 
kunde ha påverkat intervjusituationen och de svar som erhölls. 
 I intervjuundersökningen har vidare ibland ett asymmetriskt maktförhål-
lande förelegat, vilket inneburit att respondenten befunnit sig på en högre 
maktposition till exempel genom det högre inflytande intervjupersonen haft 
genom tillgång till kulturella och finansiella resurser (Dowling 2005:23). 
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Detta har särskilt varit fallet vid intervjuerna med inflytelserika politiker och 
experter. Att intervjua personer som är ledare och experter i ett samhälle 
innebär att intervjua personer i maktposition och sådana intervjuer kan be-
tecknas som elitintervjuer (Kvale och Brinkmann 2009:163). Enligt Hertz 
och Imber (1995) är ett stort problem för att kunna genomföra elitintervjuer 
att få elitpersonerna att ställa upp. För den genomförda intervjuundersök-
ningen har ett antal intervjuer genomförts vilka kan ses som elitintervjuer. 
Tyvärr valde dock ett par tillfrågade eliter att inte ställa upp (Stockholms 
finansborgarråd, stadsbyggnadsborgarrådet samt landstingsrådet med ansvar 
för trafik- och planeringsfrågor), i samtliga fall med hänvisning till tidsbrist. 
 Avslutningsvis har det ur ett maktperspektiv även inneburit en speciell 
situation att intervjua personer i deras tjänsterum då detta troligen medfört 
att respondenterna framfört sin arbetsgivares åsikt snarare än sina egna upp-
fattningar. I vissa fall har en konflikt däremellan kunnat skönjas då respon-
denten till exempel uttryckt att de direktiv som fåtts för arbetet behöver föl-
jas, men om respondenten fått bestämma själv hade det sett annorlunda ut. 
Att arbetsgivarens åsikt uttryckts tyder även förekomsten av kommunika-
tionsplanen för Slussenprojektet på. Enligt denna ska "Alla som arbetar med 
projektet, samt stadens centrala politiker vara väl insatta i, och aktivt stödja, 
förslaget" från Foster/Berg, det vill säga planförslaget (Stockholms stad, 
Slussenprojektets informatörer Cecilia Karlsson och Alexandra Kärnlund, 
januari 2010). I ett maktperspektiv kan detta innebära att såväl intervjuade 
tjänstemän som styrande politiker hindrats från att uttrycka eventuell kritik 
mot planförslaget om de följt de direktiv som getts i kommunikationsplanen.  

Utskrift och analys 
Efter att intervjuerna hållits var avsikten att transkribera samtliga i sin hel-
het. Av de 28 genomförda intervjuerna transkriberades 23 helt. Varje inter-
vju resulterade i omkring 25 sidor utskriven text, vilket minst sagt var ett 
tidskrävande arbete. Då tiden för projektet började rinna ut övergicks till att 
endast skriva ut delar av de kvarvarande intervjuerna. De fem sista intervju-
erna transkriberades därför inte i sin helhet, men dock de delar som vid det 
laget framstod som relevanta för analysen. Bedömningen har varit att detta 
inte påverkat slutresultatet och samtliga intervjuer har ändå lyssnats igenom. 
Sammantaget har transkriberingen resulterat i 605 sidor utskriven text. Vid 
transkriberingen har utgåtts ifrån Kvale och Brinkmanns utskriftskonventio-
ner (2009:198) och en minimal omvandling gjorts från tal- till skriftspråk. 
Till exempel har ett talspråksord som "stan" skrivits ut som "staden", men 
mycket omsorg även lagts ned på att transkribera talspråket till skriftspråk så 
exakt som möjligt. Därför har till exempel alla småord som förekommer i det 
talade språket, som "mm", "ju", "liksom", "alltså", "just" och så vidare, ock-
så skrivits ut då bedömningen var att dessa kunde ha betydelse för den sena-
re tolkningen och analysen av texten. Betonade ord har även markerats i 
utskriften (genomgående i kursiv stil i slutrapportens citat). 
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 För kodningen och analysen av intervjumaterialet skapades tre teman, 
elva kategorier och sammanlagt 34 underkategorier. Dessa byggde främst på 
de frågor som hade ställts vid intervjuerna och intervjuguiden, men även på 
generella drag bland de uppfattningar som framkommit i undersökningen. 
De tre temana var: (1) övergripande uppfattningar om hållbarhet, hållbar 
stadsutveckling, Slussenprojektet, dess målsättningar och trafikplanering, (2) 
specifika uppfattningar kring hållbara trafiklösningar för nya Slussen, och 
(3) uppfattningar om plan- och beslutsprocessen, makt, aktörsinflytande och 
hållbarhet. Av avgränsningsskäl kom endast de två första temana att sam-
manställas och analyseras.  
 För analysen lästes och granskades intervjutexterna ingående och nog-
grant och kategoriserades utifrån studiens teman, kategorier och underkate-
gorier. Då det som sades i texten ibland var relevant information för fler 
kategorier än en kunde ett och samma textstycke införas under flera olika 
teman och kategorier. Det var också viktigt att textstyckena inte var för korta 
eftersom det meningssammanhang och den kontext vari ett visst uttalande 
gjorts i så fall kunde gå förlorat. Därför har varje textstycke haft en längd på 
minst ett par meningar, oftast omkring en tredjedels till en halv A4-sida och 
ibland flera sidor. De textstycken som kategoriserats under en viss kategori 
har sedan sammanställts i ett och samma dokument, vilket resulterat i ett 
dokument för varje sammanställd underkategori. Dokumenten, vanligen på 
ett par tiotals sidor var, har därefter legat till grund för analysen, varvid text-
styckena däri jämförts och kategoriserats ytterligare. På detta sätt har under-
sökningens intervjumaterial gjorts hanterligt för analysen och det samtidigt 
tillförsäkrats att viktiga detaljer inte skulle gå förlorade. 
 Avslutningsvis har undersökningen kretsat kring intervjupersonernas 
olika uppfattningar i de frågor som undersökts. En uppfattning kan ses som 
"ett personligt sätt att betrakta och bedöma något" (Nationalencyklopedin). 
De uppfattningar som kommit till uttryck i studien har främst tolkats och 
analyserats som utsagor av intervjupersonerna själva och inte till exempel 
som olika diskurser. 

Verifiering och rapportering 
Verifiering är det sjätte steget i Kvale och Brinkmanns indelning i en inter-
vjustudies sju stadier och innebär att fastställa resultatens reliabilitet, validi-
tet och generaliserbarhet. Reliabilitet innebär att forskningsresultaten teore-
tiskt sett ska kunna reproduceras av en annan forskare vid en annan tidpunkt 
och handlar därmed om att beakta resultatens tillförlitlighet (Kvale och 
Brinkmann 2009:263). Att åstadkomma detta skulle dock i praktiken för-
modligen vara omöjligt med föreliggande undersökning eftersom Slussen-
projektet, planprocessen och debatten kring det hela tiden utvecklas och 
förändras, men det har ändå varit en viktig tanke i forskningsprocessen att ha 
reliabiliteten i åtanke. Dock skulle sannolikt många liknande uppfattningar 
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som framkommit i undersökningen om till exempel hållbarhetsbegreppet och 
hur det tolkas och tillämpas även framkomma i en liknande studie om något 
annat av Stockholms större stadsutvecklingsprojekt. 
 Validitet syftar till att tillförsäkra att forskaren med den metod som till-
lämpas undersöker det som påstås att undersökningen går ut på genom att 
kontrollera, ifrågasätta och samtidigt teoretisera forskningen (Kvale och 
Brinkmann 2009:264). För föreliggande undersökning har detta varit en vik-
tig process vilket bland annat skett genom att anteckningar kontinuerligt 
skrivits med resultat och funderingar om forskningen under resans gång. 
Därigenom har reflektioner kontinuerligt gjorts över intervjumetodiken och 
denna anpassats något efter hand, vilket medfört en fortlöpande validering. 
 Vidare innebär generalisering att tillförsäkra att resultaten från intervju-
studien kan överföras till andra situationer och vara generellt gångbara. Det 
studerade caset Slussenprojektet uppvisar säkerligen många likheter med 
andra stadsutvecklingsprojekt både i Stockholms stad och på andra ställen 
och resultaten bör därför vara generellt gångbara. För att fastställa detta be-
hövs dock ytterligare forskning. I arbetet har dock vissa jämförelser gjorts 
med andra stadsutvecklingsprojekt för att sätta in Slussenprojektet i ett större 
sammanhang. Då studien bland annat har gått ut på att undersöka hur håll-
barhet och hållbar stadsutveckling tolkats, tillämpats och beaktats som poli-
cymål bör resultaten även vara relevanta för andra planeringsprojekt som 
omfattas av samma policymål. Även det faktum att tämligen många inter-
vjupersoner intervjuats för undersökningen (28 personer) bör ha bidragit till 
en högre generaliserbarhet än om till exempel endast hälften så många hade 
intervjuats. Detta har även bidragit till att resultaten verifierats i högre grad. 
 Rapporteringen är det sista av Kvale och Brinkmanns sju steg och innebär 
att redovisa resultaten av den undersökning som genomförts. Detta behöver 
göras utifrån vetenskapliga kriterier och med beaktande av undersökningens 
etiska aspekter. För detta har i slutrapporten bland annat genomgående den 
kontext vari citat är hämtade redovisats för att dessa inte ska upplevas som 
lösryckta. Därtill har noggrannhet vidtagits att i ett neutralt språkbruk verkli-
gen återge vad som sagts så exakt som möjligt, detta då "Författaren är en 
berättare, en person som talar på andras vägnar" (Kvale och Brinkmann 
2009:292). De intervjupersoner som vid intervjun uppgivit att de önskat att 
få se sina citat innan dessa publicerades har även fått det. Dock har vid rap-
porteringen intervjupersonernas konfidentialitet beaktats genom att de gjorts 
anonyma. Ett viktigt skäl till detta har varit för att ta hänsyn till de konse-
kvenser som annars skulle kunna bli fallet för intervjupersonerna. 
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4. Platsen Slussen och Slussenprojektet 

Kapitel fyra behandlar dels platsen Slussen, dels själva Slussenprojektet. I 
kapitlets första del introduceras platsen Slussen med läge och funktion som 
trafikplats. Därtill ges en historik med presentation av naturförutsättningar. 
Den andra delen behandlar planeringsprocessen kring Slussenprojektet. I 
detta presenteras planförslaget 2010 och den trafiklösning som ingick där. 
Därtill ges en översikt av den allmänna debatten kring projektet. Avslut-
ningsvis presenteras Slussenprojektets målsättningar samt hur hållbarhet och 
hållbar stadsutveckling utgör policymål för Stockholms stads verksamheter. 

Platsen Slussen 
Centrala urbana platser har högt symbolvärde. Ofta representerar de staden 
och allt vad den står för: urbanitet, kommunikation, handel, historia, identi-
tet, möten, upplevelser och mycket mer. Så är även fallet med Slussen, en av 
Stockholms geografiskt och kulturellt mest centrala platser. Slussen är belä-
get mitt i det historiska hjärtat av Stockholm i brytpunkten mellan stadsde-
larna Södermalm och Gamla stan och mellan vattendragen Mälaren och Salt-
sjön där staden en gång växte fram (se figur 4.1). På platsen har funnits vä-
gar, broar och bebyggelse sedan medeltid, slussar sedan 1600-talet och det 
har ständigt varit en plats för kommunikation (O:son Nordberg 1935). 
 Det finns få stockholmare och andra besökare vid Slussen som inte har 
någon uppfattning eller åsikt om platsen. Slussen är djupt förankrad i stock-
holmarnas själ och identitet, även om området idag är slitet, nedgånget och 
av många upplevs som osäkert. Bilder av Slussen figurerar inte bara i turist-
broschyrer utan även i böcker, filmer och TV-inslag som handlar om Stock-
holm och på så sätt symboliserar platsen staden. Ett exempel är Stieg Lars-
sons Millenniumserie (2005, 2006, 2007) där Slussen figurerar vid ett flertal 
tillfällen, ett annat Per Anders Fogelströms romanserie Stad (1960, 1962, 
1964, 1966, 1968). Slussen är också inom konsten en av Stockholms mest 
avbildade stadsmiljöer, därtill platsen för Sveriges äldsta och förmodligen 
mest kända ljusreklam, Stomatolskylten (Bergman 2004a:115ff). 
 Uppfattningarna om Slussen kan skilja sig åt från person till person bero-
ende på de olika erfarenheter och upplevelser man gjort på platsen. Till ex-
empel kan en av de många turister som årligen besöker Slussen ha besökt 
platsen endast en gång och då tagit Djurgårdsfärjan dit från Gröna Lund. 
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Därefter kan personen ha promenerat upp till Slussens T-banestation och då 
funderat över att rostiga armeringsjärn syntes här och var i betongen men att 
utsikten över vattnet var fin, och slutligen åkt iväg med tunnelbanan. Någon 
annan kanske har besökt rockklubben Debaser, belägen under en av Slussens 
bilbroar och uppfattat den nedgångna miljön som spännande och intressant. 
 

 
Figur 4.1: Flygbild över Slussenområdet. Gamla stan syns till vänster och Söder-
malm till höger. Överst till vänster syns Saltsjön, Östersjön, och nedtill Söderström, 
en del av Mälaren. Källa: Stadsbyggnadskontoret, www.stockholm.se/slussen. 

Oavsett vilka associationer man gör till platsen har den dock en utpräglad 
trafikfunktion. Den nuvarande trafikapparaten med sitt karakteristiska och 
modernistiska klöverblad fick sin formgivning av arkitekten Tage William-
Olsson och ingenjören Gösta Lundborg och stod klar 1935 (Bergman och 
Gullberg 2004:99ff). Den byggdes främst för att ge rum för vägtrafik och i 
en tid då bilen förknippades med framtidsanda och tilltro till teknik. Slussen 
utgjorde då den enda plats i Stockholm där trafiken kunde ta sig över Saltsjö-
Mälarsnittet mellan stadens södra och norra delar och trafikanläggningen 
kom därför att dimensioneras för stora flöden av biltrafik. 
 Vid Slussen kom även ett antal olika trafikslag att mötas: bil, buss, båt, 
spårvagn, järnväg, cykel, gående och där fanns också Katarinahissen. Då 
stadsspårvagnarna togs ur drift efter ett par årtionden hade tunnelbanan till-
kommit och en busstation anlagts intill den regionala järnvägen Saltsjöba-
nan. Sammantaget kom platsens trafikfunktion att bli mycket hög. Slussen är 
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än idag en veritabel kollektiv trafikknutpunkt och många stockholmare och 
andra besökare förknippar Slussen med transport och trafik, kanske som en 
av de omkring 300,000 tunnelbaneresenärer som dagligen passerar Slussens 
station (Stockholms stad EK, SBK och TK 2009-04-28, bilaga 2), den näst 
största noden i Stockholms tunnelbanenät (efter T-Centralen). 
 

 
Figur 4.2: Vittrande betong i Slussens trafikanläggning. Foto: Jesper Bjarnestam. 

Mer än 75 år har gått sedan dagens trafikanläggning vid Slussen tillkom och 
betongen som bär upp konstruktionen är idag mycket sliten (se figur 4.2). 
Det beror på att betongen från början hade en dålig kvalitet och att särskilt 
den omfattande saltanvändningen i vinterväghållningen gjort att betongen 
skadats och armeringen utsatts för rostangrepp (Zetterberg 2004:144). Även 
pålverket under trafikanläggningen är undermålig. Vid anläggandet i början 
av 1930-talet drevs 20 meter långa platsgjutna betongpålar (frankipålar) samt 
träpålar ned i dyn därunder och stora delar av dessa är idag skadade eller har 
fallit ut i Saltsjön (Zetterberg 2004:143). Stockholms stad har sammantaget 
beslutat att trafikanläggningen ska rivas och byggas upp igen ifrån grunden 
då den är tekniskt uttjänt. Under de senaste två decennierna har därför en rad 
arkitektförslag till den nya utformningen presenterats och ämnet Slussen 
diskuterats och debatterats flitigt i media. Det har samtidigt pågått en plan- 
och beslutsprocess rörande den nya utformningen och trafiklösningen. 

Läge 
Slussenområdet består av ett antal olika platser (se figur 4.3). I trafikanlägg-
ningens kärna finns klöverbladen, vilka utgör planskilda korsningar för väg-
trafiken från de anslutande gatorna Katarinavägen, Hornsgatan och Slussens 
två broar med trafik till och från Skeppsbron och Munkbroleden. Anslut-
ningar till broarna finns även till och från Stadsgårdsleden och Söder Mälar-
strand. Ytterligare en anslutande gata i området är Götgatan, vilken i denna 
norra del av Södermalm är en gågata och som brukas frekvent av gående och 
cyklister. Bussterminalen med Nacka-Värmdötrafiken är inrymd under klö-
verbladen i direkt anslutning till Stadsgårdsleden. 
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Figur 4.3: Viktigare platser, gator, broar och byggnader inom Slussenområdet och 
dess närhet. De svarta prickarna är träd. Bearbetning av Stadsbyggnadskontorets 
situationsplan. Källa: www.stockholm.se/slussen. 

Vidare rymmer platsen Slussen idag två torg, Södermalmstorg och Ryssgår-
den, vilka är belägna direkt intill Stockholms stadsmuseum i närheten av 
entrén till tunnelbanan. På andra sidan Katarinavägen finns KF-husen, Ko-
operativa förbundets lokaler uppförda på 1930-talet i utpräglad funkisstil. 
Avslutningsvis finns inom området slusskanalen under trafikanläggningens 
två broar samt tunnelbanebron. Utanför Slussenområdet men belägen i dess 
närhet finns Centralbron. 

Trafikplatsen Slussen 
Trafikmässigt utgör Slussen både en lokal och regional plats eftersom den 
utgör en nod såväl för kollektivtrafiken som för gatutrafiken i Stockholms 
stad och Stockholmsregionen (på den närbelägna Centralbron passerar dess-
utom stora delar av den nationella tågtrafiken). Det senare är fallet för invå-
narna i de öster om Stockholm belägna kommunerna Nacka och Värmdö. De 
har Slussen som närmaste korsningspunkt för att ta sig till de norra delarna 
av Stockholm då platsen utgör den mest östliga vägförbindelsen. Platsen är 
också i hög grad en regional plats då all tunnelbanetrafik på de gröna och 
röda linjerna i stadens tunnelbanenät passerar Slussen (se figur 4.4). Även 
för gång- och cykeltrafik är Slussen en av de främsta korsningspunkterna i 
staden mellan de södra och norra stadsdelarna. Cykelresandet har också ökat 
markant under senare år och omfattar ett ökande antal pendlingscyklister. 
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Figur 4.4: Slussens läge som nod och länk i Stockholms tunnelbanesystem. Samtliga 
linjer förutom T10 och T11 ingår i de  gröna och röda linjerna, vilka passerar Slus-
sen. Bearbetning av SL:s linjekarta, http://sl.se/ficktid/karta%2Fvinter/Tub.pdf. 

Stockholms tunnelbanesystem (figur 4.4) utgör ett exempel på ett transport-
nätverk. Sett som ett tekniskt system består ett sådant transportnätverk av ett 
antal sammanlänkade platser, så kallade noder, i ett system med linjer för ett 
visst trafikslag (Rodrigue et al 2009:17f). En länk är en nod av en högre rang 
i transportnätverket där olika linjer i systemet möts och större trafikflöden 
passerar. För att flödet ska fungera behövs vanligen bärare som bär fram 
flödet av resenärer till noderna och länkarna, till exempel bussar i trafik 
(Lundin och Gullberg 2007a:108). Detta är även fallet vid Slussen, där såväl 
innerstadsbussar, regionala busslinjer från Nacka och Värmdö samt Saltsjö-
banan förser tunnelbanan med trafikanter. Slussen utgör därmed en av de 
största och viktigaste noderna och länkarna i flera av Stockholms transport-
nätverk, främst för kollektivtrafiken, men också för bil- och cykeltrafiken i 
innerstaden, gångtrafiken mellan stadsdelarna Södermalm och Gamla stan 
och båttrafiken mellan Mälaren och Saltsjön. Därtill utgör Slussen start- och 
slutpunkt för Saltsjöbanan vilken tillsammans med Slussens busstation, en 
av de största i landet, kopplar samman platsen med noder i Nacka och 
Värmdö. I Stockholms tunnelbanesystem (figur 4.4) räknas Slussen som 
mittpunkt för de gröna och röda linjerna. Hälften av de totalt 100 stationerna 
i tunnelbanesystemet är belägna i landskapet Södermanland och den andra 
hälften i Uppland och gränsen däremellan går vid tunnelbanebron mellan 
Slussen och Gamla stan. Slussen innehar därigenom vid sidan av T-centralen 
en särskilt viktig betydelse i tunnelbanesystemet och för att markera detta 
finns skyltar uppsatta längsmed spåren som vart hundrade meter markerar 
avståndet till Slussen (Ekman, Metro 2009-11-23). 
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 Även för biltrafiken är Slussen en betydande trafiknod i Stockholms in-
nerstad, särskilt på grund av Stadsgårdsleden vilken binder samman platsen 
med Nacka och Värmdö. Huvuddelen av Stadsgårdsledens biltrafik passerar 
dock vidare till Centralbron istället för att åka över Slussen. För biltrafiken 
mellan Södermalm och Gamla stan är Slussen dock en mycket viktig nod 
eftersom det är den enda direkta förbindelsen mellan stadsdelarna. Detta 
flöde har dock varit i stadig minskning sedan 1960-talet. 

Historia och naturgeografi 
Slussenområdet ligger inom det område där Stockholms stad bildades på 
1200-talets mitt. På vikingatiden fanns en smal landtunga, ett näs, mellan 
dagens Södermalm och Gamla stan och då detta bröts igenom i början av 
1000-talet bildades Söderström (Söderlund 2004:11f). Näset var ursprungli-
gen en del av Stockholmsåsen8, vilken löpte tvärs över dagens stadsdelar och 
utgjorde en led landvägen till det som kom att bli Stockholm (Dahlbäck 
1987:14ff). Vid Slussenområdet kunde man via en backe ta sig ned för den 
branta förkastningsbrant som annars löper längsmed Södermalms norra sida 
och har mer än 40 meters höjd (Sporrong 2008:28). Historiskt har denna 
höjdskillnad inneburit stora trafikmässiga problem för Stockholms invånare 
att ta sig mellan Gamla stan och Södermalm och det var först i slutet av 
1800-talet som problemen riktigt övervanns genom att Katarinavägen 
sprängdes fram och Katarinahissen uppfördes (Gullberg 2004:73ff). 
 Att staden Stockholm anlades där den gjorde berodde framförallt på det 
kommunikationsmässigt och strategiskt viktiga läget mellan Mälaren och 
Saltsjön (Dahlbäck 1987:16). På ömse sidor om Stadsholmen (dagens Gamla 
stan) var vattnet under medeltiden starkt strömmande i Söderström och 
Norrström, särskilt under vår och försommar, och detta gjorde det svårt för 
fartygen att passera. Stockholm kom därför att bli omlastningsplats för han-
delsvaror från Mälardalen vilka skulle skeppas vidare ut över Östersjön och 
staden växte fram. Enligt Dahlbäck (1987:16) hade Stockholm inte något 
naturligt nära omland för en lokal handel och det finns varken något skrift-
ligt eller arkeologiskt material som tyder på att det innan stadens tillkomst 
skulle ha funnits någon genomgående nord-sydlig landsväg. Istället är det 
vattenleden och mötet mellan Mälarens utlopp och Saltsjön som är den hu-
vudsakliga förklaringen till stadens lokalisering just här. 
 Under stadens mer än 750-åriga historia har Slussenområdet utgjort en av 
de viktigaste kommunikationspunkterna. Eftersom Norrström från början av 
1300-talet kom att vara avspärrad för sjötrafik med pålspärrar (Hallerdt 
2004b:103) kom Söderström och Slussenområdet att spela en central roll för 
Stockholms utveckling. Området har dock inte enbart varit kommunika-
tionsmässigt centralt vattenvägen utan även landvägen. Vid Södermalms torg 
(se figur 4.3) anlöpte under århundradena efter stadens tillkomst den enda 
                               
8 Stockholmsåsen kallas även Brunkebergsåsen. 
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landsväg som fanns söderut från Stockholm, Göta landsväg, och som Götga-
tan var en del av (se figur 4.1, där Götgatans sträckning syns tydligt 
tvärsöver Södermalm) (Stahre et al 2005). Det var dock vattnet som histo-
riskt utgjorde den viktigaste kommunikationsvägen och genom landhöjning-
ens försorg förblev det strömmande i Söderström (Söderlund 2004:16f). 
Under 1400- och 1500-talen var området särskilt viktigt ur försvarssynpunkt 
och det tillkom stadsportar, torn, vallgravar, en befäst mur tvärsöver ström-
men samt den så kallade Gustav Vasas rondell, ett kraftigt kanontorn. 
 Abrahamsson (2004:23ff) tecknar en bild av den vidare historiska utveck-
lingen i området kring Söderström. Han benämner under 1600-talet Söder-
ström som Stockholms livsnerv då de fartyg som skulle passera fick betala 
så kallad strömpenning för passagen. Genom strömmen gick huvuddelen av 
både Stockholms och hela det svenska rikets in- och utrikeshandel, framför-
allt järntransporter. 1636 svarade handeln på platsen för mer än två tredjede-
lar av rikets hela utrikeshandel. Den oregelbundna vattenföringen i Söder-
ström utgjorde dock ett problem, särskilt då Mälarens vattenstånd vid höga 
vår- och höstflöden stod betydligt högre än Saltsjöns vilket omöjliggjorde 
passager. Strömmen hade dessutom med åren under övriga tider på året bli-
vit både grundare och stridare. Lösningen kom att bli anläggandet av den 
första slussen vid platsen, Kristinaslussen, vilken stod klar 1642. 
 Ett par årtionden senare anlades även det så kallade Generalfaktorikonto-
ret i den byggnad som idag är Stockholms stadsmuseum och som länge gick 
under namnet Södra stadshuset. Den pampiga barockbyggnaden har spelat 
en mycket viktig roll i Slussenområdets historia och tjänade från början som 
exportkontor, handelsbörs, köpmannahotell och magasin. Genom detta kom 
Slussenområdet förutom att utgöra en strategisk trafikknutpunkt även att 
utgöra ekonomiskt centrum i stormakten Sveriges huvudstad. För att ge plat-
sen ett passande och värdigt uttryck föreslog slotts- och stadsarkitekten Jean 
de la Vallée att man skulle låta uppföra dubbla broar, vilket kom att genom-
föras 1698. Efter detta har de dubbla broarna vid Slussen varit en byggnads-
tradition in i våra dagar. 
 Slussarna i Slussenområdet har bytts ut en gång per sekel sedan 1600-
talet. Detta har dels hängt samman med att de förfallit och behövt ersättas, 
dels med att större djup och bredd behövts för de allt större och modernare 
fartygen. Innan slussen vid Hammarbyleden9 invigdes 1930 gick all sjöfart i 
Stockholm mellan Mälaren och Saltsjön via Slussen och det var därför helt 
nödvändigt att ha en välfungerande sluss på platsen. Då Kristinaslussen för-
fallit anlades på 1700-talet Polhems sluss, vilken stod färdig 1755 och upp-
kallades efter uppfinnaren Christopher Polhem. Denna hade i enlighet med 
byggnadstraditionen två broar med varsin slussport. Öppningen i den västra 
bron kallades Röda slussen efter den röda färgen på teglet i de fyrkantiga 
torn som fanns där och öppningen i den östra bron kallades för Blå slussen 
efter den blåmålade konstruktionen där (Abrahamsson 2004b). I mitten av 

                               
9 Belägen på södra sidan av Södermalm, strax söder om Skanstull. 
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1800-talet behövdes åter en ny sluss och resultatet blev Nils Ericsonslussen 
från 1850 (Hallerdt 2004a). Strax efter tillkomsten avtäcktes även ryttarsta-
tyn av Karl XIV Johan och som placerades centralt och symboliskt på det 
nya Karl Johans torg mellan de bägge broarna. 1871 kom Nils Ericson däref-
ter åter att spela en mycket viktig roll för trafiklösningarna i Slussenområdet 
med genomförandet av sammanbindningsbanan. Denna kopplade samman 
järnvägstrafiken mellan Stockholms södra station på Södermalm och den 
norra på Norrmalm och i förlängningen med Sverige. Detta skedde genom 
att järnvägsspåren längsmed getingmidjan10 kopplades ihop och leddes på 
bro över Söderström. Spåren drogs precis framför Södra stadshuset. 
 Båttrafiken genom Nils Ericsonslussen kom under sent 1800-tal och tidigt 
1900-tal att tillta markant med ökande antal ångbåtar, segelfartyg, pråmar 
och mindre båtar. 1894 väcktes därför i stadsfullmäktige frågan om att åter 
bygga om Slussenområdet (Sörenson 2004:59). En plan- och beslutsprocess 
kom därmed att inledas som inte skulle vara avslutad förrän 1935 års sluss 
stod klar, mer än 40 år senare. Precis som varit fallet på senare tid i planpro-
cessen kring nya Slussen fanns det även i början av 1900-talet många arki-
tektförslag för den nya utformningen. Det kanske mest framstående var det 
1906 av arkitekten Ferdinand Boberg, vilket var mycket nära att genomföras 
men hindrades därför att det byggde på att Södra stadshuset skulle rivas vil-
ket motsattes av Samfundet S:t Erik (Sörenson 2004). En grundförutsättning 
i de olika förslagen var att karaktären av ett näs och de dubbla likvärdiga 
broarna skulle bibehållas vid platsen. 
 I takt med att biltrafiken infördes i Stockholm kom denna att öka markant 
vid Slussenområdet och den nya utformningen kom därför att inriktas på att 
skapa bra lösningar för denna. Under 1920-talet var Slussenområdet omtalat 
för sitt "trafikelände" med omfattande trafikstockningar vilka bland annat 
orsakades av att trafiken behövde stoppas varje gång klaffbroarna över Nils 
Ericsons sluss skulle öppnas samt att dessa fram till 1922 var för klena för 
att bära spårvagnstrafik. Därtill kom mellan 1918-1930 trafikmängderna vid 
Slussen att fördubblas åtta gånger om (Gullberg 2004:72). Den stora satsning 
som skulle komma att göras på biltrafik genom 1935 års klöverbladslösning 
ska därför ses i ljuset av detta. 
 Arkitekten Tage William-Olsson och ingenjören Gösta Lundborg lade 
fram förslaget med klöverbladslösningen 1929 och detta antogs i stadsfull-
mäktige 1931. Detta skedde efter att Skönhetsrådet (Rådet till skydd för 
Stockholms skönhet) tagit fram en plan för att rädda Södra stadshuset från 
rivning, vilket också förslagsställarna stödde men som tidigare varit mycket 
nära att ske av trafiktekniska skäl (Bergman 2004b:87). Byggnaden som idag 
utgör Stockholms stadsmuseum spelade därmed en central roll för att det 
blev just William-Olssons och Lundborgs trafiklösning som kom att genom-
föras. Hade 1920-talets trafikplanerare fått bestämma hade byggnaden istäl-
let rivits. Genom klöverbladslösningen kom planskilda korsningar att anläg-

                               
10 Getingmidjan kallas den smala del som skiljer Gamla stan från Riddarholmen. 
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gas och detta har kommit att anses som en genialisk lösning med tanke på 
Slussenområdets höjdskillnader. Trafiken kom vidare att ledas över två broar 
som enligt byggnadstraditionen och karaktären av ett näs att bibehållas ge-
nom landförbindelsen mellan broarna. Genom denna drogs en ny slussränna, 
Karl Johanslussen. Den gamla Nils Ericssonslussen bevarades men däckades 
över och används idag enbart för avtappning av Mälaren. Avbördningen 
därav (se figur 4.5), med vattenmängder från ungefär halva Mellansverige 
sker idag på fyra platser: Slussen/Söderström, Norrström, Hammarbyleden 
samt Södertälje kanal (Zetterberg 2004:142). 

 
Figur 4.5: Mälarens avrinningsområde och avtappningsplatser. Av de två cirklarna 
till höger visar den övre avtappningsplatserna i Stockholm och den nedre de i Sö-
dertälje. Källa: Stockholms stad, www.stockholm.se/slussen. 

Angående 1935 års trafiklösning och dess ansedda genialitet framhåller Zet-
terberg (2004:144f) att den inte kan betraktas som genialisk då liknande 
motorvägslösningar vid tiden för uppförandet av Slussens trafikapparat 
genomfördes på många håll i främst USA, om än inte i tät stadsbebyggelse, 
och att detta därmed redan var beprövat. Även Bergman (2004b:90ff) menar 
att trafiklösningen inte kan betraktas som genial, framförallt då man i plane-
ringen länge helt försummade framkomligheten för gående, vilket dock i ett 
sent skede löstes genom tillkomsten av gångtunnlarna Gröna, Blå och Gula 
gången. Någon planering för cykeltrafik fanns därtill överhuvudtaget inte. 
 Avslutningsvis har efter 1935 ett par viktigare förändringar genomförts 
av trafikanläggningen. De spårvagnar som tidigare trafikerade Slussenområ-
det togs ur drift på 1960-talet. Den stora bangård som fanns nere på Stads-
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gården har också försvunnit efter att järnvägstrafiken flyttade över på Cen-
tralbron 1950. Istället har en bussterminal tillkommit på Stadsgården. De 
stora flöden av biltrafik som tidigare trafikerade Slussenområdet har också 
stadigt gått ned sedan 1960-talet. Enligt Gullberg (2004:81) är en viktig för-
klaring till förändringarna att Stockholms tunnelbanenät byggts ut, vilket 
avlastat gatunätet. Tunnelbanebron över Söderström tillkom på 1950-talet 
och möjliggjorde en sammankoppling av de söder- och norrgående tunnel-
banelinjerna, vilka tidigare vände vid Slussen respektive Gamla stan. Slutli-
gen har även trafikapparaten påverkats av 1967 års högertrafikomläggning. 

Planeringsprocessen 
Följande avsnitt behandlar nutidshistorien kring Slussenprojektet med en 
redogörelse för planeringsprocessen kring platsens omdaning. Med begrep-
pet planeringsprocess avses i det följande den utveckling som skett med 
kommunal planering, arkitekttävlingar, olika arkitektförslag, politiska beslut 
med mera, medan begreppet planprocess syftar till den senare delen av pla-
neringsprocessen vilken är lagstadgad i Plan- och bygglagen (PBL). 
 I planeringsprocessen är flera av Stockholm stads kommunala förvalt-
ningar inblandade; Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Tra-
fikkontoret, vilka svarar till sina respektive politiska nämnder, exploate-
ringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden. 
Exploateringskontoret står formellt som ägare till Slussenprojektet men 
kommer att lämna över till Trafikkontoret som ska sköta driften av den nya 
trafikanläggningen när den är klar. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för 
markanvisningar och tillståndsprövning av ny bebyggelse. Utöver de kom-
munala nämnderna fattar även Stockholms läns landsting beslut om kollek-
tivtrafiken vid nya Slussen, framförallt den nya bussterminalen. Sammanta-
get ser därför besluts- och planprocessen komplicerad ut då det är ett antal 
olika förvaltningar och instanser som behöver samordna sitt arbete. Slussen-
frågan har också varit uppe i stadsfullmäktige många gånger. 
 Själva planeringsprocessen har pågått sedan tidigt 1990-tal efter det att 
Slussenanläggningens utdömda tekniska status uppdagats. Det är en period 
som sett en mångfald av arkitektförslag varav många levererats av både 
svenska och internationella stjärnarkitekter och arkitektfirmor. Förslagen har 
arbetats fram av hela team av arkitekter, trafikplanerare och expertis bakom 
den eller de personer eller firma vars namn knutits till förslaget. De olika 
förslagen kan delas in i två kategorier, dels nybyggnadsförslag som gått ut på 
att bygga upp en helt ny lösning för Slussen, dels rekonstruktionsförslag som 
syftat till att återskapa klöverbladsmodellen. 
 1991 arrangerades den första arkitekttävlingen, kallad idétävling. Bland 
de elva förslag som då bedömdes vann nybyggnadsförslaget Res Publica av 
Alexis Pontvik med team. Trafikmässigt innebar förslaget bland annat att 
klöverbladen skulle ersättas med en stor rund byggnad genom vilken trafiken 
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skulle röra sig, samt att de två broarna för vägtrafiken skulle behållas 
(Stockholms stad, Gatu- och fastighetskontoret samt SBK 2004-09-06:8). 
Förslaget genomfördes dock inte, bland annat därför att de trafikflöden man 
utgått ifrån kunde minskas genom det så kallade Dennispaketet vilket inne-
höll nya trafiklösningar för Stockholm (Zetterberg 2004:141). Istället vidtog 
under de följande åren olika trafikutredningar och det skulle dröja innan 
Slussenfrågan åter väcktes politiskt. 
 2003 hölls en ny arkitekttävling och året därpå utsågs förslaget Strömmar 
av Nyréns arkitektkontor till vinnare. Förslaget kom sedan att vidarearbetas 
av Stockholms stad och döptes om till Nya Slussen. Samtidigt togs ett rekon-
struktionsförslag fram, Nybyggt bevarande av White Arkitekter, vilket också 
utgjorde referensalternativ. 2007 beslutade dock Stadsbyggnadsnämnden att 
klöverbladen inte skulle rekonstrueras utan att istället förslaget Nya Slussen 
skulle ligga till grund för den nya utformningen. I samband med detta fatta-
des även beslut om att trafiklösningen däri var den som skulle ligga till 
grund för Slussens nya utformning. Trafiklösningen hade tagits fram av Ty-
réns kontor och ELU konsult och omfattade bland annat en huvudbro för bil- 
och kollektivtrafiken istället för dagens dubbla broar och att trafiken längs 
Stadsgårdsleden skulle byggas in i en tunnel. Därtill fattades bland annat 
beslut om att det vid Slussen skulle anläggas en handelsplats om 35,000 
kvadratmeter kommersiell yta under mark, det vill säga en galleria (Stock-
holms stad EK, SBK och TK 2009-04-28:5f). Exploateringskontoret teckna-
de därefter avtal om denna i mars 2008 med försäljningsinkomster för pro-
jektet på 900 miljoner kronor (Stockholms stad KF 2010-06-21:41). 
 Den fortsatta planeringsprocessen har varit en planprocess. Syftet med en 
sådan är att pröva om ett visst förslag till förändrad markanvändning i en 
kommun kan anses lämpligt och att fatta beslut om förslaget. I detta ska så-
väl allmänna som enskilda intressen beaktas och vägas mot varandra. Med 
allmänna intressen avses samhällets behov av att styra markutnyttjandet för 
att tillgodose allmänhetens utnyttjande av allmänna platser, gator, torg, par-
ker med mera och kan även i den fysiska planeringen omfatta restriktioner 
för att skydda bland annat fornminnen, rekreationsområden och naturmiljöer 
(Nyström 2009:13f). Utöver detta finns riksintressen, med starkare skydd i 
planeringen. Med enskilda intressen avses de intressen privatpersoner, före-
tag och organisationer har över markutnyttjandet som markägare. Planpro-
cessen ska tillförsäkra att planeringen med att utreda och ge tillstånd för en 
förändrad markanvändning, till exempel uppförandet av ny bebyggelse, sker 
under öppenhet, under allmänhetens insyn samt med tillämpning av rättssä-
kerhet och demokratiska arbetsformer (Nyström 2009:173). 
 Planprocessen kring Slussenprojektet följer ett så kallat normalt förfaran-
de enligt PBL, vilket betyder att vissa bestämda steg (se figur 4.6) ska följas. 
Syftet med planprocessen i sig är att upprätta och anta en detaljplan för om-
byggnaden av Slussenområdet. Därtill fortgår en parallell process i syfte att 
ta fram en ny vattendom för avtappningen av Mälaren. Det första steget in-
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nebär att arbetet för detta utgår ifrån stadens översiktsplan (ÖP) (Nyström 
2009:172f). Under större delen av tiden då föreliggande undersökning ge-
nomförts har Stockholm stads förra översiktsplan, Översiktsplan 1999 
(Stockholms stad SBK 1999), varit den som legat till grund för Slussenpro-
jektet. Under undersökningens gång fattade dock kommunfullmäktige beslut 
om en ny översiktsplan, Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm 
(Stockholms stad SBK 2010-03-15). 

 

 
Figur 4.6: De olika stegen i en planprocess med normalt förfarande. Författarens 
bearbetning av figur i Boverket 2009:21. 

I det andra steget av en planprocess med normalt förfarande, programsamrå-
det eller programskedet, hålls samråd då alla som vill får möjlighet att 
granska ett av kommunen producerat underlagsmaterial och lämna synpunk-
ter. Programsamråd för Slussenprojektet hölls 2007 och det material som då 
lades fram innehöll den vidarearbetade versionen av förslaget Nya Slussen 
och referensalternativet Nybyggt bevarande, vilka presenterades tidigare 
(Stockholms stad SBK 2010-01-18, planbeskrivningen s. 4). Stadsbyggnads-
nämnden beslöt efter detta att gå vidare med förslaget Nya Slussen, vilket 
kom att bearbetas ytterligare. Under 2008 anlitades fem arkitektfirmor i pa-
rallella uppdrag för Slussens nya gestaltning. Arkitektkontoren var förutom 
Foster/Berg: Ateliers Jean Nouvel och Habiter Autrement, Bjarke Ingels 
Group (BIG), Nyréns Arkitektkontor samt Wingårdh Arkitektkontor och 
Tema Landskapsarkitekter (Stockholms stad EK, SBK och TK 2009-04-28, 
bilaga 1:5). Förslagen (figur 3.1 och 4.7) ställdes ut under ett par månaders 
tid på Stadsmuseet samt debatterades och diskuterades i media. Till skillnad 
mot vad som skrevs i tidningarna var de parallella uppdragen dock ingen 
tävling och det fanns heller ingen tävlingsjury. Som grundförutsättning för 
uppdragen fanns trafiklösningen från Nya Slussen och denna var densamma i 
alla förslag, förutom att Nouvels förslag hade överbyggda broar. Därtill för-
utsattes att tunnelbanan skulle vara kvar på bro över Söderström. 
 I april 2009 valdes förslaget av Foster/Berg att ligga till grund för Slus-
sens nya gestaltning. Delar av förslaget från Foster/Berg hade modifierats av 
staden vid det officiella tillkännagivandet av valet (se figur 4.8). I stort inne-
bar förslaget en framflyttad stadsfront med ett tiotal nya byggnader på Sö-
dermalmssidan, en huvudbro med åtta körfält för främst bil- och kollektivtra-
fik samt två separata gångbroar; en enklare gångbro på bilbrons östra sida 
och en större på dess västra sida (se figur 4.8). Den västra gångbrons utseen-
de hade ändrats påtagligt, från att på Fosters bild ha varit en upphöjd bro 
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med två stora böjar (se figur 4.7) till att i det modifierade förslaget vara en 
betydligt enklare och rakare bro, dock även med en S-form (se figur 4.8). En 
annan del i Foster/Bergs förslag var bland annat skapandet av kajpromenader 
(Stockholms stad, EK, SBK och TK 2009-04-28, bilaga 1:16f). 
 

 
Figur 4.7:Foster/Bergs arkitektförslag för nya Slussen i de parallella uppdragen i 
oktober 2008. Källa: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor, 
www.stockholm.se/slussen. 

 
Figur 4.8: Det modifierade förslaget för nya Slussen i april 2009. Källa: Foster + 
Partners och Berg Arkitektkontor, www.stockholm.se/slussen. 

Under planprocessen hade även ett antal privata förslag för Slussens nya 
utformning och gestaltning lämnats in till Stockholms stad. Ett av dessa för-
slag som kom att få stort genomslag och stöd i den allmänna debatten var 
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förslaget Ny syn på Slussen av idealisterna11 Monica Andersson, Svante 
Forsström, Kjell Forshed, Ulla Joneborg och Torsten Westman (Andersson 
et al 2008). Huvudidén med förslaget var att sänka tunnelbanan på den be-
fintliga tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan och hela vägen bort 
till Tegelbacken12 i en tunnel under vattnet. Detta menades skulle öppna för 
betydligt förbättrade förutsättningar för Slussens nya utformning, även att 
man vid ett senare skede skulle kunna ta bort även Centralbron, vilken delvis 
vilar på tunnelbanebron. Förslagsställarna hävdade även att detta på ett be-
tydligt bättre sätt skulle tillvarata de platskvaliteter som fanns vid Slussen 
bland annat då den nya anläggningen inte skulle behöva byggas upp till da-
gens höjd och att investeringskostnaderna därmed skulle kunna sänkas. Där-
till menades att mer av vattenspegeln skulle frigöras, mindre buller och mil-
jöfarliga partiklar från tunnelbanespåren bli fallet och den estetiskt mindre 
tilltalande bron skulle kunna tas bort. En del av förslaget var också att slå 
ihop Slussens och Gamla stans tunnelbanestationer till en ny och modern 
station belägen under Söderström vilket bland annat skulle leda till ett stopp 
mindre för resenärerna och därmed kortare restider. Ett sista men viktigt 
argument för förslaget var att översvämningsrisken vid Gamla stans tunnel-
banestation, i sina lägsta sektioner belägen endast decimeter ovan Mälarens 
vattennivå, skulle elimineras om tunnelbanan istället sänktes i en tät tunnel 
under Söderström (Andersson et al 2008). 
 Idealisternas förslag lanserades under perioden då de parallella uppdragen 
ställdes ut och det kom genom den uppmärksamhet det fick i media att kallas 
för det sjätte förslaget. Förslaget utreddes av Exploateringskontoret, Stads-
byggnadskontoret och Trafikkontoret i samarbete med SL, dock endast över-
siktligt och avseende teknik, genomförbarhet och ekonomi. I april 2009, 
parallellt med att staden meddelade att Foster/Bergs förslag var det som 
skulle ligga till grund för Slussens nya utformning, meddelade kontoren sina 
synpunkter på förslaget. Det bedömdes att en mer detaljerad utredning skulle 
ta minst ett år att genomföra samt att bedömningen var att förslaget inte skul-
le utredas vidare. Huvudskälen var "de stora kostnader och trafikstörningar 
samt den fördröjning av Slussens ombyggnad" som förslaget sades innebära 
(Stockholms stad, EK, SBK och TK 2009-04-28, bilaga 2:13).Samtidigt 
konstaterades att en nedgrävning var fullt tekniskt möjlig. 
 Det Foster/Bergska förslaget kom sedan ytterligare att bearbetas under 
hösten 2009. Därefter hölls det tredje steget i planprocessen, kallat plansam-
råd (se figur 4.6), under januari till mars 2010 (samtidigt som intervjuunder-
sökningen genomfördes). Planförslaget (figur 4.9) innehöll ett detaljplane-
förslag för nya Slussen med ett underlagsmaterial bestående av planbeskriv-
ning, genomförandebeskrivning, gestaltningsprogram och miljökonsekvens-
beskrivning (Stockholms stad SBK 2010-01-18). Allmänhetens intresse för 
planförslaget var mycket stort och omkring 10 000 personer besökte den 

                               
11 Förslagsställarna bakom Ny syn på Slussen kallade sig idealister. 
12 Beläget precis söder om Stockholms centralstation. 
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visningslokal som ordnades i Sjömanshemmet vid Slussen där en modell 
över planförslaget ställdes ut. Därtill lämnades 1200 synpunkter på planför-
slaget till Stadsbyggnadskontoret, varav rekordmånga 1100 från privatperso-
ner, vilket kan jämföras med de omkring 100 samrådsyttranden som hade 
kommit in under programsamrådet (Stockholms stad SBK 2010-05-27). 
Många synpunkter utgjorde protester över att den planerade nya bebyggelsen 
skulle bygga för utblickarna vid Slussen, därtill riktades bland annat kritik 
mot huvudbrons bredd. Synpunkterna sammanställdes och presenterades för 
de styrande politikerna i en samrådsredogörelse. Dessa kom sedan i juni 
2010 att fatta ett genomförandebeslut för Slussenprojektet i Stockholms 
kommunfullmäktige avseende trafiklösning, tidsplan och ekonomi. Därefter 
kom planförslaget att vidarearbetas i den fortsatta planprocessen. 
 

 
Figur 4.9: Bild över planförslaget för nya Slussen från januari 2010. Källa: Foster 
+ Partners och Berg Arkitektkontor, www.stockholm.se/slussen. 

I de kvarvarande delarna av planprocessen väntar utställning av ett slutgiltigt 
detaljplaneförslag, vilket ställs ut i maj och juni 2011. Om detaljplanen där-
efter antas i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige (högst sanno-
likt även i kommunfullmäktige även om det formella kravet endast är 
nämndbeslut) så vinner detaljplanen laga kraft. Beslutet kan dock överklagas 
till Länsstyrelsen och därefter till Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare 
Regeringsrätten). Först därefter kan detaljplanen slutligen vinna laga kraft. 
När så har skett kommer arbetena med byggnationerna av nya Slussen att 
påbörjas. Detta kan dock endast ske efter att Miljödomstolen gett tillstånd 
för den nya regleringen av Mälaren. 
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Planförslagets trafiklösning 
Ett av huvuddragen i planförslagets trafiklösning (se figur 4.9) var skapandet 
av en ny åttafilig huvudbro över Söderström främst avsedd för bil- och buss-
trafik, dock med möjligheter även för gående och cyklister att passera. Av de 
åtta körfälten var två filer söderut från Skeppsbron och Munkbroleden till 
anslutningarna på Södermalmssidan med Katarinavägen och Hornsgatan, tre 
körfält därifrån norrut tillbaka till Gamla stan inklusive ett busskörfält samt 
tre körfält i en slits i huvudbrons mitt med koppling till Stadsgårdsleden 
(Stockholms stad, SBK 2010-01-18, planbeskrivningen s. 28). Därtill fanns i 
planförslaget en ny gångbro över Söderström samt en ny cykelbro parallellt 
med tunnelbanebron. Förslaget innehöll också en 500 meter lång tunnel för 
Stadsgårdsledens trafik till Söder Mälarstrand, med koppling till huvudbron. 
På Södermalmssidan fanns nya kajpromenader längsmed vattnet och på 
Munkbron utökade vistelseytor för promenader genom ett nytt trädäck. 
 Trafiklösningen innehöll vidare en ny och förbättrad bussterminal på 
Stadsgården för kollektivtrafiken till Nacka och Värmdö. Därtill planerades 
en upprustning av Saltsjöbanan med eventuell omvandling till tvärbana13, 
alltså spårväg. Katarinahissen bevarades även och med planer på en renove-
ring. Djurgårdsfärjan med angöringsplats flyttades längre norrut på Skepps-
bron. Avslutningsvis planerades en helt ny sluss med femfaldigad kapacitet 
gentemot idag för att kunna tappa ut mer vatten ur Mälaren och minska ris-
ken för översvämningar i Mälardalen, och med möjligheter för båtar att slus-
sa precis som fallet med dagens Karl Johansslussen. Längsmed själva sluss-
rännan fanns promenadmöjligheter för gående. Den gamla Nils Ericssonslus-
sen planerades även att bli kvar och åter göras synlig. 
 Dagens trafikapparat vid Slussen hade på 1960-talet som mest haft ett 
flöde på 90.000 fordon per dygn i nord-sydgående riktning, det vill säga 
mellan Södermalm och Gamla stan (Stockholms stad 2011). Vid 2001 års 
mätningar framkom att flödet då uppgick till omkring 40.000 och i arkitekt-
tävlingen 2003-2004 utgick man från detta i trafiklösningen till det vinnande 
förslag som vidareutvecklades till Nya Slussen. Den åttafiliga huvudbron och 
som även fanns med i 2010 års planförslag, bygger därför på 2001 års trafik-
flöden. Trafikflödet har dock minskat ytterligare efter att Södra Länken öpp-
nats och trängselskatten införts. Vid nya mätningar 2009 uppgick det till 
omkring 30.000, det vill säga omkring 25% mindre än 2001. Trots minsk-
ningen innehåller dock planförslagets huvudbro fortfarande åtta filer. 

Den allmänna debatten 
I det följande redogörs för debatt om trafiklösningen för nya Slussen under 
de senaste åren. Redogörelsen bygger på artiklar ur Dagens Nyheter (DN) 

                               
13 Tvärbanan är en tvärgående spårvägslinje i Stockholms yttre delar. 
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och Svenska Dagbladet (SvD) och är inte heltäckande då det publicerats fler 
artiklar rörande nya Slussen än vad som här tas upp. De artiklar som dock 
presenteras har uttryckligen behandlat den nya trafiklösningen. 
 Debatten har i stora drag först handlat om vilket av de fem utformnings-
förslagen staden skulle välja, därefter om förslaget att gräva ned tunnelba-
nan, kritik mot det valda utformningsförslaget av Foster/Berg och slutligen 
kritik mot planförslaget 2010 framförallt gällande den planerade nya bebyg-
gelsen med borttagandet av utblickar. Mycket kritik riktades även mot den 
planerade huvudbron, vilken liknades vid en motorvägsbro. Kritik framför-
des bland annat av Konstakademien, med många av landets främsta konstnä-
rer och arkitekter bakom sig, som varnade för att nya Slussen skulle få "en 
gapande bred motorväg, en lång och ödslig gångbro" (Andersson, SvD 
2009-05-08). Orden formulerades i en starkt kritisk dikt vilken Konstakade-
mien lät publicera i media efter det att Stockholm stads styrande politiker i 
april 2009 tillkännagivit att man skulle gå vidare med det Foster/Bergska 
utformningsförslaget. Även Skönhetsrådet riktade kritik mot huvudbron och 
framhöll att denna behövde förskjutas åt väster och göras smalare med färre 
filer för biltrafiken (Boldemann, DN 2010-03-30). I frågan om huvudbron, 
dess bredd och trafikmängder framhöll även Alistair Lenczner, en av de an-
svariga arkitekterna vid Foster, att man på kontoret hade velat begränsa 
mängden trafik men att brons bredd "dikterades av stadens trafikingenjörer" 
(Andersson, SvD 2009-06-15). 
 Vidare fick den möjliga nedgrävningen av tunnelbanan ganska stort ge-
nomslag i debatten under första hälften av 2009. Frågan debatterades särskilt 
av förslagsställarna bakom Ny syn på Slussen. En av dessa, det tidigare 
stadsbyggnadsborgarrådet (S) Monica Andersson, framhöll (SvD 2009-01-
26) att ombyggnaden av Slussen skulle innebära ett unikt historiskt tillfälle 
som inte skulle återkomma på ett sekel att återta vattenrummet i Slussens 
direkta närhet genom att gräva ned tunnelbanan, samt bland annat att detta 
skulle bli möjligt att genomföra i en slags bypassoperation när Slussen för-
vandlades till en stor grop vid ombyggnationen och som skulle öppna för en 
betydligt förbättrad utformning av nya Slussen. Förslaget att gräva ned tun-
nelbanan fick därefter ökad massmedial uppmärksamhet och det utreddes av 
Stockholms stad i den pågående planprocessen innan det offentligen av-
skrevs våren 2009 (Tottmar, DN 2009-05-12). Även därefter kom såväl för-
slagsställarna bakom Ny syn på Slussen som bland andra Skönhetsrådet och 
Samfundet S:t Erik att fortsätta att verka för en nedgrävning av tunnelbanan. 
Ett av de viktigaste skälen som framhölls till detta var översvämningsrisken, 
vilken man ansåg varken hade utretts eller tillgodosetts tillräckligt i planpro-
cessen (Westerlund Bjurström, SvD 2010-01-25). 
 I den allmänna debatten har även höjts röster för att Slussenanläggningen 
bör bevaras eller rekonstrueras. Man menar att den trafiklösning som finns 
vid Slussen idag är den bästa lösningen för platsen och att denna därför bör 
bevaras. En av företrädarna för ståndpunkten har varit arkitekturkritikern Ola 
Andersson. Han har bland annat framhållit det kulturhistoriska värdet i da-
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gens Slussenanläggning, att anläggningen är ett riksintresse i kulturmiljövår-
den och ett byggnadsminne vilket han menar gör att inget annat utformnings-
förslag kan mäta sig med dagens lösning (Andersson, SvD 2008-10-25). 
Angående den nya trafiklösning som planeras har Andersson bland annat 
framhållit att den liknar "en helt vanlig trafiklösning i Stockholms förorter" 
och att den därför är konventionell samt att trafiklösningen är "usel och fel-
tänkt" vilket gör att Stockholm "är på väg mot en stadsbyggnadskatastrof" 
(Andersson, SvD 2009-04-18). Både under och efter undersökningen har 
därtill protestmöten hållits vid Slussen och många kulturpersonligheter har 
kritiserat planerna att riva Slussen. 
 En debattartikel som kom att få stor uppmärksamhet hade titeln "Bilarna 
dominerar nya Slussen" (Pontvik et al 2010-03-21) och var starkt kritisk till 
planförslaget. Bland de nio skribenterna fanns professorer vid KTH, arkitek-
ter, Samfundet S:t Eriks ordförande och ledamöter av Konstakademien. Des-
sa menade att planförslaget både innehöll en alltför stor satsning på biltrafik 
och en alltför hög exploateringsgrad och att det därför behövde arbetas om. 
Huvudbron kritiserades i sammanhanget och kallades för motorvägsbro, 
därtill bland annat planförslagets trafikseparering, vilken jämfördes med den 
vid Tegelbacken. Dessutom menades att Stockholms stad misskött Slussen-
projektet från början genom att utelämna det åt "trafikteknikernas godtycke" 
och bortse från platsens värden. Sammantaget menades därför att förslaget 
var "ett av de sämsta som presenterats under tjugo år av tävlingar och pa-
rallella uppdrag" och som om det skulle genomföras skulle utgöra "ett över-
grepp på vår stad som kommande generationer aldrig kommer att kunna 
vare sig förstå eller förlåta". 
 I en senare debattartikel (Eriksson, SvD 2010-06-09) kritiserade arkitek-
turkritikern Eva Eriksson de uppfartsramper som skulle bli en konsekvens av 
planförslagets huvudbro. Artikeln publicerades bara en kort tid efter det att 
en hearing hållits med en panel av ansvariga politiker på Moderna Museet 
(Hearing om Slussenprojektet 2010-06-01) där det hade framkommit att de 
deltagande politikerna, vilka var i färd med att fatta genomförandebeslut för 
Slussenprojektet, inte var medvetna om att uppfartsramperna skulle bli en 
konsekvens av planförslaget. Själva ramperna skulle börja en "bra bit in på 
Skeppsbron" och stryka "förbi Gamla stans fasader på ett par meters höjd" 
vilket framhölls göra att stadsbilden skulle domineras på ett mycket negativt 
sätt. Det menades också att politikernas okunnighet om uppfartsramperna 
hängde samman med planförslagets missvisande bildmaterial varför Stads-
byggnadskontoret kritiserades i sammanhanget. 

Projektets målsättningar och hållbarhet som policymål 
I detta avslutande avsnitt av kapitlet redogörs först för Slussenprojektets 
målsättningar, därefter för hur Stockholms stad har satt upp hållbarhet och 
hållbar stadsutveckling som policymål för sin verksamhet. 
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 I handlingarna till planförslaget 2010 är särskilt begreppen attraktiv, mö-
tesplats och världsklass frekvent använda, begrepp som finns med i Slussen-
projektets målsättningar. Målsättningarna i sig är politiskt beslutade genom 
olika inriktningsbeslut, bland annat de beslut som fattades 2007 då det be-
stämdes att förslaget Nya Slussen skulle ligga till grund för Slussens nya 
utformning. Själva målsättningarna, som varit desamma under hela intervju-
undersökningen, är: 
 

• Skapa en mötesplats i världsklass med en mångfald av aktiviteter 
• Skapa en framkomlig, tillgänglig och säker anläggning för alla tra-

fikslag 
• Skapa en modern, funktionell och effektiv kollektiv knutpunkt 
• Skapa en kostnadseffektiv anläggning över hela livscykeln 
• Skapa en attraktiv del av staden som tillgängliggör vattnet och ska-

par trygga platser för vistelse 
• Skapa en anläggning och reglering av Mälaren som minskar riskerna 

för översvämning och tryggar dricksvattnet 
(Stockholms stad KF 2010-06-21:26) 

 
Hållbarhetsbegreppet nämns alltså inte i målsättningarna. Delar av innebör-
den kan dock sägas finnas med genom de andra begrepp som förekommer. 
Att skapa en mötesplats i världsklass kan till exempel räknas till social håll-
barhet, en kostnadseffektiv anläggning till ekonomisk hållbarhet och att 
minska riskerna för översvämning till miljömässig hållbarhet. Likväl är det 
ett faktum att hållbarhetsbegreppet i sig inte används i Slussenprojektets 
målsättningar. Därtill har det varit mycket knappt använt i de olika handling-
ar, tjänsteutlåtanden och strategidokument som funnits för projektet under de 
senaste åren. I den 36 sidor långa planbeskrivningen till planförslaget 2010 
(Stockholms stad SBK 2010-01-18) förekommer hållbarhetsbegreppet en-
dast en enda gång (på s. 13), vilket kan jämföras med begreppet attraktiv 
vilket förekommer 20 gånger. Därtill förekommer hållbarhetsbegreppet i den 
99 sidor långa miljökonsekvensbeskrivningen till samma planförslag endast 
tre gånger. Det sammanhang vari det nämns där är dock som en del i ett av 
de sex miljömål som tagits fram. Hållbarhetsbegreppet finns med i det tredje 
målet, vilket lyder: "Kretslopp - Området ska genomsyras av hållbar an-
vändning av material och resurser" (Stockholms stad, SBK 2010-01-18, 
miljökonsekvensbeskrivningen s. 74). Detta är dock det enda av något utta-
lade mål för Slussenprojektet där hållbarhetsbegreppet finns med. 
 Vid jämförelse med andra stora stadsutvecklingsprojekt i Stockholms 
stad framkommer att man i dessa istället mycket ofta använder hållbarhets-
begreppet. Till exempel har i detaljplanen för den nya stadsdelen Norra 
Djurgårdsstaden målen delats upp i sociala, ekonomiska, ekologis-
ka/miljömässiga och fysiskt-rumsliga mål (Stockholms stad SBK 2008-05-
12:6). I handlingar kring den nya Hagastaden, nuvarande Norra stationsom-
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rådet, "planeras och byggs för att främja en ekologiskt, ekonomiskt och soci-
alt hållbar utveckling" och ett uttalat syfte finns att främja en hållbar utveck-
ling (Stockholms stad SBK och Solna stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 
juni 2008:13). 
 Staden har i sitt miljöprogram för åren 2008-2011 (Stockholms stad 
2007) angivit sex övergripande mål för miljöarbetet. Hållbarhetsbegreppet 
förekommer där uttalat i fyra av de sex målen. Det talas bland annat om att 
stadens mål är "ett långsiktigt hållbart transportsystem", att vid exploatering 
och byggande ska miljömässigt hållbara metoder och material användas" 
samt att "Målet är en långsiktigt hållbar markanvändning". Vidare pekas 
hållbarhet och hållbar stadsutveckling ut i strategidokumentet Vision Stock-
holm 2030 (Stockholms stad, Stadsledningskontoret 2010) som ett centralt 
policymål för stadens utveckling under perioden fram till 2030. Avsikten 
med detta är att åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i regionen. Också 
i Stockholms stads budget för 2010 (Stockholm stads kommunfullmäktige 
2009) pekas hållbar stadsutveckling ut som ett centralt policymål. Det slås 
fast (s. 2) att "Ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska prägla 
Stockholms utveckling" och hållbarhetsbegreppet är ett av de vanligast före-
kommande begreppen i budgeten. Slutligen även i Stockholm stads nya 
översiktsplan (Stockholms stad SBK 2010-03-15) förekommer hållbarhets-
begreppet frekvent. Däri talas bland annat om en uttalad avsikt att åstad-
komma hållbart resande i staden och strategier för en långsiktigt hållbar till-
växt. 
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5. Hållbarhet, hållbar stadsutveckling och 
Slussenprojektet 

I kapitel 5 redogörs för uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveck-
ling såväl i allmänhet som i Slussenprojektet. I det första avsnittet presente-
ras generella uppfattningar om hållbarhetsbegreppet. Därefter redogörs för 
hur respondenterna upplever att hållbarhet kommer in i projektet och med en 
uppdelning i begreppets ingående delar. Kapitlet avslutas med en presenta-
tion av åsikter kring varför det inte talats mer om hållbarhet i Slussenprojek-
tet samt om det möjligen skulle ha sett annorlunda ut om begreppet hade 
ingått i de uttalade målsättningarna. 

Uppfattningar om hållbarhetsbegreppet 
En vanlig uppfattning som framförs i intervjuundersökningen är att det råder 
oklarheter kring vad hållbarhet och hållbar stadsutveckling betyder och in-
nebär. Hållbarhetsbegreppet upplevs även som otydligt och uttjatat och det 
påpekas att det används i många till synes helt olika sammanhang och att 
ordet hållbar blivit ett modeord. Uppfattningen framförs också att ordet håll-
bar används som försäljningsargument och något som ska låta bra i olika 
projekt och skrivelser utan att dock betyda mycket rent konkret. Flera av 
respondenterna betonar därför att det är viktigt att hållbarhetsbegreppet defi-
nieras ordentligt så att det får en konkret innebörd. Att så inte görs uppfattas 
i undersökningen som huvudorsaken till att begreppet kommit att urholkas. 
Därtill menar en av respondenterna att begreppet behöver kvantifieras, till 
exempel genom mätning av ekologiska fotavtryck, för att bli meningsfullt. 

... det stora felet är att [begreppet] hållbar har blivit en morot som går att an-
vända därför att man inte definierar det. Man kvantifierar det inte, utan man 
kan slänga sig med det, lite så här att ja vi vill ha hållbarhet, vi vill ha en 
hållbar miljö, vi vill ha hållbar energi och annat. Och det fungerar just därför 
att man inte definierar och kvantifierar. (Politiker, ej Alliansen) 

 
Att definiera vad man avser med hållbarhetsbegreppet uppfattas därför som 
grundläggande. Samtidigt uttrycks i intervjuundersökningen medvetenhet 
kring att begreppet, som också framkommit i studiens teoretiska utgångs-
punkter, är holistiskt och brett till sin natur och ett par av undersökningens 
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respondenter framför att det trots att det innehåller många olika delar består 
av delar som griper in i varandra och erbjuder helhetsperspektiv. 
 I intervjuundersökningen framkommer många specifika uppfattningar 
kring vad som uppfattas som hållbarhet och hållbar stadsutveckling. De van-
ligaste associationerna är dels att det handlar om att på olika sätt bygga nå-
gonting på ett hållbart sätt, dels att åstadkomma mer hållbara transporter i 
samhället. Vad gäller hållbart byggande görs associationer till sådant som 
passivhus, green buildings, nya sopsugsystem, val av hållbara byggnadsma-
terial, minskat bruk av betong, andra resurser och mycket mera. Att det som 
byggs ska vara energieffektivt och energisnålt är också en vanlig uppfatt-
ning, vilket hänger samman med att det resulterar i lägre koldioxidutsläpp, 
och även klimatfrågan lyfts fram i sammanhanget. Vad gäller införandet av 
mer hållbara transporter framhålls satsningar på kollektivtrafik, begräns-
ningar för privatbilismen i Stockholms innerstad, införandet av biltullar, ökat 
bruk av miljöbilar, prioriteringar av gång- och cykeltrafik samt att i allmän-
het minska samhällets behov av transporter. 
 Som framkom i kapitel 2 är en viktig del i begreppet hållbar stadsutveck-
ling att det handlar om att bygga en stadsstruktur som kännetecknas av håll-
barhet och att planera för en sådan, och även detta kommer till uttryck i in-
tervjuundersökningen. Somliga respondenter talar om att arbetsplatser behö-
ver finnas närmare bostäderna för att minska transportbehoven och att staden 
ska utvecklas och expandera på ett hållbart sätt. Uppfattningar framförs ock-
så om att förtäta bebyggelsen och att bygga staden inåt i en tät stadsstruktur, 
vilket även var en inriktning för Stockholm stads utveckling som slogs fast i 
stadens förra översiktsplan (Stockholms stad, SBK 1999). Det påpekas dock 
att det som sågs som hållbar stadsutveckling då, när till exempel den hållbara 
stadsdelen Hammarby sjöstad började byggas, inte är det samma som idag 
när utvecklingen gått framåt och att begreppet i sig och dess innebörd har 
utvecklats.  
 Att hållbarhetsbegreppet präglas av en teknisk inriktning är också något 
som flera intervjupersoner framhåller och att de olika nya system som ut-
vecklas för bland annat minskad energiförbrukning och hållbar energipro-
duktion späder på denna och även gör området till ett expertområde för olika 
tekniska experter, vilket även varit fallet i planeringen av Hammarby Sjö-
stad. 

… till exempel har ju vi jobbat mycket i Hammarby Sjöstad, både med att ut-
forma själva stadsdelarna i sina olika skisskeden och sådär. [...] Och sen olika 
kvarter och så. Och där kan man väl säga, där har hållbarheten, det har ju 
några år på nacken, men där har ju miljösatsningen framförallt handlat om 
skulle jag vilja säga infrastrukturen alltså, då det här som har med miljötek-
nik och avfallsteknik som har med fjärrvärme och alla sådana där saker [att 
göra]. Det är ju liksom det som är den stora grejen med Hammarby sjöstad. 
(Konsult/forskare) 
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Flera respondenter lyfter vidare fram att hållbarhet innebär något som är 
långsiktigt bra, som fungerar och varar för framtiden, också att det som 
byggs ska klara framtida förändringar och behov utan att helt behöva göras 
om. En missuppfattning hos några av intervjupersonerna är dock att hållbar-
het, vilket är en översättning av engelskans sustainability, är enbart liktydigt 
med det svenska ordet hållbar i betydelsen något som varar, vilket dock bara 
är en del av innebörden i hållbarhetsbegreppet. Få av intervjupersonerna 
talar heller om att hållbar utveckling innebär ett ansvar gentemot kommande 
generationer eller beskriver sina uppfattningar om hållbarhet i termer av 
resursutnyttjande, vilka bägge är viktiga delar i nästan samtliga definitioner 
av begreppet (se kapitel 2). 
 Vid intervjuerna med de ansvariga kommunala tjänstemännen för Slus-
senprojektet framkommer att dessa har varierande uppfattningar och bak-
grundskunskaper om hållbarhetsbegreppet, detta trots att målsättningar kring 
hållbar utveckling ska genomsyra allt av Stockholms stads arbete på alla 
områden. Det allmänna intrycket är att man på tjänstemannasidan förknippar 
hållbarhet med något miljövänligt i vid bemärkelse, utan att vara mer med-
veten om begreppets innebörd. En av de intervjuade tjänstemännen talar 
enbart i termer av miljövänlighet vid intervjun och visar en omedvetenhet 
kring att hållbarhetsbegreppet också har andra aspekter, det vill säga sociala, 
ekonomiska och kulturella delar. En annan tjänsteman tycks överhuvudtaget 
inte känna till vad hållbar utveckling innebär, dock att staden har mål kring 
det. Ytterligare en annan av de intervjuade tjänstemännen visar å andra sidan 
stor insikt i begreppets innebörd. Kunskaperna kring hållbar utveckling och 
dess innebörd kan därmed betecknas som skiftande på tjänstemannasidan, 
vilket kan tyda på att staden inte har ställt upp eller implementerat en ordent-
lig definition av begreppet. Även i olika rapporter, om det överhuvudtaget 
förekommer någon definition, tycks man enbart ta upp Brundtlandkommis-
sionens definition (se bland annat Stockholms stad, Miljöförvaltningen 2008 
samt Stockholms stad SBK 2004:7). Som framkom i kapitel 2 har dock den-
na definition visat sig oprecis och vag. 
 Få av undersökningens övriga respondenter tar utan att det påpekas upp 
de ingående delarna av hållbarhetsbegreppet. De respondenter som dock tar 
upp delarna menar med social hållbarhet sådant som rättvis stadsutveckling, 
integration och att skapa bra miljöer för människor, ekologisk hållbarhet 
bland annat att minimera föroreningar i mark, vatten och luft samt att minska 
bullret i stadsmiljön, och ekonomisk hållbarhet framförallt stadsutveckling 
utifrån ekonomisk hushållning. Kulturell hållbarhet exemplifieras genom att 
vårda och bevara fysiska uttryck för kulturarv, äldre bebyggelse, äldre plane-
ring, platsers historia med mera, och betraktas i sammanhanget i sig som en 
icke-förnyelsebar resurs och därmed som viktigt att bevara för framtiden och 
för åstadkommandet av hållbar stadsutveckling. 

Men faktiskt, det byggda arvet… river vi en gång ett hus, förstör vi en gång 
en sådan här plats så går det inte att få det tillbaka. Det går ju, man kan kan-
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ske göra någon halvrekonstruktion eller någon sådan flerkonstruktion, men 
originalet, det autentiska, går icke att få tillbaka. Så kulturarvet bör definitivt 
diskuteras i termer av icke-förnyelsebar resurs. (Konsult/forskare) 

 
Det framhålls också att de andra aspekterna av hållbarhet än den ekologiska 
ofta glöms bort i diskussioner kring hållbarhet. En avslutande uppfattning 
som framförs i intervjuundersökningen är att uppfattningarna kring vad som 
kan ses som hållbara transporter kan ligga i betraktarens öga. 

Ja, alltså, om man säger, vad har vi, hållbara transporter till exempel. Hållba-
ra transporter, det är klart att en person kan tycka att det är hållbara transpor-
ter, det finns plats för spårvagnar här till exempel [vid nya Slussen], det är 
jättemycket gång- och cykeltrafik. [...] En annan kan tycka att det inte alls är 
hållbart, det är ju fortfarande lika mycket biltrafik här, och det är lite i betrak-
tarens ögon. (Tjänsteman) 

 
Uttalandet visar på det nödvändiga i att definiera hållbarhetsbegreppet or-
dentligt och en nyckelfråga i definitionen av ett hållbart transportsystem är 
synen på biltrafik och om denna betraktas som hållbar eller inte, vilket dis-
kuteras mer i kapitel 7. 

Slussenprojektet och hållbarhet 
Även om begreppet inte finns med i Slussenprojektets målsättningar uppfat-
tas i intervjuundersökningen planering kring hållbarhet ändå på olika sätt 
finnas med i projektet. Genom de satsningar som planeras på bland annat 
kollektivtrafik, ökade vistelseytor och offentliga platser samt uppförandet av 
nya gång- och cykelbroar, är det uppenbart att det finns med. Men då det till 
exempel inte planeras för någon minskning av biltrafiken vid platsen, utan 
tvärtom planeras för en viss ökning och med en åttafilig huvudbro som ett av 
huvudinslagen i planförslaget ifrågasätts i undersökningen i vilken grad håll-
barhet får styra totalt sett. Detta hänger dock också samman med hur man 
betraktar biltrafik utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

En inledande viktig hållbarhetsfråga som framförs är att det fastställts att 
Slussen måste rivas och byggas om eftersom dagens anläggning håller på att 
sjunka och falla samman. Att inte göra något åt situationen uppfattas som 
ohållbart och det påpekas att staden varje år lägger ner miljontals kronor på 
underhåll för att förhindra att anläggningen ska rasa samman. Det råder poli-
tisk enighet om att komma igång med byggnationerna då det varit en lång 
och utdragen process kring projektet. 

En av de intervjuade tjänstemännen menar vid intervjun att hållbarhet, 
trots att detta inte omnämns i projektets målsättningar, ska rymmas inom de 
satsningar som görs på de bärande funktioner som lagts fast för projektet, det 
vill säga trafik, vatten och stadsliv (se Stockholms stad SBK 2010-01-



 

 65

18:9ff). Men respondenten har liksom övriga tjänstemän inget riktigt svar på 
varför hållbarhetsbegreppet inte används i planarbetet när man ändå upplever 
att planering kring hållbarhet finns med i projektet. 

... jag kan faktiskt inte ge ett tydligt svar på varför vi inte har använt ordet 
hållbar i planarbetet just för Slussen och i de handlingarna som finns. På nå-
got sätt så är det väl så att det har varit självklart för oss alla att mycket av det 
som är grundprincipen och det vi jobbar mot bygger ändå på hållbarhetsprin-
cipen. (Tjänsteman) 

 
Det som står beskrivet i planhandlingarna ger också bäring på hållbarhet 
genom att det planeras för satsningar på kollektiv-, gång- och cykeltrafik. 
Därtill finns ett långsiktigt perspektiv med i projektet. Det påpekas i inter-
vjuerna att Slussen har byggts om ungefär en gång vart hundrade år och att 
även den nya anläggningen behöver hålla i många år för att vara långsiktigt 
hållbar. Behovet av långsiktig hållbarhet i sammanhanget påtalas av nästan 
alla respondenter. Det gäller att den nya anläggningen ska klara framtida 
tekniska förändringar, verksamhetsförändringar, nya marknadsbehov med 
mera utan att man snart efter att den står klar eller att den åter är tekniskt 
uttjänt ska behöva bygga om den igen, vilket framhålls som ekonomiskt icke 
hållbart. Respondenterna påpekar bland annat att det ingår i den långsiktiga 
hållbarheten att det ska finnas möjlighet att dra en spårvagnslinje vid nya 
Slussen samt att den nya bussterminalen vid behov ska ha utrymme att kun-
na expandera och rymma fler bussar. Däremot finns till exempel inte plane-
ring för en utbyggd tunnelbana med i planerna. 
 Då Slussen är en av Stockholm stads största kollektivtrafikknutpunkter 
handlar många uppfattningar i undersökningen kring hur hållbarhetsaspekten 
kommer in i Slussenprojektet om just kollektivtrafik. Intervjuade tjänstemän 
framhåller de satsningar som görs på bland annat nya tunnelbaneentréer för 
att göra dessa och kollektivtrafiken mer attraktiv och poängterar att nya 
Slussen kommer att fokusera än mer på kollektivtrafik än vad den nuvarande 
gör. Uttalade målsättningar finns även att underlätta för gång- och cykeltra-
fik och för byten mellan olika kollektivtrafikslag. Därtill framförs uppfatt-
ningen att den nya trafiklösningen planeras utifrån ett nytt och mer hållbart 
sätt att röra sig i staden, vilket grundas på de mätningar och analyser som 
gjorts kring vistelsevärden och rörelsemönster. Det framhålls även att Slus-
sen framförallt planeras att bli en plats att ta sig till med kollektivtrafik. Da-
gens överdimensionerade betongkonstruktion planeras att minskas till unge-
fär hälften vilket möjliggör ett förändrat markutnyttjande vid platsen, bland 
annat skapandet av nya kajer. Den planerade inbyggnaden av Stadsgårdsle-
den i en tunnel uppfattas också som ett uttryck för planering för hållbarhet i 
projektet, även om detta ifrågasätts av somliga. 
 Även om hållbarhet inte är ett uttalat mål för Slussenprojektet menar flera 
av de intervjuade tjänstemännen och styrande politikerna att de har stadens 
allmänna hållbarhetsmål, däribland målen i miljöprogrammet, i tankarna när 



66 

de jobbar med planeringen av Slussenprojektet. De hävdar också att de ser 
projektet som ett hållbarhetsprojekt trots att hållbarhetsbegreppet i sig an-
vänts väldigt lite i de olika handlingarna för projektet. En av de intervjuade 
politikerna menar i sammanhanget att det bara ska vara en semantisk fråga 
att ordet hållbar inte används i handlingarna. 

Jag ser ju det här som att det är ett hållbarhetsprojekt. Jag kan inte svara för 
varför det inte har en egen rubrik eller liksom nämns mer. Men alldeles själv-
klart är det ett viktigt hållbarhetsprojekt. Och längre fram i processen när vi 
går vidare så är jag också helt övertygad om att det tydligare då rimligtvis 
behöver redovisas, för att det är viktigt. (Politiker, Alliansen) 

 
En annan politiker framhåller att hållbarheten i Slussenprojektet ska vara en 
del i den uttalade målsättningen att skapa en attraktiv mötesplats i världs-
klass vid nya Slussen och att hållbarhetsbegreppet inte i sig behöver finnas 
med i de uttalade målsättningarna för att vara en del av projektet. 

Alltså i alla sammanhang som man jobbar politiskt, internt i sitt eget parti el-
ler mellan partier i förhållande, så ska man till slut liksom sätta ner fötterna 
och ska säga att man ska ha tre [begrepp], brukar det ofta landa på, och så 
finns det alltid då jaha varför tog ni inte det istället och varför bytte ni inte ut 
det? Vi landade på de här tre begreppen men i det stora arbetet så finns det ju 
ändå väldigt tydligt med att en attraktiv stad är en hållbar stad, en stad i 
världsklass idag är en hållbar stad. (Politiker, Alliansen) 

 
Andra påpekar att man inom staden arbetar med ett brett angreppssätt för att 
bygga en hållbar stad, men att just Slussen inte är den plats där man sagt att 
denna specifikt ska manifesteras och att det alltså inte blivit en del av projek-
tets uttalade målsättningar. Istället har ett par andra stadsutvecklingsprojekt 
utpekats som uttalade hållbarhetsprojekt, däribland skapandet av den nya 
stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Tanken är att de utpekade projekten ska 
fungera som spjutspetsprojekt och ligga i den absoluta fronten internationellt 
sett för införandet av ny teknik och skapandet av nya kunskaper och erfaren-
heter inom miljöprofileringsområdet. Därefter tänker man sig att detta ska 
spridas till övriga stadsutvecklingsprojekt. 
 En potential i Slussenprojektet till lärande och implementering av mer av 
hållbart stadsbyggande finns i att arkitektfirman Foster + Partners, tillsam-
mans med Berg Arkitektkontor, fått uppdraget att utforma platsens nya ge-
staltning. Fosters är internationellt kända för sitt hållbara stadsbyggande 
genom projekt som Swiss Re:s huvudkontor i London och skapandet av 
Masdar City, en helt hållbar stad i Förenade Arabemiraten (Foster + Partners 
2008). Men i Slussenprojektet har än så länge hållbarhetsbegreppet knappt 
används. Uppfattningen finns även att projektet saknar tydlig profil. 

... det finns ju inget direkt att ta på i Slussenprojektet som man direkt kan 
säga att det här är profilen i det här projektet och vi kan ju säga att vi har ef-
tersökt det och vi har tagit upp den frågan, vad är det i det här som man kan 



 

 67

hantera i det, och det finns ju en fråga som är viktig som har att göra med det 
här projektet och som är orsaken till att vi håller på med det här, och det är 
vattenregleringen. (Konsult/forskare) 

 
Den uttalade målsättningen med Slussenprojektet att öka avbördningen av 
Mälaren påtalas av flertalet intervjupersoner som en av projektets stora håll-
barhetsfrågor. Avsikten är att avbördningskapaciteten i den nya Slussenan-
läggningen ska femfaldigas gentemot idag för att minska riskerna för över-
svämningar i hela Mälardalen, vilket kan leda till stora framtida skador och 
kostnader om så skulle ske. Därtill planeras det för att förhindra framtida 
saltvatteninträngning i Mälaren från Saltsjön. Då Mälaren är vattentäkt för 
omkring två miljoner människor som får sitt dricksvatten från sjön lyfts det 
fram som en mycket viktig hållbarhetsfråga. 
 Vidare har väldigt mycket av uppfattningarna kring vad som, särskilt i 
den allmänna debatten, upplevts som icke hållbart i Slussenprojektet kretsat 
kring den planerade nya bebyggelsen (se figur 4.9) och att denna kommer att 
blockera de öppna utblickar som idag finns vid platsen mot Saltsjön och 
Mälaren. Att i sig förtäta bebyggelsen vid kollektivtrafikknutpunkter som 
Slussen, och dessutom i stadens mitt istället för att ytterligare glesa ut sta-
den, uppfattas av flera av undersökningens intervjupersoner som hållbart 
stadsbyggande. Men att göra det just vid Slussen och därmed förlora mycket 
av utsikten vid platsen var under perioden för genomförandet av intervjuerna 
ett mycket hett debattämne i bland annat Stockholms morgontidningar. Där-
till tog hela 82% av alla samrådsyttranden som kom in upp frågan (Stock-
holms stad, SBK 2010-05-27:20). 

Ekologisk hållbarhet 
Uppfattningarna kring hur ekologisk hållbarhet kommer in i Slussenprojektet 
handlar inledningsvis om att trafikens bullernivåer och luftmiljöns kvalitet 
måste beaktas vid utformningen av den nya trafikanläggningen. Detta gäller 
såväl för den bil- och busstrafik som kommer att passera platsen som för 
tunnelbanan. Detta är också aspekter som tas upp i miljökonsekvensbeskriv-
ningen till planförslaget (Stockholms stad, SBK 2010-01-18) där mätningar 
och analyser kring detta redovisas14. En annan fråga där det uppfattas att 
ekologisk hållbarhet kommer in i projektet handlar om vilka byggnadsmate-
rial man planerar att använda, framförallt betong, vilket inte uppfattas som 
särskilt hållbart. Vidare är det generella intrycket att ekologisk hållbarhet är 
en fråga som inte varit aktuell i Slussenprojektet, vilket kan hänga samman 
med att platsen uppfattats mer som en trafikplats än en plats med ekologiska 

                               
14 I miljökonsekvensbeskrivningen framkommer även att bullret från såväl samtliga gator vid 
nya Slussen som tunnelbanebron kommer att uppgå till höga värden (omkring 70 dB) samt att 
det vid mynningarna till den nya Stadsgårdstunneln kommer att överstiga tillåtna värden (mer 
än 75 dB) (Stockholms stad SBK 2010-01-18, miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga 1). 
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värden. En av intervjupersonerna framhåller att betydligt mer skulle kunna 
göras för att beakta ekologisk hållbarhet. 

... naturligtvis man kan cykla, man kan gå mer och man kan underlätta bytet 
mellan olika kollektivtrafik[slag] och sådär. Men man har ju inte, man har 
inte sett andra möjligheter att, både då med vattnet att kanske återskapa en 
viss, vissa ekosystem, ekologiska situationer på platsen och sådär. [...] att 
man skulle kunna ha mycket mer, plantera växter, man skulle kunna ha 
byggnader med gröna tak och allt det här som det pratas så mycket om i 
andra sammanhang, men det har ju inte alls funnits med här. (Kon-
sult/forskare) 

 
Det påpekas i intervjuundersökningen att man utifrån ekologisk hållbarhet 
skulle kunna göra mer av vattnet om det istället för vad som hittills varit 
fallet i projektet betraktades som en levande ekologisk miljö istället för nå-
got som mest bara ska synas och en vattenspegel. En möjlighet skulle vara 
att anlägga en laxtrappa vid nya Slussen, vilken i så fall skulle kunna visa 
upp mer av den levande ekologiska vattenmiljö som finns i Stockholms 
skärgård och även vara någonting i världsklass att visa upp för turister.  
 Enligt en av de styrande intervjuade politikerna kommer mer av fokus i 
Slussenprojektet att hamna på miljöfrågorna då själva projektet drar igång 
och då handla om sådant som materialval för och logistik kring den nya be-
byggelsen på platsen, samt att man tillämpar ett livscykelperspektiv i plane-
ringen. En tydlig avsikt är också att olika miljöprogram ska tas fram för de 
olika delprojekt som då blir aktuella. En slutsats utifrån detta är att miljöfrå-
gorna inte varit särskilt styrande i projektet och att det sannolikt hade sett 
annorlunda ut om hållbarhet istället hade varit ett uttalat mål från början. De 
miljömål för projektet som togs fram för genomförandebeslutet i de kommu-
nala nämnderna 2010 fanns inte heller med i samrådsmaterialet till planför-
slaget, förutom i slutet av miljökonsekvensbeskrivningen. En av de intervju-
ade tjänstemännen medger att detta var en miss i planeringen och att tanken 
varit att Stadsbyggnadskontoret skulle ha fått dessa tidigare så att de hade 
kunnat finnas med i planbeskrivningen. 

Ekonomisk hållbarhet 
De för Slussenprojektet relevanta ekonomiska hållbarhetsfrågor som fram-
förs i intervjuundersökningen kretsar inledningsvis kring kostnaden för ge-
nomförandet av projektet. Enligt det genomförandebeslut som fattats har 
budgeten fastställts till åtta miljarder (Stockholms stad 2010-01-21a) och det 
ligger därför i stadens intresse att söka intäkter för projektet och få ned kost-
naderna. Den planerade nya bebyggelsen vid Slussen och uppförandet av 
handelsplatsen kan bägge ses i ljuset av detta. Intervjupersoner påtalar i 
sammanhanget att genomförandet av Slussenprojektet kommer att bli dyrt 
hur man än gör och att den planerade nya bebyggelsen endast skulle ge in-
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täkter på omkring 10% av projektets totala budget. En del respondenter ifrå-
gasätter därför i ganska starka ordalag det ekonomiska behovet av att över-
huvudtaget uppföra bebyggelsen när den samtidigt leder till kraftigt försäm-
rade utblickar vid platsen och en så pass genomgripande förändring av dess 
karaktär samt försämrat tillvaratagande av kulturhistoriska värden. 
 Vidare ligger i den ekonomiska hållbarheten att det nya Slussen behöver 
stödja den ekonomiska utvecklingen i Stockholm och här spelar trafikan-
läggningen och dess funktion en viktig roll för att underlätta olika slags 
transporter. Ansvariga intervjuade politiker betonar att nästan hälften av de 
transporter som sker i Stockholms innerstad är olika slags nyttotrafik och de 
anser därför att det vore ekonomiskt icke hållbart om framkomligheten vid 
Slussen försämrades. Sett i detta perspektiv framhålls därför att det vore 
mindre ekonomiskt hållbart att göra inskränkningar på biltrafikens framkom-
lighet vid platsen. 
 En annan ekonomisk hållbarhetsfråga som framförs i undersökningen är 
det faktum att Slussen idag består av och även i framtiden till stor del kom-
mer att bestå av betong. Betong är ett dyrt material och kostsamt att gjuta 
och det ligger därför i den ekonomiska hållbarheten om betongytorna i den 
nya anläggningen kan minskas, vilket också planeras bli fallet. Detta fram-
hålls därför av flera respondenter som ekonomiskt hållbart för projektet, 
även miljömässigt eftersom betong inte kan betraktas som miljövänligt. Att 
undvika stora framtida underhållskostnader för den nya anläggningen ses 
också som en ekonomisk hållbarhetsfråga. Även i detta sammanhang fram-
hålls minskade betongytor som mer hållbart då det på sikt kostar mer att 
underhålla en stor betongkonstruktion. En annan möjlighet till kostnadsef-
fektivitet är att återanvända rivna betongmassor när det nuvarande Slussen 
rivs och att använda massorna som fyllnader i den nya anläggningen. På så 
sätt hålls byggnadskostnaderna nere och färre transporter behövs både av 
material till platsen och rivningsmassor därifrån. Då detta också är bättre för 
miljön, så länge inte förgiftade rivningsmassor återanvänds, är det såväl en 
ekonomisk som en ekologisk hållbarhetsfråga. 
 Att Exploateringskontoret tecknade avtal om en ny handelsplats vid Slus-
sen innan det bestämdes vilken gestaltning platsen skulle få eller det ens 
fanns ett genomförandebeslut för projektet är vidare något som ifrågasätts av 
respondenter i undersökningen. Uppfattningen framförs att detta faktum fått 
stora konsekvenser för frågan att inte ändra på tunnelbanans dragning eller 
att utreda förslaget att göra så mer än genom SL:s översiktliga utredning 
2009. En annan uppfattning kring ekonomisk ohållbarhet i Slussenprojektet 
är frågan om bekostnaden av den nya bussterminal som planeras. Ett par av 
respondenterna i intervjuundersökningen påtalar att staden utan att komma 
överrens med SL förutsatt att SL ensamt ska bekosta hela den nya busster-
minalen på omkring 800 miljoner kronor, därtill att staden tagit fram en de-
taljplan för Slussenprojektet, det vill säga planförslaget 2010, där busstermi-
nalen ingår, vilket man enligt gällande regler inte ska göra utan att finansie-
ring först finns. 
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Social och kulturell hållbarhet 
I intervjuundersökningen framkommer ganska få uppfattningar kring social 
hållbarhet och ett möjligt skäl till detta kan vara att Slussens nya trafiklös-
ning inte direkt uppfattas hänga ihop med sådan. De uppfattningar som dock 
framkommer kretsar kring behovet av att vid nya Slussen skapa en trygg och 
trivsam plats för människor att vistas vid. För flera av informanterna innefat-
tas detta i den uttalade målsättningen att skapa en mötesplats i världsklass. 
Det framhålls att man ska kunna träffas och mötas i högre grad vid nya Slus-
sen än vad som är fallet idag och att en ingående del i Slussenprojektet är att 
skapa en betydligt bättre miljö för de människor som vistas vid platsen. 
Även skapandet av utökade offentliga rum nämns i sammanhanget. 
 Till den kulturella hållbarheten hör att den nya Slussenanläggningen be-
höver byggas på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena på platsen 
även fortsättningsvis kan avläsas på ett tydligt sätt. Av mycket stor kulturell 
betydelse påpekas i intervjuundersökningen att Slussen utgör den plats kring 
vilken Stockholms stad bildades. Platsen liknas vid ett nav och ett hjärta i 
staden, en ursprungspunkt för stadens framväxt, och ses i sammanhanget 
därför av flera respondenter som en mycket viktig plats i kulturellt hänseen-
de. Det påpekas att det därför också är mycket viktigt att vid ombyggnaden 
beakta de kulturhistoriska värdena. En av de kulturella hållbarhetsfrågor som 
framförs handlar om att slussfunktionen bör göras mer tydlig och synlig i 
den nya utformningen eftersom den beskriver den uppgift platsen haft sedan 
den första slussen tillkom på 1600-talet och som även är själva anledningen 
till att platsen heter just Slussen. I planförslaget ingår även att den nya sluss-
rännan markeras med kajer samt att den idag överbyggda Nils Ericsons sluss 
(se figur 5.1 och presentation i kapitel 4) bevaras och åter görs synlig. 
 I intervjuundersökningen framför vidare särskilt representanter för intres-
seorganisationer uppfattningar om Slussenprojektets kulturella hållbarhet. 
Bland annat menas att det förvisso är att betrakta som att kunna avläsa plat-
sens historiska funktion, och därmed kulturellt hållbart, med en mer synlig 
sluss och slussränna, men att det faktum att man i planförslaget valt att öpp-
na upp så mycket av vattenspegeln runtom är en missuppfattning av platsens 
historiska grundkaraktär. Det menas att denna istället bör ha karaktären av 
landförbindelse genom det näs som ursprungligen fanns och vars bevarande 
förklarar stadens framväxt. Att som i planförslaget inte bevara detta inslag i 
landskapet ses som kulturellt icke hållbart och det kritiseras därför starkt. 
Det betonas att karaktären av landförbindelse historiskt alltid kännetecknat 
platsen genom den ursprungliga topografin med Stockholmsåsen som gick 
på platsen, Göta landsväg som anlöpte där och genom de dubbla broar som 
markerat näset sedan 1600-talet och gör så idag. Planförslaget ses i samman-
hanget som direkt kulturellt ohållbart då det innehåller en bred huvudbro 
med en smal gångbro som inte är jämbördiga med varandra och att den öpp-
nade vattenspegeln emellan gör att karaktären av landförbindelse tas bort. 
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Figur 5.1: Slussrännan till Nils Ericsons sluss från år 1850, vilken idag är helt 
överbyggd av 1935 års trafikanläggning. Foto: Jesper Bjarnestam. 

Avslutningsvis handlar en del uppfattningar rörande kulturell hållbarhet även 
om dagens kulturmiljö vid Slussen. I intervjuundersökningen har det dock 
inte framkommit lika många uppfattningar kring denna som det generellt har 
gjort i den allmänna debatten. Ett par respondenter framhåller i samman-
hanget det stora bevarade kulturvärde det skulle innebära att istället för den 
planerade nya trafiklösningen rekonstruera klöverbladslösningen. Denna ses 
som ett av de största kännetecknen för dagens Slussen och ett kulturvärde 
som många stockholmare identifierar både platsen och sig själva med, men 
som dock försvinner helt om den planerade nya trafiklösningen genomförs. 
Att som i planförslaget nästan helt radera ut dagens utformning ses även som 
icke kulturellt hållbart då få av 1900-talets kulturhistoriska uttryck bevaras. 

Varför inte mer tal om hållbarhet? 
Detta avsnitt behandlar uppfattningar kring varför det inte talats mer om 
hållbarhet i Slussenprojektet. I den genomförda undersökningen har fram-
kommit att ett par viktiga anledningar till detta är att hållbarhetsbegreppet 
upplevs som otydligt i sin odefinierade form, att Slussenprojektet inte är ett 
utpekat miljöprofilsprojekt i Stockholms stad och att hållbarhetsbegreppet 
inte heller ingår i projektets övergripande målsättningar. Likväl visar flerta-
let respondenter förvåning över att hållbarhetsbegreppet knappt alls före-
kommer i handlingarna då det brukas i så många andra sammanhang och 
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Slussenprojektet även är ett av de största stadsutvecklingsprojekten staden 
bedriver. Som framkommit i tidigare avsnitt upplevs hållbarhetsaspekten 
ändå finnas med i projektet och den viktiga frågan infinner sig då varför man 
inte använder begreppet i alla fall i sina beskrivningar kring mycket av det 
man från stadens sida säger att Slussenprojektet går ut på, som satsningar på 
kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik och ökade vistelsevärden. Det är san-
nolikt att svaret på frågan inbegriper många olika faktorer och att det är svårt 
att peka ut en viss orsak som huvudanledning. 
 En anledning som lyfts fram i intervjuundersökningen är att stadsbygg-
nadsuppgiften i Slussenprojektet är mycket komplex och innehåller så 
många olika trådar att man från stadens sida inte ska ha mäktat med att också 
uttalat beakta hållbarhetsaspekten. Projektet går ut på att bygga en hel stads-
struktur med bland annat nya broar, byggnader, torg, kajer och olika trafik-
lösningar snarare än bara någon av dessa komponenter. Att ha en uttalad 
målsättning kring hållbarhet i projektet uppfattas därför medföra ytterligare 
en parameter att beakta. 

... det här har varit en annan typ av stadsbyggnadsuppgift att, där man inte 
riktigt har kanske, antingen inte orkat eller liksom inte varit, sett riktigt den 
hållbarhetspotentialen i det här fullt ut, och att det här, det är så bemängt med 
andra svårigheter att man liksom inte har lyft in det där, eller orkat, eller ens 
blivit riktigt medveten om det på något sätt. (Konsult/forskare) 

 
En annan uppfattning är att beaktandet av hållbarhetsfrågor överhuvudtaget i 
planeringsprocesser i Stockholms stad kommit att bli en så pass integrerad 
del i hur man bedriver projekt att det därför inte är något man behöver prata 
så mycket om utan istället ser till att implementera. 

... i vissa delar av planeringsprocessen och byggprocessen och allt vad det är 
så har det här i dag blivit, kommit så långt att det har blivit implementerat 
som en naturlig del av hur man faktiskt bedriver projekt. Så man snackar inte 
så mycket om det utan man gör det istället… (Intresseorganisation) 

 
Att detta skulle vara fallet är också en uppfattning som framhålls i intervju-
erna med såväl ansvariga tjänstemän som politiker, vilka generellt hävdar att 
de ser Slussenprojektet som ett hållbarhetsprojekt. Likväl har de många 
gånger visat förvåning och hävdat att de inte vetat om att hållbarhetsbegrep-
pet förekommit så pass lite i projektets olika handlingar. 
 En politisk uppfattning som framförs i undersökningen kring varför det 
inte talats om hållbarhet i Slussenprojektet är att det möjligen kan vara så att 
begreppet förknippas med en annan politisk tradition än den som företräds 
av Moderaterna, det största partiet i Stockholm och ingående i majoriteten 
både i stadshuset och landstinget. 
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Jag tror kanske att från Moderaterna kan det vara så att en hållbar utveckling 
är någonting som förknippas med en annan politisk tradition för dem och lik-
som lite mer miljöparti, så därför känner de sig inte riktigt hemma med det 
konstigt nog. (Politiker, Alliansen) 

  
Att Slussenprojektet har stark politisk styrning står också klart då stadens 
politiker under undersökningens gång uttalat sig mycket flitigt om Slussen i 
media och debatter. En annan uppfattning kring varför hållbarhetsbegreppet 
inte använts mer i Slussenprojektet eller dess målsättningar, förutom i ett av 
de miljömål som togs fram för genomförandebeslutet, är att det skulle vara 
förpliktigande och medföra att specifika åtgärder då skulle behöva genomfö-
ras. Detta benämns till och med som en schizofren inställning. 

Det förpliktigar kanske. Då måste man ju så att säga göra någonting som vi-
sar på också vad man menar. Det är väl därför. Man är inte riktigt beredd att 
göra det i själva verket. Alltså den här schizofrena inställningen, det präglar 
så mycket som görs i Stockholm. (Politiker, Alliansen) 

 
Ytterligare en uppfattning som framförs av flera intervjupersoner kring var-
för det inte talats mer om hållbarhet är att det har att göra med att begreppet i 
sig och perspektiven kring det har förändrats under de två decennier man 
talat om att bygga om Slussen. Då staden under de senaste åren (innan plan-
samrådet 2010) inte heller kommit med något nytt program för planarbetet, 
utan främst utgått ifrån tävlingsunderlaget från 2004, är det detta som in-
blandade tjänstemän och konsulter haft att utgå ifrån i arbetet. 

... vad är det för program som finns för Slussen, för det vi gjorde nu i sista 
vändan? Ja det var de gamla programmen som har funnits, exakt vad man ska 
göra och alltihop sådant [...] från olika tävlingar. Men det finns alltså inget 
program för det i det arbete vi gör, annat än resultatet av de gamla tävlingarna 
och utvärderingarna av det. [...] vi använder de gamla formuleringarna och de 
gamla synpunkterna och sådant och det, i och med att man gör det, så är det 
rätt mycket ett val man får göra successivt här vilka formuleringar och sådant 
som dominerar alltihop. (Konsult/forskare) 

 
Avslutningsvis framhåller en av intervjupersonerna, som även förespråkar en 
nedgrävning av tunnelbanan, uppfattningen att ett tänkbart skäl till att staden 
inte talat i termer av hållbarhet i sina handlingar kring Slussenprojektet kan 
vara att man medvetet velat undvika diskussioner om långsiktigt förändrade 
vattennivåer och tänkbar översvämningsrisk av tunnelbanan. Respondenten 
menar att såväl staden som SL velat undvika och avfärda frågan om en ned-
grävning av tunnelbanan och att detta kan ha varit skäl till att inte tala om 
hållbarhet i Slussenprojektet. Det framhålls också av flera andra responden-
ter att hållbarhetsbegreppet ofta har en stor tyngd vid ekologiska aspekter 
och att frågan om vattenavbördningen särskilt har en sådan ekologisk aspekt. 
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Skulle det ha sett annorlunda ut? 
Detta avslutande avsnitt i kapitlet behandlar uppfattningar om den planerade 
trafiklösningen och utformningen av nya Slussen möjligen skulle ha sett 
annorlunda ut än i planförslaget 2010 om hållbarhet hade ingått i de uttalade 
målsättningarna för projektet. Grundläggande för svaret på frågan har visat 
sig vara hur man definierar hållbarhetsbegreppet.  
 En vanlig uppfattning i intervjuundersökningen är att även om hållbar-
hetsbegreppet funnits med i målsättningarna men inte hade definierats eller 
kvantifierats utan bara stått med som ett odefinierat begrepp så hade troligen 
trafiklösningen sett ut på ungefär samma sätt. Om begreppet däremot defini-
erats ordentligt hade det kunnat påverka och leda till en annan utformning 
om definitionen inbegripit begränsningar för biltrafik, vilket också är en 
mycket vanlig utgångspunkt inom hållbar trafikplanering. 

Ja, om det innefattade att man skulle ta bort biltrafik, eller att man liksom 
godkände att det, att man tog bort någon relation eller något sådant där, skul-
le det ju påverka trafiksystemet. [...] Då måste man ju definiera den också, 
vad man skulle göra för att få den hållbar. [...] Och om ett av de syftena var 
liksom just trafiken så skulle det ju påverka. Men då, ja, om man hade liksom 
det direktivet redan från början att den här platsen vill vi åstadkomma, och de 
här torgen och den här vägbredden och sådär, då får man ju se vad man får 
igenom för trafik istället för att börja tvärtom, som man alltid gör, att den här 
trafiken har vi och den här trafiken vill vi ha igenom, hur ska det se ut då. 
Om man vänder på det och säger att så här vill vi att det ska se ut, hur mycket 
trafik får vi igenom. Om man liksom hade planerat åt det hållet, då skulle, 
tror jag, [att det] kanske [skulle] vara, se hållbarare ut. (Konsult/forskare) 

 
Vidare framförs i intervjuundersökningen uppfattningen att om hållbarhet 
hade varit ett uttalat mål för Slussenprojektet och definitionen av begreppet 
inkluderat att minska på biltrafik, skulle det ha påverkat bland annat huvud-
brons bredd med de åtta körfälten och lett till ett färre antal filer för biltrafik 
på bron. Likväl påpekas att huvudbron är viktig även för kollektivtrafik och 
ändå skulle behöva ha en viss bredd. Ett antal respondenter framhåller dock 
att det utifrån kulturell hållbarhet skulle ha planerats för dubbla och likvärdi-
ga broar istället för att ha en huvudbro, vilket menas hade tillgodosett plat-
sens historiska värden betydligt mer än vad som blivit fallet i planförslaget. 
 Den starkt uttalade trafikseparering som planförslaget uppvisar, med en 
bro för varje trafikslag, uppfattas även troligen inte hade varit lika uttalad om 
hållbarhet ingått i projektets målsättningar. Uppfattningen framförs i inter-
vjuundersökningen att det istället kan skapa mervärden att integrera trafik-
slag i en och samma infrastruktur och till exempel göra att gående känner sig 
mer trygga om det också kör förbi bilar, vilket i sin tur kan leda till att poten-
tiellt sett färre hotfulla situationer, som kriminalitet, uppstår. Blandade tra-
fikslag på en och samma bro, med separata körfält för bilar och trottoarer för 
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gående, uppfattas därmed utgöra en socialt hållbar trafiklösning. Sådan inte-
grering av trafikslag är också vanlig inom hållbar trafikplanering. 
 Även kollektivtrafiklösningarna uppfattas i undersökningen kunna ha fått 
en större tyngd i planeringen om det ingått i Slussenprojektets uttalade mål-
sättningar. Det framförs att kollektivtrafiken, särskilt busstrafiken15, då skulle 
ha fått mer plats på biltrafikens bekostnad i planförslaget, därtill att 
kopplingarna mellan kollektivtrafikslagen kunnat göras bättre. Att de lösa 
planer som finns på ny båtburen kollektivtrafik också kommit till uttryck i 
planförslaget framförs även. Också planeringen för cykeltrafik upplevs ha 
kunnat få större genomslag i planeringen och framförallt så tidigare i plan-
processen då planförslagets cykelbro inte fanns med i planerna. 
 Huvuddelen av de styrande politikerna (inom Alliansen), men också en 
av oppositionspolitikerna, samt de intervjuade tjänstemännen vid Stock-
holms stad, menar dock att den planerade trafiklösningen för nya Slussen 
inte skulle ha sett annorlunda ut om hållbarhet ingått i de uttalade målsätt-
ningarna. Detta hänger dels samman med att man redan ser projektet som ett 
hållbarhetsprojekt och det framförs att satsningar på förbättrad kollektivtra-
fik samt gång- och cykeltrafik görs i planförslaget och att det uttalat sagts att 
dessa ska premieras i projektet. Därtill hänger uppfattningen samman med en 
definition av hållbarhetsbegreppet där biltrafik och vägsatsningar i sig ses 
som en del i planering för hållbar stadsutveckling (se kapitel 7). Att bygga 
kapacitet för biltrafik och dess framkomlighet ses därmed som en del i en 
hållbar trafiklösning, bland annat för att undvika trafikstockningar men även 
så i ett regionalt framtidsperspektiv där all trafik, inklusive biltrafik, förut-
spås öka i takt med den kraftiga befolkningsökning som förutspås ske i 
Stockholmsregionen. I sammanhanget visas också ofta stor tilltro till den 
teknikutveckling som förväntas ske inom fordonssektorn genom miljövänli-
ga fordonsbränslen och elbilar vilket menas skulle göra biltrafiken mer håll-
bar. En av de intervjuade kommunala tjänstemännen vidhåller dock att en 
uttalad målsättning kring hållbarhet i Slussenprojektet skulle ha påverkat den 
planerade trafiklösningen. 

... ska man göra ett hållbart förslag så tycker jag då ska man ha lite högre am-
bitioner när det gäller att minska biltrafiken vid Slussen. Sen tror jag i och för 
sig att den här bron [huvudbron] kommer inte utnyttjas till 100 % för biltrafi-
ken. (Tjänsteman) 

 
Att minska biltrafiken vid Slussen hänger dock, eftersom Slussen är en tra-
fiknod, samman med de beslut och den planering kring biltrafik och vägbyg-
gande som görs på regional nivå. En av respondenterna framhåller därför att 
frågan om det skulle ha sett annorlunda ut och en eventuell minskning av 
biltrafiken hänger samman med att vidga perspektivet. 

                               
15 såväl innerstadsbussarna som Nacka-Värmdötrafiken. 
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... det beror helt enkelt på hur man, om man hade vidgat perspektivet, inte i 
sig om man hade talat om hållbarhet eller inte, utan det tror jag handlar om 
man hade sett på det här projektet som ändå det, trots allt, relativt begränsade 
projekt man ändå ser det som nu, eller om man hade lyft det till att handla om 
så att säga som en del i en mycket större trafikstruktur, och där man också 
vågar ifrågasätta denna större trafikstruktur. Hade man gjort det då hade kan-
ske förhoppningsvis lösningen här sett annorlunda ut [...] Man är på och löser 
en länk i ett väldigt stort trafiksystem, men vågar inte ifrågasätta trafiksyste-
met i sin helhet, och då blir det att man hamnar i en sådan här lösning. (In-
tresseorganisation) 

 
Att Slussenprojektet är en del i en större trafikstruktur framhålls även av en 
annan av undersökningens respondenter, som även antyder att det funnits en 
stark politisk styrning i projektet och bristande helhetssyn i planeringen. 

När vi fick de här uppdragen så tittade vi på trafiklösningar och sådant. Vi 
ville ta bort trafiken över Södermalmstorg här från Hornsgatan och ner i tun-
neln [...] Och hur vi skulle hitta [lösningar för] det, ja man kan göra så här 
och såhär och såhär. Också funderade staden ett tag på det här [och sa] nej 
skippa det, det ingår inte i ert uppdrag att titta på det [...] Vi tog upp den här 
frågan som var aktuell med tunnelbanans sänkning och alltihop, är det någon-
ting vi ska titta på, ska vi se om man skulle sänka den där vad det skulle kun-
na innebära för Slussen hur man skulle kunna göra? Nej det låg också utanför 
projektet alltså, för att det har [det] fattats beslut [om] och det ska inte ingå i 
det här projektet. Så man hade alltså fattat de besluten redan då att man ska 
inte titta på det. Sedan var nästa grej som vi tittade på kan man göra någon-
ting med Munkbron, ska man skippa Munkbroleden här överhuvudtaget, och 
inte ha någon trafik där eller bara kanske, alltså inte för vanligt folk utan an-
nat än för taxi och sådär. Och då funderade de på det och alltihop och sa nej, 
[...] ska man göra någonting åt det så påverkar det hela staden med nya poli-
tiska beslut och alltihop så den processen kunde man inte ta helt enkelt, så 
man vill inte ta den processen, här. (Konsult/forskare) 

 
Avslutningsvis är det många informanters uppfattning att Slussenprojektet 
inte är ett hållbarhetsprojekt utifrån en definition där minskad biltrafik räk-
nas in. Samtidigt framhålls att många andra delar som vanligen räknas till 
hållbarhet finns med i projektet, som satsningar på gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik. Man menar därför att projektet har goda förutsättningar att också 
uttalat kunna kallas för ett hållbarhetsprojekt men att detta i så fall skulle 
innebära planering för minskad biltrafik. 

... om man gör det här till ett hållbarhetsprojekt så borde man ju ta chansen 
att om man vill sätta en hållbarhetsprofil på det här och visa att det är en 
symbol för [det] postindustriella postbilistiska samhället, att det är någonting 
som är den stadsmiljö som växer fram som inte orienterar sig på bilen som 
transportmedel... (Konsult/forskare) 
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6. Uppfattningar om en hållbar trafiklösning 

I detta kapitel presenteras inledningsvis uppfattningar rörande biltrafik ur ett 
hållbarhetsperspektiv, därefter om trafikplanering. Efter detta följer en redo-
görelse för specifika uppfattningar rörande en hållbar trafiklösning för nya 
Slussen, först genom en övergripande presentation och därefter utifrån håll-
barhetsbegreppets ingående delar. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 
uppfattningar om ett par alternativa trafiklösningar. 

Biltrafik ur ett hållbarhetsperspektiv 
Frågan om vad man anser vara en hållbar trafiklösning, såväl i allmänhet 
som vid Slussen, hänger i hög grad samman med vad man har för grundläg-
gande uppfattningar om biltrafik och bilism ur ett hållbarhetsperspektiv. I det 
följande redogörs först för uppfattningar i intervjuundersökningen där biltra-
fik har uppfattats som icke hållbart, därefter som hållbart. 
 En grundläggande uppfattning som många av intervjuundersökningens 
respondenter uttrycker, och som även är en mycket vanlig utgångspunkt 
inom forskningslitteraturen inom området hållbara transporter, är att biltrafik 
uppfattas som mer eller mindre icke hållbart. En central del i åstadkomman-
det av hållbar stadsutveckling handlar utifrån detta synsätt om att minska på 
biltrafikens andel av det transportbehov som finns. Det framhålls i intervju-
undersökningen att det ofta görs betydligt större satsningar på biltrafik än på 
kollektivtrafik, vilket ses som icke hållbart. Biltrafiken uppfattas även som 
icke hållbar med tanke på den negativa inverkan dess utsläpp har på klimat 
och människors hälsa, därtill på grund av trängsel, buller och andra faktorer 
(vilka även diskuterades i kapitel 2). De stora klimatförändringar som för-
väntas i framtiden lyfts även fram i sammanhanget. 

... biltrafikens behov får idag styra trafikplaneringen på ett väldigt tydligt sätt 
[...] Man satsar mera resurser på biltrafiken än på kollektivtrafiken, när ju 
klimatdebatten talar för att man borde göra det omvända, satsa på kollektiv-
trafiken och dra ned på biltrafiken. (Intresseorganisation) 

 
En del i klimatdebatten, och som även omnämns i intervjuundersökningen, 
är att tala om ekologiska fotavtryck. Det framhålls i undersökningen att 
Stockholmsregionen och Sverige idag konsumerar omkring två och ett halvt 
jordklot i ekologiskt fotavtryck och att transporter och biltrafik står för en 
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väsentlig del av detta, vilket gör att såväl transportbehovet som biltrafiken 
behöver minska för en hållbar utveckling. Vidare framförs att Stockholms 
stad borde göra mer som andra svenska och europeiska storstäder gör och 
införa fler policies och strategier för att minska på biltrafiken i staden. För-
visso framhålls den införda trängselskatten och biltullarna som positiva i 
sammanhanget, men det menas att dessa inte räcker. 
 De satsningar SL gör för att få fler att ställa bilen och istället åka kollek-
tivt lyfts även fram. Även om SL inte i sig uppfattar biltrafik som icke håll-
bart arbetar man med att utveckla infartsparkeringar i stadens ytterområden 
där bilister kan parkera och byta till kollektiva färdmedel för sitt fortsatta 
resande istället för att ta bilen in till city. Att erbjuda sådana kombinationsre-
sor ses som en viktig strategi för att öka det kollektiva resandet. Men det 
påpekas i intervjuundersökningen att kollektivtrafiken också inskränks av de 
satsningar staden gör på biltrafik genom bland annat bristande plats för 
busskörfält och att staden på många ställen valt att ha kantparkeringar för 
bilar vilket tar plats från bussarnas framkomlighet, förhindrar sammanhäng-
ande busstråk och möjligheter för bussar att mötas effektivt. 
 Det menas vidare att det talas mycket om miljöanpassning och hållbarhet 
i Stockholms stad men att detta också bör komma till uttryck i planering för 
minskad biltrafik. 

Det har varit så under så många år att man pratar retoriskt, det låter så bra, 
men sen när man väl skrider till verket, då är det ändå biltrafiken som är lik-
som det som sätter ramarna. Den ska fram, med sitt enorma utrymmesbehov. 
Bilisterna ska fram [...] man får inte reta upp dem så att säga, och det är ändå, 
så att säga, alldeles för mycket att det anses som en självklarhet fortfarande 
att det är en stad på bilens villkor... (Politiker, Alliansen) 

 
Möjligheten påpekas även att dra ner på biltrafiken i Stockholm i takt med 
att spårvägsnätet byggs ut i staden och att man då ska våga prioritera bort 
bilar och skapa bilfria zoner i innerstadskärnan. Den strategi man infört i 
Köpenhamn för att göra gator bilfria och öka gång- och cykeltrafiken påtalas 
i sammanhanget, därtill liknande planering i bland annat Helsingborg, Jön-
köping, Norrköping och Lund. En minskad biltrafik framhålls också öka de 
upplevelsemässiga och kulturella värdena av att vistas i staden och för stads-
livet, vilket påpekas kan inskränkas av de barriäreffekter som bilstråk, gator 
och motorleder kan ge upphov till. Privatbilismen kritiseras i sammanhanget 
och menas få för stort utrymme. 

... om man har kvar den här enorma privatbilismen som vi har i staden, då 
blir det minskat utrymme för att vistas och våra allmänna platser behärskas 
av bilen, både av buller och av de höga hastigheterna och man lever i en egen 
liten bubbla i den här världen liksom. Bilen är avskuren från resten av livet 
utanför. Barn och gående och cyklister och kollektivtrafikanter får liksom 
ofta maka på sig, får mindre utrymme i stadslivet än privatbilismen. (Politi-
ker, ej Alliansen) 
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Att man som bilist lätt vänjer sig vid den avskildhet man har i sin bil, med 
tillfredsställelse genom att kanske spela musik eller prata i telefon medan 
man färdas, framhålls ske på andra människors bekostnad och utrymme i 
staden, människor som också utsätts för konsekvenserna av detta i form av 
avgaser, buller, trängsel och olyckor. Ett par av intervjupersonerna framhål-
ler i sammanhanget att det mest hållbara vore att stänga av innerstäder, och 
särskilt dess historiska och mest centrala delar som Gamla stan i Stockholm, 
för privat biltrafik.  

Är det rimligt att vi har så mycket av trafik som ska gå via stadens historiska 
hjärta? Jag är inte säker på det. Det kanske är så att man helt enkelt får börja 
säga nej, Stockholms innerstad är inte tillgänglig för vem som helst som har 
bil. [...] å ena sidan talar folk vackert om att vi ska leva liksom ett grönare liv 
och att det är liksom, bilen kanske inte är självklar inne i stadskärnan, å andra 
sidan så är det ingen som riktigt vågar ta i det här, men jag kan nog tycka 
ändå att det finns skäl att våga ställa den frågan. [...] det kanske är så att vill 
man ta sig på det viset [förbi Gamla stan], då får man antingen välja alterna-
tiva vägar med Centralbron eller Essingeleden eller vad det nu är för någon-
ting, eller så får man faktiskt vackert ta kollektivtrafik men inte åka bil. Men 
det steget vågar ingen ta. (Intresseorganisation) 

 
Brist på visioner och långsiktigt tänkande menas ligga bakom bristen på 
handling i frågan. Med ett större grepp och ifrågasättande av privatbilismens 
tillgänglighet till stadskärnan framhålls dock att situationen skulle kunna 
göras mer hållbar. 
 En av respondenterna i undersökningen uttrycker också meningen att en 
bilfri innerstad är en självklarhet om man ska ta klimat- och miljöfrågorna på 
allvar. Varuleveranser och viss nyttotrafik menas dock få vara kvar men i 
miljöanpassad form och med restriktioner liknande de på Västerlånggatan i 
Gamla stan, där leveranser är tillåtna på förmiddagen. Att genomföra en 
bilfri innerstad menas även medföra ett systemskifte i stadens planering, men 
ses som nödvändigt med tanke på hållbarhetsaspekten. Behovet hänger även 
samman med en grundsyn i sig på bilen som icke hållbar på grund av de 
stora mängder resurser som går åt bara för tillverkningen av ett fordon. Att 
30% av ett fordons totala koldioxidutsläpp under hela livslängden går åt bara 
för tillverkningen tas upp i sammanhanget och bilen ses därför som icke 
hållbar även om den senare går på miljövänliga bränslen. 
 Bland de intervjupersoner som istället uppfattar biltrafik som i grunden 
hållbart framhålls ofta att det inte är bilen i sig som är det stora problemet ur 
hållbarhetssynpunkt utan de avgaser den producerar i dagens form. Men 
eftersom en stark utveckling är på gång där nya och mer miljövänliga bräns-
len som bland annat biogas tas fram, en ständig teknikutveckling av moto-
rerna sker samt elbilar är på frammarsch, räknar man med att framtidens 
bilar inte kommer att orsaka de utsläpp de gör idag. I ett långsiktigt perspek-
tiv ses därför bilen som miljömässigt betydligt mer hållbar än idag och det 
menas i intervjuundersökningen att de som inte vidhåller detta ska ha en 
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pessimistisk syn på möjligheterna till teknisk utveckling, också med tanke på 
den utveckling som skett bara under de senaste åren. Det påtalas även att 
man räknar med att 90% av alla privatbilar kommer att vara miljöanpassade 
år 2030 och att det snarare kommer att vara den tyngre trafiken som riskerar 
att förbli miljömässigt icke hållbar då det är svårt att finna bra lösningar på 
drivmedelsfrågan för lastbilar. Sammantaget menas att bilen både behöver 
finnas med, och att den finns med, i visionen om hållbar stadsutveckling. 

... du måste ha med bilarna i en hållbar stadsutveckling. Jag blir misstänksam 
mot varenda hållbarhetsvision som inte har, som bara har liksom fasat bort 
och sagt nej till bilen, som inte har lösningar, parkeringar, sådant, omhänder-
tagandet av bilar i positiv bemärkelse. De behöver inte säga att de ska ha mer 
bilar, men de måste ha en vision om att de tar hand om bilarna. (Kon-
sult/forskare) 

 
Vidare menas att de möjligheter till individuella transporter som bilen med-
för behövs för att få människors vardag att gå ihop, vare sig det gäller för att 
skjutsa barn till skolan, dagis eller något annat. Att människor också ofta har 
sina sociala nätverk utspridda över staden, med behov av att fritt kunna röra 
sig, lyfts också fram. När fordonen blivit miljömässigt hållbara genom att 
utsläppen drastiskt minskats menas att den stora hållbarhetsfrågan kommer 
att handla om att hantera biltrafikens trängsel snarare än avgaserna. 

... jag tror att personbilen som individuellt transportmedel, det kommer vara 
någonting, löser vi bara det med bränslen och så vidare så kommer det att 
vara någonting som vi kommer fortsätta vilja ha och behöva. Och beroende, 
alltså för det handlar ju om mängden bilar. Är det så att vi kan skapa tillräck-
ligt bra attraktiva alternativ så kanske man kan hålla biltrafiken till en rimlig 
mängd utan att det blir, om vi pratar, ohållbart [...] Så det jag ser framför mig 
är ju ändå att vi vill ha individuella transporter och behöver kanske i mångt 
och mycket individuella transporter i det samhälle som vi liksom har byggt 
upp. Men sedan är frågan hur stor plats får det ta och hur attraktiva är alterna-
tiven. (Tjänsteman) 

 
Införandet av trängselskatten i Stockholm ses som ett led i detta för att regle-
ra trafikmängderna i innerstaden. Det framhålls även i intervjuundersökning-
en att man räknar med att trängselskatten kan komma att förändras och ut-
ökas till att bli än mer trafikstyrande i framtiden.  
 Vidare menas att framkomlighet och tillgänglighet för biltrafik behövs för 
en hållbar stadsutveckling. Att göra inskränkningar för biltrafiken menas 
kunna leda till bland annat trafikstockningar och att man som bilist måste ta 
omvägar vilket leder till längre resor och genom detta större utsläpp, i da-
gens form av bilarna. Att strypa trafiken på ett ställe framhålls belasta andra 
gator istället då bilisterna hittar nya vägar. Det menas också att bilismen 
fyller en viktig funktion i staden genom att fylla den med människor som ska 
nyttja dess olika funktioner. En stor del av biltrafiken i Stockholms innerstad 
framhålls även vara olika slags nyttotrafik som taxi, bud och varuleveranser, 
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vilken ses som nödvändig för den ekonomiska verksamheten och för att för-
sörja befolkningen på flera hundra tusen personer. Att den regionala tillväx-
ten kommer att leda till en kraftig befolkningsökning lyfts även fram i sam-
manhanget. Att tänka bort bilarna ses därför som både ohållbart och orealis-
tiskt. 

... det är ju jättelätt att bara önskedrömma och tro att man kan liksom planera, 
och tänka bort bilarna, men det går inte. Och det är väldigt få personer som 
överhuvudtaget tänker på varutransporter och utryckningsfordon och sådana 
saker [...] vi måste ju hela tiden se till att den grundläggande försörjningen 
fungerar, att utryckningsfordon kommer fram, att varuförsörjningen fungerar 
och sådana saker, men folk tänker inte på det, utan de bara tänker på när va-
rorna står i butiken. [...] bilar är en viktig del i det moderna och hållbara sam-
hället, som jag ser det, och jag tror inte att det är någon lösning överhuvudta-
get att tänka bort det, för det är en viktig del i den ekonomi som vi har idag, 
hur det fungerar. Och man måste ha en väl fungerande ekonomi för att man 
ska ha råd att ägna sig åt miljöfrågor också. (Politiker, Alliansen) 

 
De intervjupersoner som ser biltrafiken som i grunden hållbar framhåller 
vidare att det vore icke hållbart att stänga av Stockholms innerstad för biltra-
fik eller att införa förbud för biltrafikens framkomlighet.  

... jag tror inte man kan förbjuda privatbilismen inne i stan. Det finns ju de 
som vill det. Det finns ju de som vill att vi ska [...] förbjuda all trafik i Stock-
holms innerstad också. Och det ser jag som föga realistiskt att 380.000 män-
niskor inte ska kunna få åka, förflytta sig till och från sina bostäder med bil, 
och i en framtid [...] med miljöanpassade fordon. (Politiker, ej Alliansen) 

 
Vidare framförs uppfattningen att spårtrafik kan vara lika barriärbyggande i 
en stad som bilvägar och det ses som viktigt att slå fast att biltrafik inte per 
automatik bör ses som negativt och spårtrafik som positivt. Det framhålls att 
framtidens biltrafik kan komma att ske till exempel i form av små eldrivna 
"pods", vilket skulle göra att biltrafiken uppfattades som betydligt mer håll-
bar. Dessutom framhålls att kollektivtrafiken inte skulle fungera utan vägar 
och att flera trafiksystem samverkar med varandra som transportsystemet är 
uppbyggt. Informanter framhåller även att man samtidigt som man inte vill 
ha inskränkningar för biltrafiken inte nödvändigtvis behöver göra det lättare 
för folk att använda bilen utan att det är en avvägning hur mycket biltrafik 
som bör accepteras. Biltrafik ses i sammanhanget som en viktig del i stadens 
miljö, men den får inte låtas ta över för mycket. 

Det finns platser i Stockholm där liksom biltrafiken helt låtits ta över. Slussen 
är en sådan plats idag. Det finns andra platser, bl.a. Tegelbacken här borta till 
exempel är liksom ett exempel på en plats där trafiken helt tagit över. Det är 
inga bra platser. Sen finns det andra platser där liksom bilen inte är den som 
är nummer ett, utan att bilen har underordnats staden, men att den har en del 
i staden som är väldigt bra. Och huvuddelen utav liksom innerstadens, den 
täta stadens miljöer, skulle vara väldigt märkliga utan trafik. Trafiken drar 
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också liv, rörelse, skapar möjlighet för liksom butiker, restauranger och såda-
na saker som väldigt många stockholmare gillar och tycker liksom är stadens 
attraktionskraft. Så det gäller ju att hitta liksom en mellanväg [...] Jag tror 
inte på liksom ett bilfritt Slussen eller ett bilfritt Stockholm, utan jag tror att 
bilen har en viktig roll, men den får inte liksom ta över. (Politiker, Alliansen) 

 
Avslutningsvis framkommer även uppfattningen att det faktum att biltrafiken 
vid Slussen under den kommande ombyggnadstiden kommer att ha minskad 
framkomlighet möjliggör att även senare inte ha samma trafikmängder. 

... man har ju världens chans på en sådan här plats som kommer att vara ett 
stort hål i sex år, en byggarbetsplats där framkomligheten för bil naturligtvis 
kommer att gå ner rejält under tiden man bygger om hela Slussen, att man 
verkligen tänker på att inte lägga tillbaks samma mängd igen då. Här har man 
liksom chansen att få det att fungera utan all den här trafiken som är idag. 
Fungerar det under ombyggnationen så borde det fungera längre fram också. 
(Konsult/forskare) 

Uppfattningar om trafikplanering 
Uppfattningarna om vad som utgör hållbara trafiklösningar hänger även 
samman med hur trafikplanering bedrivs. En inledande uppfattning som 
framkommit i intervjuundersökningen, både generellt och i Slussenprojektet, 
är att trafikplanering är ett specialistområde för ingenjörer. Det framhålls 
därför att det är ingenjörsperspektiv, med till exempel vanligt bruk av kvan-
titativa arbetsmetoder, som får störst inflytande över trafikplaneringen. Detta 
pekar i riktning mot att trafikplaneringen är övervägande traditionell (se 
tabell 2.2). I Slussenprojektet är även fallet att såväl projektledaren som den 
biträdande projektledaren är ingenjörer och i undersökningen framkommer 
att de flesta av de som arbetar vid Trafikkontoret och Exploateringskontoret 
är civilingenjörer. Vidare har i intervjuundersökningen framkommit en bild 
av trafikplaneringen där kvantitativa arbetsmetoder dominerar i mycket hög 
grad. Såväl i Slussenprojektet som andra projekt som inbegriper trafik fram-
hålls trafiksiffror och beräkningar av trafikflöden spela en mycket stor roll.  

... i trafikplaneringen här [i Slussenprojektet] så har det ju varit väldigt myck-
et, det skulle jag tro att det är väldigt mycket sådan kvantifiering, bara värden 
och mycket självklara slutsatser då om att det ska gå snabbt och sådant där... 
(Konsult/forskare) 

 
Det framkommer även att det finns en tradition inom trafikplaneringen av att 
ta fram siffror på trafikflöden, vilka ofta även efterfrågas. 

Sen finns det nog en gammal tradition att man vill se siffror på trafik, man 
vill se hur mycket cykeltrafiken ökar per år t.ex. [...] Både journalister, politi-
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ker och allmänhet vill veta, jamen hur mycket trafiken är på gator och kom-
mer det att öka och vågar jag köpa en lägenhet här... (Tjänsteman) 

 
En mycket viktig trafiksiffra i Slussenprojektet har varit det flöde på 40.000 
fordon i nord-sydgående riktning per dygn som 2001 uppmättes mellan 
stadsdelarna Gamla stan och Södermalm och som legat till grund för planar-
betet och bland annat dimensioneringen av huvudbron. I intervjuundersök-
ningen menas att sådan kvantitativ trafikplanering har fått styra planarbetet i 
mycket hög grad. 

[Kvantitativa arbetsmetoder] har väl fått ett väldigt stort genomslag och det är 
väl kanske det som är utgångspunkten för hela planen, just trafiken och tra-
fikräkningen i en trafiklösning, hur många bilar ska man ha, vad ska det di-
mensioneras för och ska det finnas utrymme för, vilka trafikslag ska det fin-
nas utrymme för [...] där är det ju ett kvantitativt tänkande som egentligen 
har styrt hela planen. [...] utgångspunkten här är ju väldigt mycket mer någon 
sorts trafikteknisk än stadsbildsmässigt, stadsbyggnadsmässigt. För utgick 
man ifrån det stadsbyggnadsmässiga, då skulle man ju tänka snarare på plat-
sens gestaltning, form, plan, hur den tar upp kulturhistoriska värden och se-
dan försöka hitta trafiklösningar och andra lösningar som passar bra ihop 
med detta, jämka samman det, men här har man ju börjat egentligen med tra-
fiklösningen. Och det ser man ju ganska tydligt i att det man tog ifrån det här 
första Nyrénska förslaget, det var egentligen trafiklösningen. Och sen har alla 
andra tvingats följa trafiklösningen. Det är det som har styrt allt arbete sedan 
dess. (Konsult/forskare) 

 
Vidare har framkommit i undersökningen att man inom den trafikplanering 
som bedrivs använder fler kvantitativa metoder som modelleringsprogram 
för att göra simuleringar av trafikflöden och upprättandet av flödesdiagram 
för olika områden och stadsdelar. Syftet med detta är att avgöra och förutse 
bland annat var köer kan tänkas uppstå av olika förslag till förändringar och 
hur signalanläggningar ska styras. Flödesdiagram har även gjorts för Slus-
sen. I intervjuundersökningen framkommer också uppfattningen att det 
kvantitativa arbetssätt som råder inom trafikplaneringen medför att faktorer 
som egentligen hänger ihop delas upp i separata delar istället för att ses som 
den helhet de utgör och som är kännetecknande för hållbar trafikplanering. 
Det menas även att detta hänger samman med ett sätt att betrakta världen 
som är rådande inom naturvetenskap och teknik. Det framhålls även att kul-
turella och sociala värden inte kan vägas och mätas på samma sätt som flö-
den, trafikmängder och andra kvantitativa data och att detta får till resultat 
att dessa värden därför ofta beaktas sämre i trafikplaneringen. 

... de här naturvetenskapliga tekniska sakerna kan man ofta väga och mäta, 
man kan sätta gränsvärden för buller, för utsläpp och andra saker, men de 
kulturella värdena kan man inte väga och mäta. De är mycket svårare att de-
finiera [...] Och det är lite grand så att de tekniska experterna har lagt beslag 
på hela det här området. Därför är det väldigt viktigt att få in de sociala och 
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de kulturella frågorna. [...] Och det är ju ett av problemen när man ska försö-
ka beskriva, analysera det här, att man kan inte dela upp det i små lådor som 
är helt särskilda från varann utan de här olika sakerna hänger ihop. Och me-
dan de, naturvetarna, de har lättare att lägga saker i en egen liten låda och se-
dan så bara titta på den helt separat, skiljt ifrån allting annat. (Kon-
sult/forskare) 

 
Det slags helhetstänkande som efterlyses i ovanstående citat är, som visades 
i kapitel 2, även en del i paradigmet new mobilities. I den genomförda inter-
vjuundersökningen har det dock visat sig vid förfrågan att inte en enda av 
respondenterna känt till paradigmet. Det förväxlas istället ibland med Space 
syntax, vilket är en metod som brukats av konsulter i Slussenprojektet men 
dock en kvantitativ metod och någonting helt annat16. 
 Vidare framhålls i undersökningen att Stockholms stad genom den trafik-
planering som bedrivs både i Slussenprojektet och även ofta annars inte tar 
hänsyn till de speciella förutsättningar som finns vid en viss plats. 

... såhär brukar de göra. Om de får göra som de vill och börja från noll nå-
gonstans, alltså man kan tänka bort allt annat här. Om vi ska bygga en väg nu 
där det är så mycket trafik där, där och där [vid tillfartsgatorna till Slussen] 
också ska man göra de här ramperna ner, ja då ser det ut så här. Den kunde 
lika gärna ligga på månen, alltså, eller i Skåne eller i Halland eller i Norrland. 
Det har ingenting med det här, utav platsen att göra, eller den här bebyggel-
sen, inte ett dugg. Det är liksom en, det är en teoretisk trafiklösning, för 
TRAFIK med stora bokstäver. Och det är ju det som är det stora felet. (Intres-
seorganisation) 

 
Ett par intervjupersoner framför även uppfattningen att Stockholms stad inte 
tar det långsiktiga helhetsgrepp på trafikplanering som skulle behövas för en 
hållbar stadsutveckling. I sammanhanget menas även att stadens politiker, 
som ger uppdrag åt Trafikkontoret och de olika förvaltningarna, inte ska vara 
tillräckligt visionära utan endast försöker lösa problem som ses för dagen. 

... man vågar inte vara tillräckligt höll jag på att säga, visionär. Man ser för 
mycket till de pragmatiska bekymmer som ska lösas just nu och hur situatio-
nen är just nu och vad SL säger just nu och vad billobbyn säger just nu och 
vad folk tycker just nu och det är, när det gäller ett sådant här långsiktigt pro-
jekt, så kan man diskutera om man inte borde vara modigare och ifrågasätta 
hela situationen. Det är ju också det som är komplext med Slussen att å ena 
sidan så är det ett begränsat område det rent konkret handlar om, även om det 
är ganska stort, men samtidigt så är det någonting då som påverkar så väldigt 
mycket mer av omlandet, och här har man liksom inte riktigt orkat ta det här 
omlandsgreppet... (Intresseorganisation) 

 

                               
16 Space syntax har bland annat använts för analyser av konsekvenser av den planerade nya 
bebyggelsen och hur den beräknas påverka bland annat stadsstruktur och stadsliv. 
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Att ta ett sådant omlandsgrepp framhålls av flera intervjupersoner inbegripa 
att reducera biltrafiken i citykärnan mer. Det ifrågasätts i sammanhanget 
bland annat om privatbilismen ska fortsätta att ha den tillgång till Gamla stan 
som den har idag. Den 25-årsplan som införts i Köpenhamn för att minska 
biltrafiken i de centrala delarna av staden framhålls som ett föredöme för 
Stockholm att ta efter, även att minskad biltrafik skulle möjliggöra förbättrad 
framkomlighet för bussar och kollektivtrafik genom bland annat fler sam-
manhängande busstråk på det begränsade gaturummet i stadskärnan. De 
intervjupersoner som företräder dessa uppfattningar menar även att det borde 
vara en målsättning för Stockholms stad att försöka minska biltrafiken på 
olika sätt, vilket det dock inte är (förutom genom trängselskatten), och ett 
sätt att åstadkomma detta skulle vara att inte göra alla de satsningar som görs 
på väginfrastruktur i regionen. I undersökningen har dock framkommit upp-
fattningar hos andra respondenter om att vägsatsningar ses som en del av 
hållbar trafikplanering. Det menas utifrån detta perspektiv att utbyggd väg-
kapacitet ska behövas i ett framtidsperspektiv. 

Det är ju genomgående i alla de här debatterna, oavsett om man talar om 
Slussen, vi pratar Förbifarten, vi pratar om kollektiv[trafik], eller satsningar 
på Spårväg syd [...] Och där tycker jag att det är ett problem när det finns så 
kallade miljövänner då som enbart pratar spår, men inte inser att man behöver 
infrastruktur också på vägsidan som är anpassad till den här framtiden om 20 
år med 500.000 fler [invånare] och att de ska försörjas med godsvaror och att 
bussar kommer att vara otroligt viktiga i framtiden, t.o.m. ha ökad betydelse. 
[...] Vägsatsningar måste man också göra, absolut. Det är jätteviktigt. [...] det 
kan jag säga att tänkte du bort bilarna i Stockholm, oavsett vilken väg vi pra-
tar om så skulle kollektivtrafiken inte fungera [...] Det är ju flera trafiksystem 
totalt som samverkar. (Politiker, ej Alliansen) 

En hållbar trafiklösning för nya Slussen 
En faktor som så gott som samtliga intervjupersoner lyfter fram i undersök-
ningen är att en hållbar trafiklösning för nya Slussen inbegriper satsningar på 
kollektivtrafik. Slussen är den näst största kollektiva knutpunkten i hela Sve-
rige med ett flertal allmänna kommunikationsmedel som möts på platsen; 
tunnelbana, stadsbussar, bussar i regionaltrafik inom Stockholms län, Salt-
sjöbanan samt Djurgårdsfärjan. Givet detta faktum inbegriper en trafiklös-
ning för nya Slussen väldigt mycket kollektivtrafik redan från början, och 
därtill kommer den övriga trafik som ska samsas om ytorna, det vill säga 
biltrafik, gång- och cykeltrafik samt sommartid slussning av båtar. Många av 
uppfattningarna i undersökningen handlar därför om att skapa smidiga by-
tesmöjligheter och omstigningar mellan de olika kollektivtrafikslagen för att 
göra kollektivtrafiken attraktiv och främja kollektivt åkande. Attraktivitet, 
vilket i sammanhanget handlar om betydligt mer än enbart estetik, uppfattas 
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därmed klart som en del i att åstadkomma en hållbar trafiklösning. Det är 
även något som Stockholms stad arbetar aktivt med i Slussenprojektet då det 
ingår i de uttalade målsättningarna för projektet. Avsikten är bland annat att 
skapa en smidig omstigning mellan tunnelbanan och Saltsjöbanan samt buss-
trafiken till Nacka och Värmdö. Därtill arbetas med att göra tunnelbaneen-
tréerna mer attraktiva och dessa har i planförslaget fått både en ny utform-
ning och förändrad placering gentemot idag. 
 En av de intervjuade tjänstemännen framhåller att de som reser till Slus-
sen inte ska behöva känna den olustkänsla de idag kan känna inför att kom-
ma till den nedgångna och otrygga miljö som många upplever är fallet vid 
dagens bussterminal, utan att miljön istället ska vara betydligt trevligare, 
ombytet vara praktiskt och platsen erbjuda service genom olika butiker. För 
att skapa detta och med fokus på attraktivitet framhålls utformningen av den 
nya bussterminalen som viktig. Dels behöver bussterminalen vara tillräckligt 
stor för att hysa tillräckligt med uppställningsplatser för bussarna, dels behö-
ver det finnas plats att vid behov kunna expandera med fler platser. För bytet 
mellan buss och tunnelbana är det också avgörande att gångavståndet för 
dem som byter inte blir för långt. 
 I intervjuundersökningen framkommer dock kritik mot att bussresenärer-
na med planförslagets lösning får längre att gå vid bytet till tunnelbanan, 
vilket hänger samman med att bussterminalen i planförslaget har flyttats 
längre bort på Stadsgårdskajen från det nuvarande läget17. Dessutom fram-
kommer att stadens tjänstemän planerat denna lösning utan SL:s fulla delak-
tighet och att man samtidigt förväntar sig att SL ensamt ska bekosta hela den 
nya bussterminalen, vilken SL egentligen inte behöver då man har en funge-
rande, om än inte så attraktiv, bussterminal redan idag. 
 Vidare framhålls i undersökningen att en miljömässigt hållbar trafiklös-
ning för nya Slussen vore en där man inte åter anlägger en ny bussterminal 
vid platsen utan istället någonstans längre ut i staden. 

Varför ska man ha en bussterminal just här? Är det verkligen så hållbart i 
verkligheten? Alla andra sådana här motsvarande bussterminaler ligger ju 
längre ut vid tunnelbanenätet. Man drar inte in alltihop in i staden. (Intresse-
organisation) 

 
Även gällande framkomligheten för stadsbussarna, av vilka bland andra de 
mycket belastade 2:ans och 3:ans linjer passerar Slussen (se figur 6.1), fram-
kommer uppfattningar om brister med planförslaget. För att ha god fram-
komlighet för busslinjerna, vilket framhålls som en viktig satsning på kollek-
tivtrafik och för att få till stånd en hållbar trafiklösning, menas att genomgå-
ende busstråk bör skapas med separata bussfiler. Men inte heller detta plane-

                               
17 I planförslaget 2010 var bussterminalen lokaliserad till Stadsgårdskajen. Efter undersök-
ningsperioden kom dock en ny lokalisering till Katarinaberget att utredas, där bussterminalen 
även varit lokaliserad i ett tidigare skede i planprocessen. 
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rar staden för när det gäller hela sträckan, påpekar respondenter i intervjuun-
dersökningen. Därtill är det oklart om ens två av de åtta filerna på huvudbron 
kommer att reserveras som busskörfält. Vid intervjun med en av stadens 
ansvariga politiker framkommer att frågan inte är beslutad, trots att man 
bestämt att det ska finnas åtta körfält.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 6.1: Utsikt över en del av dagens Slussen - Katarinavägen och Ryssgården 
med buss-, bil- och gångtrafik samt 2:an och 3:ans busslinjer synliga i bild. Foto: 
Jesper Bjarnestam. 

Många av uppfattningarna i intervjuundersökningen rörande en hållbar tra-
fiklösning för nya Slussen handlar även om satsningar på gång- och cykeltra-
fik. Genom planförslaget planerar staden bland annat för en ny gångbro, en 
ny cykelbro, nya kajer på Södermalmssidan och utökade torgytor gentemot 
vad som är fallet idag. Såväl intervjuade tjänstemän som styrande politiker 
framhåller att dessa satsningar är en del av en hållbar trafiklösning. Därtill 
menas att satsningarna görs på bekostnad av utrymmet för biltrafik, vilket 
ses som hållbart. Det ska dock noteras att man i sig inte planerar för någon 
minskning av biltrafikens flöden i planförslaget utan att det istället planeras 
för en ökning av denna på 20% fram till 2030.  
 De kajer som frigörs till vistelseytor kritiseras dock i undersökningen då 
de hamnar i ett skuggigt norrläge. Flera av respondenterna ser detta som 
socialt icke hållbart och framhåller att det därför inte kommer att vistas så 
många människor på kajerna som har synts på de olika arkitektbilder som 
förekommit, vilka menas ha varit missvisande både på detta och andra sätt. 
Förbättrade möjligheter i sig att kunna gå och cykla vid Slussen, samt att 
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platsen inbjuder till detta, upplevs dock av så gott som samtliga respondenter 
att gynna en hållbar stadsutveckling. 
 Vidare påpekas i intervjuundersökningen att staden genom att öppna upp 
kajstråket mellan Stadsgården och Söder Mälarstrand, vilket blir fallet ge-
nom planförslaget, öppnar för möjligheter att i framtiden kunna ha andra 
lösningar och trafikslag som kan bli aktuella genom att det kommer att fin-
nas utrymme för detta. Denna typ av flexibilitet framhålls som en viktig del i 
att åstadkomma en långsiktigt hållbar trafiklösning. 

En hållbar lösning tycker jag också är en flexibilitet i den lösningen som man 
väljer, t.ex. [...] att om biltrafiken minskar så finns det också en möjlighet att 
använda det som tidigare var bilytor till andra ytor, till exempel breddade 
gångbanor på bron [huvudbron], utökade torgytor om man inte behöver alla 
körfält, och det kan man ju säga faktiskt är en fördel med den här lösningen 
[planförslaget] jämfört med dagens trafiklösning, för dagens trafiklösning har 
ju väldigt skarpa gränser mellan det som är trafikyta och det som är icke tra-
fikyta. (Tjänsteman) 

 
Det framhålls även att en trafiklösning för att vara långsiktigt hållbar behö-
ver ha denna flexibilitet och inte låsa fast den teknologiska situation som 
råder för dagen så att utformningen måste byggas om igen om förutsättning-
arna skulle förändras. Detta var även fallet med till exempel gatunätet i 
Stockholms innerstad vilket från början anlades för häst och vagn samt gång-
trafik men som under 1900-talet kunde anpassas till biltrafik. Det samma 
påpekas om dagens Slussenanläggning, vilken anpassats såväl till högertrafik 
som att hysa en av landets största bussterminaler, vilken inte fanns där 1935 
då den nuvarande anläggningen invigdes. 

Att ha en tydlig separering mellan olika trafikslag var i hög grad känne-
tecknande för den modernistiska stadsplaneringsprincip utifrån vilken da-
gens Slussenanläggning planerades. Flertalet respondenter menar dock i 
intervjuundersökningen att staden visar upp en mycket tydlig trafiksepare-
ring även i planförslaget med bland annat en bro för varje trafikslag, även 
om till exempel gående också planeras kunna ta sig över på huvudbron. Tan-
ken med trafiksepareringen är att konflikter ska förhindras mellan bland 
annat pendlingscyklister och gående. Ett antal av undersökningens informan-
ter ser dock planförslagets trafikseparering som för långt driven, att den är 
uttryck för ett alltför traditionellt sätt att bedriva trafikplanering och inte 
kännetecknande för en hållbar trafiklösning, som ofta istället går ut på att 
integrera trafikslag i samma lösning.  

Man gör en separering av trafiken som på 60-talet, där bilarna går där, och 
gående ska gå där. (Intresseorganisation) 

 
Kring frågan vad som kännetecknar en hållbar trafiklösning för nya Slussen 
framhåller respondenter också den tilltänkta inbyggnaden av Stadsgårdsle-
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den i en tunnel. Genom denna menas att man gör vinster för utformningen av 
hela det nya Slussenområdet, framförallt att ytor frigörs på de nya kajerna till 
vistelseytor, att trafikbullret minskas samt att trafiken som ska gå i tunneln 
inte längre syns. Flera andra respondenter i undersökningen ifrågasätter dock 
det hållbara i att planera för att trafik inte ska synas. Det framhålls även att 
en del av en hållbar trafiklösning till och med går ut på att trafiksystemet ska 
synas, och inte att det byggs bort i tunnlar eller döljas på andra sätt, vilket 
också är ett sätt att gestalta ett trafiksystem. Även en av de intervjuade tjäns-
temännen har synpunkter på att trafiken i en hållbar trafiklösning bör synas, i 
detta fall dock gällande cykeltrafik. 

... det som är så trevligt med gång och cykel, det är att det syns så väl, när 
man gör det. Varje person syns. Och när man åker tunnelbana så tittar alla på 
den där cyklisten som är på väg nedför snödrivorna vid Slussen liksom. Det 
syns. (Tjänsteman) 

 
Vad gäller planering för cykeltrafik ingår i planförslaget en ny cykelbro vid 
sidan av tunnelbanebron. Denna är tänkt att nyttjas av pendlingscyklister 
med högre hastigheter och som därigenom får en gen passage bort mot Te-
gelbacken och City. De separeras då även från de gående för att undvika 
konflikter dem emellan, och detta ses som en trafiksäkerhetsmässigt mer 
hållbar lösning än vad som är fallet vid Slussen idag. Även på huvudbron 
planeras det för cykeltrafik med en cykelbana i varje riktning och det är tänkt 
att även kajerna ska kunna nyttjas av cyklister. 
 I stort är de flesta intervjupersoner positiva till cykelbron och ser den som 
en bra satsning på cykeltrafik. I planarbetet räknar man även med att cykel-
bron kommer att fånga upp det stråk av cyklister som idag kommer från 
Götgatan och Hornsgatan och som fortsätter över Slussen, vilket utgör 
Stockholms största cykelstråk och dagligen nyttjas av omkring 25.000 cyk-
lister. Men det framkommer även i undersökningen att planeringen för cy-
keltrafik inte alls skedde i samma grad tidigare under planprocessen och då 
fanns inte heller cykelbron med i planerna. Det menas att om hållbarhet varit 
ett uttalat mål för projektet hade det kunnat se annorlunda ut. Ett antal re-
spondenter framhåller att man från stadens sida fortfarande inte ser cykeln 
som det stora transportmedel det idag är och som dessutom ständigt ökar. 
Det ifrågasätts även om cyklisterna kommer att välja cykelbron och det me-
nas att man i planeringen har behandlat cyklister som ett annat sorts släkte 
som inte skulle ha samma målpunkter som bilister. 

... min erfarenhet är att de flesta cyklister de väljer ju huvudgatorna, huvud-
lederna [som Skeppsbron] och inte de här separerade [vägarna] för att de ska 
nämligen åt samma håll som bilisterna, de har ofta samma målpunkter. Det är 
liksom den där tanken att cyklister skulle vara något annat sorts släkte som 
inte har samma mål som bilister, det är ju lite tokigt tänkt. Så vi får väl se om 
de väljer det här. (Politiker, Alliansen) 
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Ett par intervjupersoner framhåller även att en mer hållbar lösning istället för 
renodlade gång- och cykelbroar skulle vara en trafikblandad och integrerad 
gång- och cykelbro. Därtill menas att det i framtiden kommer att behöva 
finnas flera olika färdvägar för cyklister, bland annat då det finns olika typer 
av cyklister, en del som flanörscyklar, andra som pendlingscyklar. Utrymmet 
på huvudbron för cykeltrafik kritiseras även för att vara för litet. 
 Avslutningsvis framkommer även stark kritik rörande den "zick-zack"-
nedfart för cyklister som planeras ned till kajplan på Södermalmssidan mel-
lan tunnelbanebron och Centralbron (se figur 4.9 samt framsidan). Då den 
skulle få en kraftig lutning på 30% framkommer dock att den kommer att 
plockas bort från planförslaget och inte utgöra del av det kommande detalj-
planeförslaget i utställningsskedet av planprocessen. 

En ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar 
trafiklösning 
De uppfattningar som förs fram i undersökningen kring vad som känneteck-
nar en ekologiskt hållbar trafiklösning för nya Slussen kretsar mycket kring 
att minska biltrafiken, framförallt genomfartstrafik och tyngre trafik. Denna 
påtalas förutom att orsaka avgasutsläpp, trängsel, buller, markanspråk med 
mera även orsaka skador på de historiska byggnaderna i Gamla stan genom 
de vibrationer den orsakar. En viktig åtgärd som påtalas i sammanhanget för 
att åstadkomma en miljömässigt hållbar trafiklösning vore att inte tillåta det 
flöde på 40.000 fordon per dygn i nord-sydlig riktning (Stockholms stad, 
SBK 2010-01-18:10) som planförslaget bygger på. 
 Bland de uppfattningar som förs fram i intervjuundersökningen menas 
även att den nya trafiklösningen behöver ta fasta på bullernivåerna från trafi-
ken och även så från tunnelbanan, därtill luftkvaliteten i form av nivåerna av 
småpartiklar (PM10) och avgaser. De respondenter som förespråkar en ned-
grävning av tunnelbanan framhåller även att buller och småpartiklar från 
tunnelbanan skulle försvinna om man grävde ner den. De ser därför en ned-
grävning som en miljömässigt hållbar trafiklösning, vilket även är fallet av 
flera andra skäl, framförallt då det menas att översvämningsrisken av tunnel-
banesystemet skulle försvinna om tunnelbanan mellan Gamla stan och Slus-
sen grävdes ned och på så sätt säkrades långsiktigt för framtiden.  
 Gällande förekomsten av småpartiklar påpekas i intervjuundersökningen 
att det i miljökonsekvensbeskrivningen till planförslaget framkommer att 
nivåerna av småpartiklar kommer att överskrida de tillåtna värdena vid myn-
ningarna till den nya tunneln, och denna ses därför som mindre miljömässigt 
hållbar. Det förbud mot dubbdäck som införts på Hornsgatan framhålls dock 
som positivt då det leder till lägre halter av PM10 även vid Slussen. Det 
framhålls även att det vore mer miljömässigt hållbart att inte dra in all den 
tunga busstrafik in i stadens hjärta som det innebär att anlägga en ny buss-
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terminal, med alla de avgaser, buller med mera som det orsakar, utan att det 
istället vore mer hållbart att bygga ut spårförbindelserna till ostsektorn. Åsik-
terna kring den planerade omdaningen av Saltsjöbanan till tvärbana, vilket 
kan ses som en satsning i denna rikting, går dock isär hos respondenterna.  
 En avslutande åsikt kring vad som kännetecknar en miljömässigt hållbar 
trafiklösning för nya Slussen har att göra med om trafiklösningen i sig kom-
mer att stödja miljön på platsen. Det framhålls att man vid planeringen av 
den nya trafiklösningen behöver vara försiktig så att inte miljön i form av 
platsens inneboende värden, som till exempel utblickarna, går förlorade. 
Detta ses även som stödjande ekonomisk hållbarhet då det utgör en konkur-
rensfördel för staden i internationell rating av städer och deras kvaliteter. 

... städer i Mälardalen mot norra Tyskland, mot norra Italien, Milanoområdet, 
mot Amsterdam-Rotterdam, Duisburg... [...] Alla de här regionerna tävlar 
mot varandra och [...] vissa saker kan du bli bättre på, ekonomi, transporter, 
vissa saker kan du köpa. [...] Andra kan du inte köpa. Och miljön och [...] en 
hållbar miljö kan bli svårt att köpa. Den har du eller har du inte, eller kan du 
förlora den, eller behålla den. (Konsult/forskare) 

 
En annan uppfattning kring ekonomisk hållbarhet som framkommer i under-
sökningen är att det menas att det skulle vara kostsamt om man från stadens 
sida ändrade sig och satsade på att istället rekonstruera dagens Slussenan-
läggning eftersom man då skulle förlora intäkter för projektet. 

... trycket på marken är ju så högt, du måste liksom hitta på nytt, du måste 
liksom få in funktioner, och inte bara trafiken. En fantastisk trafikapparat 
skulle man kunna göra här som var hållbar i alla bemärkelser, men ekono-
miskt skulle den liksom kosta, alltså folk skulle vara jätteledsna för att de inte 
fick ut en massa. (Konsult/forskare) 

 
Det menas därmed att det finns starka ekonomiska intressen i Slussenprojek-
tet och detta kritiserades mycket i den allmänna debatten vid genomförandet 
av intervjuerna, särskilt vad beträffar den tilltänkta nya bebyggelsen. I inter-
vjuundersökningen påtalas även att det finns starka kopplingar mellan trafik-
lösningen och den nya bebyggelsen. En sådan koppling handlar om att den 
överdäckade Stadsgårdsleden, det vill säga den nya tunneln, i planförslaget 
byggs in och att man planerar att uppföra den nya bebyggelsen ovanpå såväl 
denna som den överdäckade nya bussterminalen och gallerian. Att genomfö-
ra denna lösning kritiseras av intervjupersoner eftersom resultatet skulle bli 
en hög plattform på Södermalmssidan med en brant framflyttad kant, vilken 
även skulle skymma utblickar. Vidare framhålls i undersökningen att det 
ligger i den ekonomiska hållbarheten att kostnaderna för den framtida driften 
av den nya trafikanläggningen inte blir för stora. Det påpekas att den plane-
rade Stadsgårdstunneln kommer att ställa särskilda krav på underhåll och 
vara kostsam att sköta. Sett ur detta driftsperspektiv framhålls att Stadsgårds-
tunneln inte blir särskilt ekonomiskt hållbar. 
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... framöver så måste man lägga massor av pengar på framtida underhåll, 
även drift av det. Och som det är planerat här så har vi ju, det är en lång tun-
nel som går här, det är en 500 meter lång tunnel. Och det ställer ju särskilda 
krav på den i form av ventilation och säkerhet och avskiljbarhet och skyltning 
och signalsystem och allt sådant här och sådant kostar också pengar att drifta 
och även underhålla. (Tjänsteman) 

 
Vidare kretsar uppfattningarna om vad som utgör en socialt hållbart trafik-
lösning kring att skapa en trafiklösning för nya Slussen som stödjer en tryg-
gare miljö. Dagens trafikapparat upplevs av många som anonym och obe-
haglig, av somliga till och med som hotfull. Det framhålls därför i intervju-
undersökningen att den nya trafikapparaten behöver ha vistelseytor där man 
kan känna sig trygg och trivas. Det framhålls också att en socialt hållbar 
trafiklösning är en där de allmänna kommunikationerna får öka på biltrafi-
kens bekostnad. Det talas också i handlingarna till planförslaget mycket om 
att man från stadens sida vill åstadkomma en bättre mötesplats vid nya Slus-
sen, vilket kan räknas till social hållbarhet. Intervjupersonerna talar dock 
förhållandevis lite om mötesplatsen, kanske då man upplever att denna inte 
uppenbart hänger ihop med trafiklösningen. 
 En av informanterna (konsult/forskare) menar att en socialt hållbar trafik-
lösning är en där ombyten mellan trafikslagen sker ovan jord och inte under. 
Det framhålls att mycket av stadslivet finns ovan jord, med gator, kaféer, 
affärer, restauranger med mera vilket är svårt att skapa under jord. Det är 
också där man möts, som det finns dagljus och man tycker det är trevligt att 
vara. Vid byten mellan kollektivtrafikslag under jord, som till exempel på en 
perrong, menas att man istället är mer inriktad på att ta nästa tåg eller rusa 
vidare. Det påpekas i sammanhanget att Slussen då den nuvarande anlägg-
ningen var nybyggd utgjorde en av Stockholms socialt sett absolut viktigaste 
mötesplatser och att detta då ska ha hängt samman med att man bytte mellan 
olika trafikslag ovan jord. Slussen ses då som en "myllrande plats" (se figur 
6.2) innan bussterminalen tillkom och som hamnade under mark, spårvag-
narna försvann från platsen, tunnelbanestationen däckades över och bytena 
mellan den mesta kollektivtrafiken försvann under jord. Den tilltänkta trafik-
lösningen för nya Slussen kritiseras därför för att rymma en hel del lösningar 
under jord, vilket alltså menas verka hämmande för stadslivet. 
 Vidare menas att den upphöjning som planeras ske av nya Slussen på 
Södermalmssidan genom att såväl Stadsgårdsleden, nya bussterminalen som 
den nya gallerian däckas över, gör platsen mindre attraktiv och mindre soci-
alt tillgänglig. En sänkt anläggning närmare den ursprungliga topografin och 
särskilt närmare vattnet, där människor även tycker om att vistas, upplevs 
istället som en mer socialt tillgänglig lösning. De nya kajer med promenad-
stråk som planeras för nya Slussen framhålls i sammanhanget av somliga 
respondenter som nya och utökade vistelseytor, och därmed del i en socialt 
hållbar trafiklösning. Men det är också en vanlig uppfattning att kajerna inte 
kommer att nyttjas så mycket som visats på arkitektbilderna, framförallt då 
kajerna blir norrvända och därmed hamnar i skugga samt i ett blåsigt läge. 
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Figur 6.2: Slussen år 1955 - en "myllrande plats" där bytena mellan kollektivtra-
fikslagen skedde ovan jord. Notera att tunnelbanan ännu inte var övertäckt och att 
spårvagnar trafikerade platsen. Källa: Stockholms spårvägsmuseum. 

Uppfattningarna kring vad som kännetecknar en kulturellt hållbar trafiklös-
ning för nya Slussen har som övergripande tema att hitta en utformning som 
tillvaratar de kulturhistoriska värdena vid platsen. I sammanhanget omtalar i 
intervjuundersökningen många respondenter den kulturmiljöanalys som 
finns med i miljökonsekvensbeskrivningen till planförslaget 2010 (Stock-
holms stad SBK 2010-01-18, miljökonsekvensbeskrivningen s. 31ff). Även 
om hållbarhetsbegreppet inte i sig används i kulturmiljöanalysen framhålls 
att denna i hög grad beskriver vad som skulle utgöra en kulturellt hållbar 
trafiklösning. Det framhålls till exempel precis som i kulturmiljöanalysen att 
den nya trafiklösningen behöver stödja förklaringen av stadens uppkomst 
eftersom Slussen var en av de platser kring vilken Stockholm bildades. Re-
spondenter framhåller också platsens historiskt mycket viktiga roll för sta-
dens kommunikationer och betydelsen av det näs som fanns vid platsen. Att 
Slussen är och alltid har varit en plats för kommunikationer framhålls därför 
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och att det utgör ett stort kulturhistoriskt värde att kunna avläsa detta i land-
skapet, ett värde som förklarar varför Stockholm ligger just där det ligger. I 
intervjuundersökningen har även framkommit att flera av de intervjuade 
politikerna på den direkta frågan om huruvida de känt till kulturmiljöanaly-
sen svarat att de inte kände till denna, detta trots att den utgjort ett viktigt 
beslutsunderlag som en del i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 Vidare är ett centralt inslag i en kulturellt hållbar trafiklösning att ha en 
utformning av nya Slussen med två parallella och likvärdiga broar i trafik-
lösningen i enlighet med byggnadstraditionen sedan 1600-talet. De respon-
denter som påtalar detta är ofta starkt kritiska till att planförslaget innehåller 
vad man ser som en bred huvudbro och en smal gångbro, vilken därigenom 
inte ses som en riktig bro, istället för dubbla likvärdiga broar. Kritik riktas 
därför mot att planförslagets lösning innebär att man frångår byggnadstradi-
tionen. De dubbla broarna anses också markera näset mellan Södermalm och 
Gamla stan vilket förklarar stadens uppkomst genom tillkomsten av det som 
idag är stadsdelen Gamla stan, även kallad Staden mellan broarna. 
 De respondenter som förespråkar dubbla och likvärdiga broar menar att 
dessa skulle kunna göras betydligt smalare än planförslagets huvudbro och 
istället rymma fyra filer var. Det menas att detta skulle upplevas som betyd-
ligt mindre dominerande i stadssammanhanget än att ha en bred huvudbro 
med åtta filer och även reducera upplevelsen av trafikflödena. Att ha dubbla 
likvärdiga broar menas även möjliggöra en lägre lösning närmare vattnet och 
ge möjlighet till ett friare rörelsemönster då man som trafikant får fler alter-
nativa vägar istället för att, som det menas, hårt regisseras vart man ska gå 
eller åka. Samtidigt skulle man få en kulturellt hållbar trafiklösning genom 
två likvärdiga broar som i dagens utformning. 

Alternativa trafiklösningar 
Möjligheten att införa helt nya trafikslag och transportsystem vid Slussen 
kommer även upp i intervjuundersökningen och menas kunna utgöra en del i 
en hållbar trafiklösning. I stadens planarbete arbetar man aktivt med att göra 
om Saltsjöbanan till tvärbana, vilken avses att dras in till Slussen, och inter-
vjuade tjänstemän och konsulter talar om de olika planer som finns kring 
detta. Man framhåller dock att det inte finns klara politiska beslut fattade i 
frågan, vilket även gäller för den möjliga framtida cityspårväg som skulle 
kunna dras över den nya huvudbron. 
 Bland de alternativa trafiklösningarna finns inledningsvis uppfattningen 
att den mest hållbara trafiklösningen för nya Slussen vore att rekonstruera 
dagens anläggning istället för att göra en helt ny utformning. En av intervju-
personerna liknar detta vid ett japanskt tempelbygge. 

... jag tror väldigt många skulle vara nöjda med [om] vi upprustar gamla 
Slussen, alltså vi gör som i Japan. [...] där har man ju gamla tempel och sen 
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när de är dåliga så bara byter man ut allting [...] Och det är ingen som bekym-
rar sig om det att det inte är äkta från 1300-talet. [...] Varför då inte ändra 
Slussen till, alltså det är ett fantastiskt system  [...] alltså vissa tunnlar och 
gångar skulle man kunna ändra lite på. [...] Varför inte bara, jag tycker det 
skulle vara en bra idé att bara bygga alltså upp, ändra lite med trafikföringen 
för den är ju lite överdimensionerad då för detta. (Konsult/forskare) 

 
Stockholms stad har dock beslutat genom inriktningsbeslut 2007, då refe-
rensalternativet Nybyggt bevarande övergavs, att den nuvarande Slussenan-
läggningen ska rivas. Att den ska byggas upp med en utformning av Fos-
ter/Berg innebär även att anläggningen inte kommer att rekonstrueras. 
 En annan satsning som ofta kommer upp i intervjuundersökningen är den 
möjliga utbyggnaden av den blå linjen i Stockholms tunnelbanenät med en 
gren till Nacka, vilket framhålls av många respondenter som en mycket håll-
bar trafiklösning. En av intervjupersonerna beskriver en sådan satsning som 
den viktigaste förstärkningen som kan göras av stadens kollektivtrafik, men 
att den politiska viljan att bygga tunnelbana inte tycks finnas. En utbyggd blå 
linje mot Nacka menas även få stor inverkan på trafiklösningen vid Slussen 
då bussterminalen på platsen skulle kunna flyttas längre ut. Slussen skulle då 
inte längre bli den stora bytespunkt för resenärerna från Nacka och Värmdö 
som platsen är idag. Men det påpekas också i intervjuundersökningen att den 
nya tunnelbanegrenen skulle kunna vara på plats först om upp till 20 år på 
grund av den långa planeringsprocess som behövs och att bussförbindelser 
därmed ändå skulle behövas vid Slussen fram tills dess. Det framhålls också 
att den så kallade Ostsektorn, med Nacka och Värmdö, skulle behöva ha en 
tillräcklig befolkningstillväxt för att satsningen skulle bli aktuell. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.3: Sightseeingbåt vid dagens Slussen - en möjlig förlaga till framtida båtbu-
ren kollektivtrafik i Stockholm? Foto: Jesper Bjarnestam. 

I intervjuundersökningen omnämns slutligen införandet av ny båtburen kol-
lektivtrafik (se figur 6.3) av flera respondenter som en hållbar trafiklösning 
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både för Slussen och Stockholm. Det föreslås i sammanhanget att en båttra-
fikterminal bör anläggas vid nya Slussen. Lösa planer på införandet av båt-
buren kollektivtrafik finns även och har diskuterats i flera år men i handling-
arna till planförslaget nämns inget därom. I intervjuundersökningen menar 
ett par av de politiker som förespråkar båtburen kollektivtrafik att det vore 
mer hållbart att åka rakt över vattnet istället för att sitta i bilköer runtom med 
alla de utsläpp, trängsel med mera mindre miljömässigt hållbara konsekven-
ser det får till följd. Tanken är att på ett bättre sätt än vad som är fallet idag 
utnyttja stadens så kallade blåa ytor och det faktum att Stockholm är beläget 
på skärgårdsöar. Det framhålls i sammanhanget även att färjeförbindelsen till 
Hammarby sjöstad har visat sig uppskattad och att liknande sådana pend-
lingsbåtar skulle kunna trafikera vattnet kring Slussen såväl på mälarsidan 
som Saltsjön mellan punkter både i Stockholms stad och grannkommunerna. 
 Avslutningsvis framhålls att användningen av de nya kajerna vid Slussen 
troligen skulle öka markant om den båtburna kollektivtrafiken förverkliga-
des. Detta skulle då också kunna stödja det kaféliv som planeras där och 
bidra till att betydligt fler personer än vad som annars troligen skulle bli 
fallet rör sig och vistas längs kajstråken. Det framhålls dock också att den 
nya båtkollektivtrafiken skulle behöva samordnas väl med den övriga kollek-
tivtrafiken i staden så att de fungerade väl ihop och den nyttjades ordentligt. 
Utifrån dessa förutsättningar framhålls att ny båtburen kollektivtrafik skulle 
ha goda förutsättningar att utgöra en del i en hållbar trafiklösning för nya 
Slussen. En av undersökningens respondenter menar även att anläggandet av 
en ny båtkollektivtrafikterminal vore en mer hållbar lösning än att anlägga 
den nya bussterminalen. Det påtalas dock också att satsningen om den för-
verkligades idag inte skulle vara fullständigt miljömässigt hållbar eftersom 
de motorer som finns att tillgå går på dieselolja, vilket även är fallet för 
Waxholmsbolagets båtar. På sikt framhålls dock att båtarna skulle kunna gå 
på mer miljövänliga bränslen som biogas eller på el i takt med den teknikut-
veckling som kan förväntas om satsningen förverkligas. 
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7. Broarna över Söderström - hållbara eller 
icke hållbara? 

Kapitel 7 innehåller fallstudier rörande uppfattningar kring tre av planförsla-
gets broar ur ett hållbarhetsperspektiv. Broarna är huvudbron, gångbron och 
tunnelbanebron. 

Uppfattningar om huvudbron 
Ungefär hälften av de tillfrågade i intervjuundersökningen kritiserar planför-
slagets huvudbro och dess planerade bredd på åtta körfält för bil- och buss-
trafik (se figur 7.1, där förutom de åtta körfälten även syns de två cykelbanor 
och två trottoarer som planeras på huvudbron). De som framför kritiken är 
främst företrädare för intresseorganisationer, men även politiker, konsulter 
och forskare. På tjänstemannasidan framförs ingen direkt kritik, vilket san-
nolikt hänger samman med att stadens tjänstemän och styrande politiker (i 
Stadshusalliansen) enligt den kommunikationsplan som finns för Slussenpro-
jektet aktivt ska stödja planförslaget (Stockholms stad, Slussenprojektets 
informatörer Cecilia Karlsson och Alexandra Kärnlund, januari 2010). 
 Majoriteten av de respondenter som framför kritik betecknar huvudbron 
som en mycket ohållbar trafiklösning. Huvudbron betraktas bland annat som 
en hög motorvägsbro och motorvägsviadukt som skulle bli en enorm an-
läggning lika bred som Essingeleden där den är som bredast och två körfält 
bredare än Centralbron. Det framförs att huvudbron genom detta skulle bidra 
till och än mer späda på dagens situation där Gamla stan är omgiven av stora 
motorleder på Skeppsbron och Munkbron. Flera respondenter ser det i sam-
manhanget som paradoxalt att man från projektledningens sida framhåller att 
trafikytorna för biltrafik minskas genom den planerade trafiklösningen sam-
tidigt som man planerar för en sådan brolösning. Man betonar att det är väl-
digt mycket vägbana på bron, för många bilfiler och att huvudbron därige-
nom inbjuder mycket till biltrafik, vilket gör den icke hållbar. Dessutom 
menas att bron saknar smäckerhet, stadsmässighet och att den inte kan be-
traktas som en riktig stadsgata genom den motorvägskaraktär den uppvisar. 
Huvudbron ses även som en motorvägsbro som skulle kunna ligga precis var 
som helst i landskapet och att den därigenom inte tar fasta på platsen Slus-
sens speciella förutsättningar och värden (det vill säga kulturmiljön, den 
historiska bebyggelsen, utblickarna, kontakten med vattnet och så vidare). 



98 

 
Figur 7.1: Utsnitt av skiss till planförslaget 2010 med huvudbron (till höger) och 
gångbron (till vänster). Gamla stan är upptill i bild och Södermalm nedtill. Källa: 
Foster + Partners och Berg Arkitektkontor, www.stockholm.se/slussen. 

Vidare uttrycks det bestörtning över att Stockholms stad planerar vad man 
ser som en gigantisk trafikled i Gamla stan och en ny centralbro. Utform-
ningsmässigt påminner bron mycket om Centralbron, en bro som det tidigare 
funnits full politisk enighet i Stockholms stad om att ta bort men som ännu 
inte genomförts. Den anses också ful och störande i stadssammanhanget. 

I en stad som Stockholm, man har Centralbron som verkligen är en styggelse, 
ska man åstadkomma en till sådan här led? För den här kommer ju att se ut 
och upplevas ungefär som den här [Centralbron]. Dagens Slussen upplever 
man inte på det sättet. (Intresseorganisation) 

 
En stor farhåga som uttrycks är vidare att huvudbron, den enda bro som pla-
neras för bil- och busstrafik, kommer att leda trafiken ned på Skeppsbron 
och bli till en förlängning av denna. Idag fördelar istället två broar Slussen-
karusellens trafik mellan Munkbroleden och Skeppsbron vilket fördelar och 
jämnar ut flödet. Kritikerna befarar att det koncentrerade trafikflöde som blir 
fallet genom att bara ha en bro kommer att göra att det upplevs som massivt 
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och att flödet ser betydligt större ut än vad det gör idag. Därtill uttrycks far-
hågor att det kommer att leda till än mer trafik, vibrationer, buller och 
olycksrisker på Skeppsbron, som man tror blir hårdare trafikerad, och där-
med minska den miljömässiga hållbarheten där. Genom detta befaras även 
att det blir än svårare än vad det är idag för gående att ta sig över vägen på 
Skeppsbron från Gamla stans gränder till gångstråket på kajen, vilket även 
brukas frekvent av stadens turister. 

... den här väldiga [huvudbron] [...] rakt på Skeppsbron. Jag måste säga, jag 
kan inte förstå hur man idag, när man ändå runt om i Europa är så försiktig 
med sina gamla städer, ur turistsynpunkt och ur bevarandesynpunkt, hur kan 
man välja det? Det är obegripligt. (Intresseorganisation) 

 
Mellan Skeppsbron och huvudbron finns dock i planförslaget en trevägs-
korsning med möjlighet för bilisterna att svänga av till och från Munkbrole-
den (se figur 7.1). Som undersökningens kritiska respondenter upplever det 
är det dock mer troligt att bilisterna kommer att välja att åka rakt fram på 
Skeppsbron istället för att svänga av på Munkbroleden. 
 Vidare kritiserar respondenter i intervjuundersökningen att huvudbron 
kommer att gå högt upp och man befarar att trafiken kommer att tryckas ned 
i Gamla stan, som uppfattas hamna i en grop. Det påpekas att huvudbron 
genom höjden även blockerar vyn mellan Saltsjön och Mälaren och den be-
skrivs som en mur i utsiktshänseende. Den planerade höjden hänger samman 
med den frihöjd som behövs under bron till slussrännan och den topografiska 
höjdskillnaden mellan Gamla stan och Södermalm där de anslutande gatorna 
till bron finns. På Södermalmssidan är höjdskillnaden ungefär tio meter, 
vilket gör att brofästet hamnar högt upp där. Detta är även fallet på grund av 
Slussenanläggningens betongdäck, vilket bland annat måste byggas upp för 
att täcka över den icke nedgrävda tunnelbanan. Även den i huvudbron in-
byggda slitskopplingen till Stadsgårdstunneln påpekas i intervjuundersök-
ningen blockera vyn genom den strutliknande form bron fått i planförslaget 
(se figur 7.2). Att bron lutar kritiseras också och det framkommer även i 
intervjuundersökningen att lutande broar medför längre bromssträckor för 
biltrafiken nedför och större utsläpp uppför. 
 Kritikerna menar vidare att huvudbrons stora bredd (enligt en av inter-
vjupersonerna 42 meter) kommer att göra att den inte uppfattas som stads-
mässig. Man framhåller att bron får karaktären av en motorvägsviadukt och 
inte stadsgata, vilket även leder till ett högre trafiktempo och hastigheter 
istället för att inbjuda till att få ned trafiktempot och att det anpassas bättre 
till gång- och cykeltrafikens tempo. En mer stadsmässig bro skulle inbjuda 
till promenad och vistelse på bron också för andra trafikanter än bilister. Det 
framhålls att en bro som inte är stadsmässig knappast kan vara miljömässigt, 
socialt eller kulturellt hållbar. Att den är så bred och lutande menas även 
göra att den inte inbjuder till gångtrafik. Istället menar man att huvudbron, 
genom att ge förutsättningar för väldigt god framkomlighet för biltrafik, 
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kommer att leda till ökad biltrafik. Det framhålls även att detta kan undvikas 
genom att bron görs smalare. 

... biltrafiken anpassar sig efter framkomligheten och bygger man någonting 
som är stort och brett och dubbla filer i alla riktningar och sådana här saker så 
är det ju väldigt bra framkomlighet och det är klart att folk åker där då. Då 
blir det ju så att man tar den genvägen eller åker via Skeppsbron och tvärs 
över istället för att åka runt på Centralbron eller någonting annat. Så att, jag 
menar man kan naturligtvis ha strategin att göra det, dimensionera det, så att 
det blir lite trångt och därmed minskar man biltrafiken. (Konsult/forskare) 

 
Att planförslaget innehåller en huvudbro, istället för som enligt byggnads-
traditionen två broar, ses också som problematiskt och kulturellt icke håll-
bart. Huvudbron beskrivs som ett ovärdigt möte med Gamla stan, en lösning 
som "tar för sig" och det framhålls att dubbla broar istället skulle medföra ett 
värdigt möte med Stockholms medeltida stadskärna, som även är av riksin-
tresse i kulturmiljövården och en unik miljö. Detta är även fallet i den nuva-
rande lösningen där ryttarstatyn av Karl XIV Johan placerats symboliskt 
mellan broarna. Genom att ta bort de dubbla broarna försvinner även karak-
tären av landförbindelse mellan Gamla stan och Södermalm, och med detta 
den symboliska beskrivningen av platsens ursprungliga funktion vilket ses 
som en förlust av ett stort kulturhistoriskt värde som förklarar Stockholms 
uppkomst. Två smalare och likvärdiga broar istället för en bred bro skulle 
dominera mindre i stadssammanhanget och uppfattas som mer hållbart. 
 

 
Figur 7.2: Utsnitt av arkitektbild över planförslagets huvudbro sedd från Saltsjön. 
Källa: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor, www.stockholm.se/slussen. 

Det uppfattas även som mycket ohållbart att staden i planförslaget planerar 
att börja uppfartsrampen för huvudbron nere på Skeppsbron istället för vid 
dess slut (se även avsnitt Den allmänna debatten i kapitel 4). Detta får till 
konsekvens att en tre och en halv meter hög "puckel" bildas framför bygg-
nadsminnet Räntmästarhuset i hörnet av Skeppsbron och Munkbroleden, 
vilken därmed skulle skymma delar av både denna och andra historiska 
byggnader. Figur 7.2 visar ett utsnitt av den enda av planförslagets arkitekt-
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bilder där uppfartsrampen på Skeppsbron finns med, men som kan ses (bil-
dens högra del) har både denna och de bakomliggande husen, däribland 
Räntmästarhuset, mörkats så mycket att den knappt är synlig. Att mer än 
hela det nedersta våningsplanet täcks av uppfartsrampen syns endast om man 
studerar bilden noga. Istället har huvudbron avbildats upplyst underifrån.  
 I intervjuundersökningen kritiseras även att Gamla stan på grund av upp-
fartsrampen sett från Södermalm kommer att upplevas ligga på en byggd 
terrass istället för på den skärgårdsö som är fallet.  

... det [är] ju positivt om de här gatorna har karaktär av normal stadsgata och 
inte stora breda motortrafikleder eller motorvägsaktiga, i sitt sätt att bygga 
och det gäller ju broarna och allting. [...] den här stora bron [huvudbron] är ju 
det, det är den absolut, tycker jag, och inte minst det här med att man får en 
lång ramp som börjar en bra bit norrut på Skeppsbron och som alltså skulle 
ligga som en kil för de viktiga husen, hela Räntmästarehuset här i hörnet som 
dessutom är byggnadsminne, och att man skulle få samma höjning av gatuni-
vån för den anslutande trafiken som kommer ifrån andra hållet, ifrån Munk-
broleden till, som alltså gör att det huset hamnar i ett dike, eller i en grop kan 
man säga, bakom de här trafiklederna. Det är ju någonting som faktiskt är 
helt oacceptabelt utifrån om kulturmiljövärdena ska få gälla. (Kon-
sult/forskare) 

 
Att puckeln var en konsekvens av planförslaget blev också känt för allmän-
heten först under våren 2010. I ett par av de genomförda intervjuerna med 
stadens tjänstemän ställdes dessförinnan en fråga kring detta men svaret blev 
att det "inte blir så stor skillnad mot idag", vilket tyder på en omedvetenhet 
inför problemet eller att det helt enkelt inte beaktades. Vid den hearing kring 
Slussenprojektet som hölls på Moderna Museet sommaren 2010 framkom 
också att de politiker som då var närvarande inte kände till att puckeln skulle 
bli en konsekvens av planförslaget (Hearing, Moderna museet 2010-06-01). 
 Vad gäller social hållbarhet uttrycks i undersökningen farhågor kring hur 
miljön blir för de människor som kommer att vistas under huvudbron. 

... en sak som man kan vara lite ängslig för är hur miljön under den blir, inte 
minst då när man landar på Södermalmssidan. [...] naturligtvis känns den här 
bred, tycker jag. [...] en sådan bred bro i det här läget kan ju verkligen bli, 
skapa problem för stadslivet [...] det där är ju definitivt inte någon, att man 
tycker att ja! den här, där satt den, liksom. [...] den sociala hållbarheten ska-
par en miljö där stockholmarna trivs att vara, mötas och göra saker tillsam-
mans som, om inte så är det mer för att man delar samma rum för en efter-
middag, det är ett evenemang här eller någonting. Då känns ju inte det här 
som en [bra lösning], det bidrar ju inte till det liksom. (Konsult/forskare) 

 
Ett antal av undersökningens informanter utrycker även oro över den slits 
(upp- och nedfart) som planeras i huvudbrons mitt med tre filers koppling till 
den nya Stadsgårdstunneln (se figur 7.1). Man menar att staden genom denna 
lösning låter Stadsgårdsledens trafik fortsätta ut på Skeppsbron, att man di-
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mensionerar huvudbron efter detta och att det kommer att bidra till ökad 
trafik. Slitsen jämförs med liknande som finns på Sveavägen och beskrivs 
bland annat som ett schakt och en väldig barriär. Då slitskopplingen enbart 
planeras bli till för biltrafik och ingen busstrafik eller annan kollektivtrafik 
uppfattas den också som icke hållbar. Krav på att slitsen skulle tas bort ställ-
des under undersökningsperioden av Socialdemokraterna, men frågan blev 
dock inte någon större valfråga i valet 2010. 
 Sammantaget ställs krav på att huvudbron ska göras smalare och att filer 
för biltrafiken ska tas bort. Dessa synpunkter framfördes även av nära hälf-
ten av de 1200 privatpersoner och remissinstanser som skickade in synpunk-
ter på planförslaget 2010 (Stockholms stad SBK 2010-05-27). 

... jag tror att man skulle våga vara lite snålare med utrymmet för trafiken på 
den här bron. Man tar bort två filer och gör den till en 6-filig bro och gör den 
nättare...[...] Mindre biltrafik och även prioriterad då för kollektivtrafik i form 
av bussar och annat och den, biltrafiken fick då stryka på foten till förmån för 
det [...] som en tydlig markering av att, nej, det här bilsamhället är inte det 
som med i den formen som med bilar i innerstan och i Gamla stan, stadens 
stadskärna, som vi prioriterar längre. Och att man därmed skulle man också 
kunna få en betydligt nättare lösning än det som är och det skulle göra gans-
ka stor skillnad. Två filer kan man tycka är lite, men det skulle påverka att det 
här blev mindre förödande så att säga som i stadssammanhanget. (Intresseor-
ganisation) 

 
Även intervjuade tjänstemän vid Stockholms stad framhåller i undersök-
ningen att huvudbron skulle bli en dominant bro. Efter plansamrådet 2010 
har det också bestämts att man ska arbeta vidare i planprocessen med hu-
vudbrons gestaltning och utformning. I intervjuundersökningen har även 
framkommit att såväl tjänstemän som konsulter uppger att huvudbron blir 
överdimensionerad gentemot trafikbehoven då trafikflödet minskat efter 
tillkomsten av trängselskatten och Södra Länken. 

Det är väl ingen som kan tycka att det är bra att det är en stor motorväg här 
[...] om man nu kallar det motorväg, för det är ju det i praktiken [...] som skär 
genom Gamla stan och alltihop, det är väl ingen bra lösning egentligen, tra-
fiklösning, om man ser det bara på den mängd trafik som går här och så. Det 
hade ju varit bättre att inte ha den trafiken, ur stadssynpunkt. (Kon-
sult/forskare) 

 
Ett av huvudskälen som framförs till att huvudbron är att betrakta som håll-
bar är att de åtta körfält som planeras innebär en minskning från de tolv filer 
som finns idag (varav elva är igång men på två broar). Man poängterar ge-
nom detta att trafikytorna i den nya anläggningen minskas, att man genom 
lösningen kan öppna upp mer av vattenytan vid Slussen samt att betydligt 
mindre mängder betong behövs för konstruktionen. En av de styrande inter-
vjuade politikerna framhåller i sammanhanget att betongen och cementen 
minskas med 60% i den nya trafikanläggningen jämfört med idag och detta 
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framhålls som en hållbar lösning. Att kalla huvudbron för en motorvägsbro 
menas också vara missvisande. 

... jag skulle säga, att kalla den här stadsbron för en motorvägsbro, det gör 
man ju naturligtvis för att man vill liksom leda tanken åt ett visst håll. [...] 
Det är klart att ersätter man två broar med tolv filer med en bro, så är det klart 
att den bron måste klara av att, för folk att passera på. (Politiker, Alliansen) 

 
Angående lutningen av huvudbron påpekas att denna behöver luta hur man 
än gör eftersom hänsyn behöver tas till höjdskillnaden mellan Gamla stan 
och Södermalm, där korsningspunkterna vid Katarinavägen och Hornsgatan 
finns, till vilka huvudbron ska anslutas. Staden jobbar också aktivt med det 
tillgänglighetskrav som finns enligt vilket lutningen inte får överstiga mer än 
5%, men för att klara detta behövs också ett långt avstånd för huvudbrons 
dragning och det är en förklaring till brofästet på Skeppsbron. På tjänste-
mannasidan framhåller man också att trafiklösningen är politiskt beslutad 
genom 2007 års inriktningsbeslut18. Uppfattningen att den nya huvudbron 
behöver ha åtta körfält hänger även samman med uppfattningen att detta 
behövs för att säkerställa bil- och bussframkomligheten till Gamla stan och 
den betraktas i detta perspektiv som hållbar. 

... ska trafiken genom Gamla stan vara kvar, då behöver man den här bro-
bredden. Och sen är det att det här, den trafiklösning som finns här är ju ändå 
något som vi har jobbat med i många år och som är politiskt beslutad egentli-
gen då redan för två år sedan, att det är den här trafiklösningen vi ska jobba 
med… (Tjänsteman) 

 
Vidare menas att huvudbron är viktig även för gång-, cykel- och kollektiv-
trafik. Man framhåller att stombusslinjerna 2 och 3 kommer att trafikera 
bron och att det i framtiden ska finnas möjlighet till spårvagnstrafik. Det har 
uttryckligen sagts att huvudbron ska ha utrymme, plats och tekniska förut-
sättningar för en spårvägslinje mellan Södermalm och Gamla stan och detta 
finns därför med i planerna och framhålls ibland som en förklaring till att 
brobredden ska behövas. I Intervjuundersökningen har dock framförts att det 
faktum att man ska kunna ha spårvagnstrafik på huvudbron inte i sig betyder 
att bron behöver ha åtta körfält och inga politiska beslut finns heller kring 
dragningen eller om spårvagnen skulle gå i egen fil eller i blandtrafik. Att 
det är stadens beslut och inte SL:s står dock klart. Staden höll vid genomfö-
randet av intervjuundersökningen även tillsammans med SL på att genomfö-
ra en stomnätsstrategi för spårvagnsutbyggnad i Stockholms stad. 
 Brobredden på åtta filer menas vidare ur ett hållbarhetsperspektiv lämna 
möjligheter att i framtiden erbjuda kapacitet för nya transportsystem som 

                               
18 Efter tidpunkten för intervjuerna med tjänstemännen har därtill i juni 2010 fattats ett ge-
nomförandebeslut för Slussenprojektet i Stockholms kommunfullmäktige, vilket även omfat-
tade trafiklösningen. 
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kan bli aktuella. Det framhålls i intervjuundersökningen att om biltrafiken 
till Gamla stan minskar kan körbanor även göras om till gångbana, cykelba-
na, bussfiler, plats för spårvagnar, spårbilar, elcyklar eller annat. En för smal 
bro skulle dock lämna sämre sådana möjligheter. 

… om 50 år så kanske det inte är bilar som går där. Det kanske är spårvagnar, 
det kanske är [...] plats för cykling och gående. [...] [Biltrafiken] är inte den 
stora symbolfrågan för om det här är en hållbar konstruktion eller inte, alltså 
miljömässigt hållbar konstruktion eller inte, utan, för bron kan man använda 
till mycket annat än bilar. [...] När man ska bygga en konstruktion som ska 
vara, vad det nu kan vara, 100 år [...] så ska man ju tänka alltså det är mycket 
lättare att i framtiden avsätta delar av bron till annan verksamhet som till ex-
empel marknadsstånd eller vad det kan vara för någonting, än att komma på 
att oj vi ville bygga två stycken spår här för spårvagnar och det blir väldigt 
svårt att få dem att samsas med spårbilar och cyklar och gående och elbilar 
och allt vad det är för någonting. [...] det vore synd om vi bygger en bro som 
är för smal... (Politiker, ej Alliansen) 

 
Skulle det bli så att biltrafiken vid Slussen ökar framhålls i ett hållbarhets-
perspektiv även att det är bra att kapacitet för detta finns. Huvudbron dimen-
sioneras också för en ökning av trafikflödena med 20% fram till 2030. En 
vanlig uppfattning hos de styrande politiker som har intervjuats är även att 
framtidens fordon kommer att vara miljöanpassade, till exempel i form av 
elbilar, och att detta skulle göra biltrafiken betydligt mer miljömässigt håll-
bar än idag. Av detta skäl upplever man huvudbron som hållbar trots att den 
innebär en satsning på biltrafik. 
 Vad gäller social hållbarhet framhålls den uttalade målsättningen att ska-
pa en mötesplats vid nya Slussen och att utrymmena under huvudbron görs 
attraktiva genom att man har lagt in lokaler där. Tanken är att man ska kunna 
besöka något kafé eller den cykelbar som planeras under bron och ha möj-
lighet att stanna till och titta på slussande båtar och strömmande vatten. An-
gående frågan om dubbla och likvärdiga broar och kulturell hållbarhet med-
ger intervjuade tjänstemän att det innebär att frångå byggnadstraditionen 
med en huvudbro istället för dubbla broar. Man menar dock att detta inte 
längre ska behövas och att behovet av landförbindelse på platsen var viktiga-
re på 1930-talet då dagens trafikanläggning anlades och Slussen utgjorde den 
enda förbindelsen för biltrafiken mellan stadens norra och södra delar. Där-
till menas att man genom att samla bil- och busstrafiken på huvudbron får 
mindre buller och bättre förutsättningar för gångtrafiken på gångbron. 
 Vidare framhålls att det är de angränsande gatorna till huvudbron och hur 
mycket trafik de matar som kommer att avgöra hur stora trafikflödena blir i 
Slussenområdet och inte den planerade brobredden med åtta körfält i sig. 

... det som begränsar här, det är ju liksom inte det här snittet, utan det är de 
här gatorna runtomkring här så det spelar ingen roll om vi bygger 20 körfält 
här, det går ändå inte mer än de här gatorna matar. Så det är liksom inte det 
som är trånga sektorn här, utan det är de angränsande gatorna. (Tjänsteman) 
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Det menas i sammanhanget att det är trafiken från Hornsgatan, Katarinavä-
gen, Stadsgårdsleden, Skeppsbron och Munkbroleden som avgör hur mycket 
trafik det kommer att bli på huvudbron, inte brobredden i sig. Huvudbron 
utgör en ihopvävning av dessa gator och det har i planprocessen kring Slus-
sens ombyggnad resulterat i den utformning bron fått i planförslaget. Att det 
blivit så beror också på de så kallade relationer man vill att bron ska ha, som 
till exempel att kunna svänga vänstersväng från slitsen in på Munkbroleden 
eller överhuvudtaget att ha slitskopplingen till Stadsgårdstunneln. Relatio-
nerna på huvudbron har bestämts av stadens styrande politiker och det menas 
även att det är upp till dem att fatta beslut om en eventuell ändring om man 
till exempel skulle vilja smalna av bron. Det framkommer även i intervjuun-
dersökningen att de tjänstemän och konsulter som arbetar med brons ut-
formning inte har fått något sådant uppdrag att testa vad som skulle krävas 
och vilka konsekvenserna skulle bli om man gjorde huvudbron smalare. 

Vi har ju inte testat egentligen vad skulle krävas för att kunna få bort två kör-
fält, vilken trafikminskning skulle vi behöva för det. Det har inte testats än. 
Vi har inte fått något sådant uppdrag heller. Det skulle man kunna göra, men 
troligen handlar det i så fall om att man skulle ta bort någon relation för bil-
trafiken. Man kanske inte kan köra från bron till Munkbron till exempel. Man 
kanske inte kan svänga vänster där. (Tjänsteman) 

 
Det framhålls vidare att det varit ett passande och anpassande fram och till-
baka i planprocessen att få till slitsen och anslutningen till tunneln på ett bra 
sätt, samt att detta utgjort en väldigt komplicerad trafikteknisk situation att 
lösa. En tjänsteman liknar det hela vid en ballong som hänger ihop med alla 
andra lösningar och om man trycker på någonstans kommer det ut någon 
annanstans. De tre körfälten i sig i slitsen hänger samman med att man vill 
slippa så kallade korsvisa vävningar, alltså att de som ska svänga vänster-
sväng in på Munkbroleden måste stanna upp i samma fil som de som ska 
köra rakt fram och som simuleringar visar skulle leda till köer om det endast 
fanns två körfält. Därtill påtalas behovet av tre filer i slitsen ifall uppställ-
ningsutrymme skulle behövas för till exempel en bil som fått motorstopp 
eller om det blivit snövallar. Dessutom framkommer att det under en period 
av planprocessen endast funnits två körfält i slitsen. 
 Intervjuade tjänstemän och konsulter framhåller att de har styrts av de 
förutsättningar och krav som staden ställt, framförallt vilka trafikmängder 
man ska planera efter, det vill säga först 2001 års nivåer på trafikflödena vid 
Slussen och senare de nya mätningar som gjordes 2009. Detta har i sin tur 
påverkat antalet körfält på huvudbron och bland annat vilka korsningslös-
ningar som blivit aktuella i planförslaget. 

Ja, just nu behövs det ju dem [åtta körfält på huvudbron] med de kraven som 
man ställer att man inte får ta bort [...] någon viktig relation i systemet, och 
att vi har de trafiksiffrorna som vi har i systemet just nu. Däremot så kan man 
ju liksom, det är ju bara att man sätter ned foten och tycker att vi ska inte ha 
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Österleden genom Gamla stan utan, ja, våga ta bort någon relation då så man 
får ner brobredden. Det är inte jag emot, utan det är liksom, det är naturligtvis 
trevligare ju smalare bro. (Konsult/forskare) 

 
Men man framhåller också att brokapaciteten blir överdimensionerad gent-
emot de trafikflöden man arbetat med, detta på grund av att såväl träng-
selskatten införts som Södra länken tillkommit sedan 2001, vilket gjort att 
trafikmängderna gått ned och som konstaterades i mätningarna 2009. Man 
framhåller att det är politikerna som vill ha brobredden. Därtill menas att de 
åtta körfälten behövs för att ha en flexibilitet och robusthet i konstruktionen. 

... den här trafiklösningen som gjordes här då, den kollade de att den klarade 
2001 års trafiksiffror. Nu har vi kvar i princip samma antal körfält, eller vi 
har kvar samma antal körfält, men vi har mycket mindre trafik [efter införan-
det av trängselavgifterna och byggandet av Södra Länken]. Så att det som har 
hänt är att den här trafikminskningen har gjort att vi har fått en större flexibi-
litet i, och egentligen en större luft, i den trafiklösningen vi har, för den här 
trafikminskningen. Sen har vi valt att inte ta bort några körfält på bron [hu-
vudbron] här på grund av att vi vill ha en flexibilitet och en robusthet i kon-
struktionen, så att vi inte behöver gå dit och bygga extra körfält den dagen 
man kanske ska ha en spårvagn över här. (Tjänsteman) 

 
Det ovanstående kan dock kritiseras då en eventuell ny spårvagnslinje san-
nolikt kommer att gå antingen i blandtrafik eller i kollektivkörfält på huvud-
bron, vilket betyder att brobredden inte behövs för att lämna plats för spår-
vagn. 
 Uppfattningen att Slussen är Stockholms mest östliga vägförbindelse 
mellan de norra och södra stadsdelarna är också vanlig bland de responden-
ter som uppfattar huvudbron som hållbar och att det ska behövas åtta körfält 
på den. Man påpekar att det inte finns någon österled19 i staden, men om en 
sådan byggs skulle det kunna avlasta biltrafiken vid Slussen. Då Stockholm 
är en stad på skärgårdsöar framhålls även att man behöver använda och byg-
ga vägkapacitet på de nord-sydliga vägförbindelser som redan finns, som 
Slussen. Den intilliggande Centralbron bedömer man som redan fullastad.  
 Ett avslutande viktigt skäl som framhålls till att huvudbron behöver ha de 
åtta körfälten är att man räknar med att Stockholmsregionen kommer att 
växa med omkring en halv miljon människor de kommande 20 åren (se 
RUFS 2010:37). Detta menas också leda till större behov av transporter, 
varutransporter, kollektivtrafik och biltrafik i framtiden och att inte ta fasta 
på detta beskrivs som ohållbart, och dessutom skapa trafikkaos. Det menas 
därför att det behövs mer vägkapacitet för en växande region och i en växan-
de stad. Man räknar även med att Slussens nya trafikapparat kommer att vara 
i omkring hundra år framåt. 

                               
19 Österleden är ett östligt förbifartsprojekt kring Stockholm som diskuterats under lång tid. 



 

 107

Uppfattningar om gångbron 
I planförslaget räknar man med att gångtrafiken kommer att öka kraftigt vid 
nya Slussen då man tror att platsen blir en destination på ett annat sätt än vad 
den är idag. Såväl intervjuade tjänstemän som styrande politiker framhåller 
att det man bedömer vara vistelseytor vid nya Slussen i planförslaget mer än 
fördubblas gentemot idag. Då man dessutom planerar att anlägga den nya 
gallerian tror man att gångtrafiken kommer att öka. Det framhålls också att 
man genom de vistelsemätningar som gjorts i planarbetet bedömt att Slussen 
kommer att bli en plats som inbjuder till promenad och gångtrafik på ett 
annat sätt än vad som är fallet idag. Detta framhålls även som en viktig håll-
barhetsaspekt såväl i projektet som i Stockholm stads nya översiktsplan. 
Intervjuade tjänstemän framhåller att de räknar med att den nya gångbron 
kommer att tillgodose flödet av gående vid nya Slussen på ett bättre och mer 
naturligt sätt än vad som är fallet idag. Detta är också en del i den uttalade 
målsättningen att skapa en mötesplats i världsklass. Det framhålls att en vik-
tig tanke är att personer som besöker Slussen inte bara ska hasta förbi utan 
kunna uppleva att det också är en trevlig plats att promenera och vistas vid 
och en plats som uppfattas som mer tillgänglig än vad som är fallet idag. 
Genom utförda gångflödesanalyser och annat planarbete har man även 
kommit fram till vad som bedöms som den bästa dragningen för gångbron. 
 I planförslaget har gångbron dragits mellan hörnet av Södermalms torg 
där Götgatan börjar och över Söderström in mot Järntorgsgatan vilken leder 
upp till Järntorget i Gamla stan. Det framhålls i intervjuundersökningen av 
såväl respondenter som förespråkar gångbrons utformning som sådana som 
är kritiska till den att denna dragning är att betrakta som en historiskt och 
kulturellt hållbar dragning eftersom det är längs denna sträckning som den 
tidigare Göta landsväg gick och som under hundratals år utgjorde infarten till 
Stockholm landvägen söderifrån. Intervjuade tjänstemän framhåller också att 
man genom denna dragning av gångbron leder gångtrafiken mellan de delar 
av Slussenområdet som uppfattas som mest attraktiva att vistas vid och att 
det därmed betraktas som en hållbar trafiklösning. Det framkommer dock att 
gångbron inte hade denna dragning i ett tidigare skede av planprocessen. 
 Vidare framför intervjupersonerna många åsikter kring gångbrons föränd-
rade utseende under planprocessens gång. Att gångbron förändrat utseende 
från arkitektförslaget av Foster/Berg i oktober 2008 till det modifierade för-
slaget i april 2009 (se figur 7.3, även 4.7 och 4.8) uppfattas av nästan samtli-
ga respondenter som positivt och mer hållbart utifrån platsens förutsättning-
ar. Gångbron förändrades då radikalt från den populärt s.k. "Knuten" (överst 
i figur 7.3) till "S-bron" (nederst i figur 7.3). 

Efter detta kom gångbron att ytterligare förändra utseende i januari 2010 
till den helt raka gångbro som fanns med i planförslaget (se figur 4.9) och att 
detta gjorts riktar många av respondenterna kritik mot i undersökningen. Det 
menas att gångbron, från att ha haft vistelsevärden på själva bron i sina tidi-
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gare versioner, gått till att huvudsakligen komma att handla om enbart kom-
munikation och att så snabbt och effektivt som möjligt ta sig över från den 
ena sidan till den andra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.3: Gångbrons utseende i två skeden i planprocessen: förslaget av Fos-
ter/Berg i oktober 2008 (överst) och det modifierade förslaget i april 2009 (nedtill). 
Källa: Foster+Partners och Berg Arkitektkontor, www.stockholm.se/slussen. 

Det menas vidare att för mycket av traditionell och framförallt kvantitativ 
trafikplanering ligger bakom den helt raka utformning gångbron fått. 

... det är ju ganska långt avstånd och alltså det blir bara en transportlänk [...] 
det är bristande utrymme att stanna upp längsmed den här, i den här fantas-
tiska situationen då. Och det tycker jag är synd. Och här tycker jag kanske att 
staden är lite väl förtjust i sitt vatten, och tycker att man skulle kunna, istället 
för att göra vatten av allting, göra mer möjlighet för människor att uppehålla 
sig här, vid vattnet. Istället nu blir det ju bara en länk att ta sig till, en ganska 
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lång länk också. [...] och det som händer här är att här kan du ju gå från A till 
B, men [...] samtidigt vet vi nu att vissa dagar folk älskar ju att stanna upp här 
[på Munkbron] och jag tycker inte att man har tagit till vara möjligheterna att 
göra det här [på gångbron][...] det egentligen har mycket andra potential, att 
man plötsligt har bestämt sig för att stanna upp eller att, det är ett mycket mer 
socialt, vad man säger inslag, man kan slå följe, stanna upp och sen gå vidare 
[...] Men här verkar man ha renodlat själva resan. (Konsult/forskare) 

 
Planförslagets gångbro kritiseras i sammanhanget för att ha missat möjlighe-
ter för de gående att stanna upp och uppehålla sig på bron och då också kun-
na vistas vid det unika vattenrummet över Söderström. Det menas också att 
gångbron genom detta förlorat möjligheter till en mer stadsmässig utform-
ning som till exempel Karlsbron i Prag har, där det finns utbuktningar med 
bänkar, statyer och goda möjligheter att stanna till på bron. Flera responden-
ter ser därför gångbron som socialt ohållbar då den inte inbjuder till vistelse 
utan menas bara utgöra en transportsträcka. Det framhålls även att gångtra-
fik, till skillnad från resor med bil och kollektivtrafik, ofta omfattar flera mål 
på resan där ett antal olika saker ska lösas och inte bara en, samt att det ofta 
inbegriper en social dimension genom någon form av umgänge, och att dessa 
faktorer är mycket viktiga vid planering av gångtrafikstråk.  
 Gångbron kritiseras vidare för att vara för smal och därigenom inte upp-
fattas som en riktig bro utan mer som någon slags spång över vattnet. Det 
faktum att gångbron med sina sex meters bredd (samma bredd som Järn-
torgsgatan) är väsentligt mycket smalare än huvudbron menas skapa ett 
starkt osymmetriskt intryck ihop och därför bli en icke hållbar trafiklösning. 
Det framhålls även att mer likvärdiga broar vore mer kulturellt hållbart ge-
nom att det i högre grad än vad som är fallet i planförslaget skulle efterlikna 
de dubbla broar som funnits vid Slussen sedan 1600-talet. För detta skulle 
broarna även behöva ha samma lutning och profil för att upplevas som paral-
lella till varandra. Att halva gångbron dessutom böjer ner till kajnivån på 
Södermalmssidan så att den där bara är hälften så bred (det vill säga tre me-
ter, se figur 7.1) uppfattas som ytterligare icke hållbart. 

[En bredare gångbro] är viktigt för att den ska balansera, att det här är en 
komposition med två broar och broarna har ju hela tiden varit lika breda. Och 
gör man då den ena smalare så ska den ändå vara tillräckligt bred för att man 
ska kunna uppfatta den som en bro som någorlunda balanserar den andra 
bron. Det ska inte bara vara en liten smal spång över där man går. Och sedan 
så tycker jag att det finns också praktiska skäl eller vill man ha det här som 
en mötesplats så ska man ju ha en bro som känns trevlig att vara på. (Kon-
sult/forskare) 

 
Att ha en bredare gångbro menas också vara en hållbarhetsfråga genom att 
det skulle medföra kapacitet att vid behov kunna ta en del vanlig trafik och 
till exempel utryckningsfordon under en period om detta skulle behövas, till 
exempel om en katastrof skulle inträffa på huvudbron och stoppa trafiken 
där. Även att i sig inte ha en renodlad gångbro utan att istället integrera tra-
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fikslagen på en och samma bro framhålls i intervjuundersökningen som mer 
hållbart eftersom människor då kan känna sig tryggare när det kör förbi bilar 
eller passerar cyklar. Att på så sätt ha en trafikblandad bro som den nya År-
stabron är exempel på, i det fallet med gång-, cykel- och tågtrafik på en och 
samma bro, uppfattas som en mer hållbar lösning. En av de intervjuade 
tjänstemännen menar dock att gångbron inte behöver vara bredare då det 
menas att gångtrafik behöver betydligt mindre plats än biltrafik. 

... gångtrafiken kräver inte särskilt mycket utrymme, särskilt mycket plats. 
Man får in betydligt fler personer på en liten yta när man går än när man åker 
bil. Och så här ser det ut på varenda gata i stan. Mät från fasad till fasad, hur 
mycket gångyta har vi, hur mycket bilkörbaneyta har vi. Så att det här är ing-
et konstigt. Så här ser alla gator ut inne i stan. Det är bara att här syns det 
väldigt mycket. (Tjänsteman) 

 
Vidare framhåller flertalet informanter att gångbron är socialt icke hållbar då 
en sådan lång och smal bro gör att folk känner en osäkerhet och otrygghet 
inför att gå över då det inte finns plats att gå åt sidan. Det menas därför att 
gångbron upplevelsemässigt och känslomässigt kommer att uppfattas som 
otrevlig att vistas på, särskilt om man skulle möta någon man inte vill möta. 

[Gångbron] ska inte bara leda dit den ska för då är den lång då så får man ju 
det här ensidiga. [...] Jag menar är den lång så måste den ha någon slags vari-
ation, tycker jag, annars är det ju problematiskt. Annars så drar man sig ju 
för den [...] alltså det är någonting som gör när man ser den här så är det ju 
sådan, nej jag går tillbaka, jag orkar inte gå över, ungefär sådär. [...] har man 
en för lång sträcka som är liksom identifierbar och öppen mellan två punkter 
och där man liksom ser rakt, där man kan bli ensam och det inte finns någon 
utväg så att säga [...] Jag kan tänka mig på natten [...] när du lullar hem där 
tre någon gång eller kanske, och det är vinter och det är inte någon annan och 
sådär, och så vet man inte vem man möter. (Konsult/forskare) 

 
En av de intervjuade styrande politikerna menar dock att det i planförslagets 
trafiklösning finns andra vägar att gå och att man kan välja att inte gå på 
gångbron om man skulle känna sig otrygg, framförallt genom att i så fall 
istället gå längs huvudbron. Därtill framhålls att man kan åka tunnelbana 
istället. 

Uppfattningar om tunnelbanebron 
I det följande redogörs för uppfattningar som framkommit i intervjuunder-
sökningen kring förslaget att sänka tunnelbanan mellan Slussen och Gamla 
stan i en tunnel istället för att behålla den på den befintliga Söderströmsbron 
(se figur 7.4). I undersökningen har framkommit väldigt många uppfattning-
ar om förslaget, vilket lanserades av förslagsställarna bakom Ny syn på Slus-
sen men som även stöddes av en rad andra organisationer och instanser in-
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nan förslaget avfärdades av Stockholms stad. Presentationen har avgränsats 
till uppfattningar som enbart rör den möjliga nedgrävningen av t-banan20. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7.4: Tunnelbanebron sedd från Södermalmssidan. Notera att brons höjd över 
vattnet blir lägre närmare Gamla stans tunnelbanestation. Foto: Jesper Bjarnestam.  

De av intervjuundersökningens respondenter som förespråkar en nedgräv-
ning av tunnelbanan, däribland tre av förslagsställarna bakom Ny syn på 
Slussen själva, menar inledningsvis att det när Slussen rivs ned till grunden 
för att byggas om öppnas en historisk chans och ett fönster i tiden att samti-
digt gräva ned tunnelbanan. Det menas att detta fönster kanske inte åter-
kommer på 100 år, eller när Slussen ska byggas om igen nästa gång. Det 
framhålls också att eftersom Slussenområdet under byggtiden kommer att 
förvandlas till en stor grop och under marknivå kommer nedgrävningen att 
låta sig göras förhållandevis enkelt nu, istället för om 10, 20 eller 30 år. 
 Man pekar även på att tunnelbanetrafiken i hög grad kan fortsätta att gå 
då tunneln sprängs och att den kan dras bredvid den befintliga tunnelbane-
bron som en bypassoperation. Om nya Slussen dock byggs upp igen utan att 
tunnelbanan grävts ner medför det en grundläggning som pålas igen på en 
mängd punkter och det menas att en senare nedgrävning av tunnelbanan då 
blir betydligt svårare och mer komplicerad att genomföra, framförallt genom 
att man kommer att behöva gå ner på stort djup (en siffra på 56 meters djup 
nämns), och även bli mycket kostsam. Man framhåller därför att en nedgräv-
ning av tunnelbanan i samband med att Slussen byggs om istället för senare 
innebär ett beaktande av långsiktig hållbarhet i frågan. Uppfattningen finns 

                               
20 Därmed presenteras inte övriga delar av förslaget Ny syn på Slussen förutom just uppfatt-
ningar rörande den möjliga nedgrävningen av tunnelbanan. Det har inte heller legat inom 
ramen för föreliggande undersökning att i sig fastställa de exakta översvämningsriskerna av 
tunnelbanan, enbart att det funnits uppfattningar därom. Förslagsställarna bakom Ny syn på 
Slussen stödjer dock sina uppfattningar att det föreligger en översvämningsrisk på bland annat 
expertis vid KTH och forskningsresultat av den holländska Deltakommissionen. 
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även att tunnelbanebron, vilken tillkom på 1950-talet, och tunnelbanan för-
hållandevis snart ändå kommer att behöva renoveras och stora summor 
pengar då spenderas och i detta perspektiv uppfattas det som långsiktigt 
hållbart att ta tag i frågan nu, gräva ner tunnelbanan och samtidigt moderni-
sera den. 
 Huvudskälen till att man vill gräva ner tunnelbanan är att förhindra över-
svämningsrisken av tunnelbanesystemet på grund av tilltagande klimatför-
ändringar genom att säkra tunnelbanan i en tät tunnel, att möjliggöra att i ett 
senare skede kunna gräva ned Centralbron, att få ett återställt vattenrum och 
bättre tillvaratagande av stadsrummet där tunnelbanebron går idag, att ta bort 
buller och spridandet av småpartiklar från bron samt möjliggöra en sänkning 
av hela den nya Slussenanläggningen med lägre nivåskillnader mellan Sö-
dermalm och Gamla stan. Huvudskälen till att de styrande politikerna i 
Stockholms stad dock valt att inte gräva ner tunnelbanan är att man bedömt 
att det skulle vara för kostsamt och därmed ekonomiskt ohållbart, att det 
skulle leda till omfattande och svårlösta problem med avstängningar i tun-
nelbanetrafiken under byggnadstiden samt att många stockholmare som åker 
med tunnelbanan uppskattar värdet av utsikten från bron. 
 Förespråkarna för nedgrävningen framhåller i intervjuundersökningen att 
om man gräver ner tunnelbanan och på så sätt säkrar den i en tät tunnel så 
innebär det en långsiktigt hållbar lösning genom att man eliminerar risken 
för framtida översvämningar av Gamla stans tunnelbanestation, vilken om 
den översvämmas också medför att stora mängder vatten rinner vidare ner i 
tunnelbanesystemet med stora skador, kostnader och stopp i trafiken till 
följd. Detta var också mycket nära att ske år 2000, då vattennivån intill en-
dast stod ett par decimeter från att tränga in, och det bedöms som en än stör-
re risk i framtiden i takt med större förväntade extremflöden i Mälaren och 
stigande vattennivåer och världshav. Man framhåller i sammanhanget att om 
tunnelbanan inte sänks så bygger man fast sig i en risk för översvämningar 
och sårbarhet av tunnelbanesystemet, vilket ses som miljömässigt och lång-
siktigt starkt ohållbart. 
 Intervjuade tjänstemän och politiker framhåller dock att man arbetar med 
att förhindra översvämningsrisken i Slussenprojektet eftersom det också är 
ett av projektets målsättningar att öka avbördningen av Mälaren, vilket man 
räknar med kommer att förhindra att vatten tränger in i tunnelbanesystemet. 
Man hänvisar också till den utredning som gjordes 2009 av SL där förslaget 
att gräva ner tunnelbanan utreddes (dock endast översiktligt) (Stockholms 
stad EK, SBK och TK 2009-04-28, bilaga 2) och menar att den stora risk för 
översvämningar som bland andra förslagsställarna bakom Ny syn på Slussen 
hävdar är fallet, helt enkelt inte finns. En av de intervjuade respondenterna 
kallar det för ett fiktivt hot att det skulle föreligga en stor översvämningsrisk. 
Man menar också att SL vidtagit åtgärder för att säkra tunnelbanestationen 
vid Gamla stan och framhåller att man litar på SL:s tjänstemän. 
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När det gäller nedgrävning av tunnelbanan som egentligen är Ny syn på Slus-
sens [...] huvudidé och kanske egentligen mer ur ett gestaltningsmässigt per-
spektiv än att i huvudsak handla om rädslan för översvämning av tunnelba-
nan, så som jag har förstått det [...] så tror jag när det gäller översvämnings-
risken i tunnelbanan att där har man gjort en hel del undersökningar och ock-
så installerat från SL:s sida skydd för översvämning i tunnelbanan, så enligt 
SL så är det egentligen ingen fråga, utan SL är väldigt säkra på att den risken 
inte föreligger, och att man har rustat sig mot det. (Politiker, Alliansen) 

 
Intervjuade tjänstemän vidhåller att det finns en översvämningsrisk av tun-
nelbanan på 50-100 års sikt. Därtill pekas på att stigande världshav kan leda 
till att Saltsjön får en nivå över Mälarens och att det då inte kommer att gå 
att tappa ur vatten, vilket kan få till konsekvens att såväl tunnelbanan över-
svämmas som dricksvattenförsörjningen i hela Mälardalen drabbas av salt-
vatteninträngning. Det påtalas även att det kan komma att bli så att försvaret 
av Mälaren i så fall måste ges upp och sjön bli en havsvik. 

... om Saltsjön stiger jättemycket, då får man inte ut vatten ur Mälaren, och 
det är helt riktigt att på 100 års sikt så kan vi få stora problem med det. MEN, 
det är ju inte ett problem bara för tunnelbanan, det är ett problem för hela 
Mälardalen. [...] står Gamla stan under vatten, så vet jag inte om vi blir så 
mycket gladare av att tunnelbanan fungerar. [...] stiger Saltsjön jättemycket, 
och vattnet ligger över kajerna här, då ligger det inte bara över kajerna här, 
det ligger ju över kajerna på ganska många ställen [...] Vi ser i ett perspektiv 
att på 50 års sikt så klarar vi det här. Det är möjligt att vi kan klara det uppåt 
100 år också, men det beror på vad som händer runtom i världen med haven. 
[...] En variant är att man höjer Mälaren för att klara inträngningen. För att 
det är ju ändå två miljoner människor som får dricksvatten från Mälaren. Men 
höjer man Mälaren för att Saltsjön åkte upp, då får man ju också problem 
runt hela Mälaren, med alla hamnar och åkrar och naturmiljöer och vägar, 
järnvägar och flygplatser och allt vad det är som hamnar under vatten. [...] 
Om man då inte får ut vattnet här, och Mälaren stiger, så steg ett är att man 
får stänga av [Gamla stans tunnelbanestation] och låta tågen gå förbi. Och sen 
så om det stiger ännu mycket mer [...] då kan det även drabba tunnelbanan 
[...] Mälaren [måste] stå över Saltsjön [...] annars rinner det bakvägen. Och 
det skiljer ju då, ja 60-70 cm mellan de här vattenytorna, och stiger Saltsjön 
en meter, då står ju den över Mälaren, oavsett vilken kapacitet vi får ut här. 
Och det är på den här långa sikten, med de här höga scenarierna för vad som 
händer med världshaven, det är då vi har ett problem. Antingen får man då 
höja Mälaren, eller så får man göra Mälaren till en havsvik framöver helt en-
kelt, med alla de problem som det innebär. [...] på hundra års sikt så kan det 
mycket väl vara som så att någon måste ta det här obehagliga beslutet om hur 
man ska göra egentligen. Antingen så svämmar man över stora delar av Mä-
lardalen genom att höja den, eller så får man lösa dricksvattenproduktionen 
på annat sätt. (Tjänsteman) 

 
Vidare framhåller förespråkarna för att gräva ner tunnelbanan att tunnelba-
nebron behöver tas bort om man senare ska kunna ta bort Centralbron, vilken 
vilar på tunnelbanan längsmed getingmidjan och ses som ett jättelikt betong-
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ingrepp genom stadens historiska hjärta och med enorma flöden biltrafik 
som passerar precis intill den historiska bebyggelsen. 

... sen hänger det ihop med [...] Centralbron, som ju är en skamfläck. Och om 
man inte tar bort tunnelbanan, då frånvänder man sig ju möjligheten att ta 
bort Centralbron [...] för framtiden. [...] För den är byggd ovanpå tunnelba-
nan, de två hänger ihop. Så ska man, om man ska kunna ta bort Centralbron 
då måste man börja med att ta bort tunnelbanan. [...] Stadens lösning ger in-
låsningseffekter, alltså man tar bort handlingsutrymmet för framtida genera-
tioner av politiker. (Intresseorganisation) 

 
Nedgrävningen av tunnelbanan framhålls vidare av förespråkarna öppna upp 
för ett bättre tillvaratagande av stadsrummet och vattenspegeln där tunnelba-
nebron är dragen. Man ser tunnelbanebron som en ful barriär som skär snett 
över vattenrummet vid Söderström och menar att ett borttagande av bron 
skulle öppna upp vattnet som det såg ut tidigare, betona att bebyggelsen 
runtomkring ligger på skärgårdsöar och möjliggöra ett stadsrum som bättre 
tar till vara platsens förutsättningar. Därtill menas att nedgrävningen är mil-
jömässigt hållbar då bullret och spridandet av småpartiklar från tunnelbane-
bron försvinner, vilket menas skapa stora problem idag och kvarstå med 
samma mängder vid ett bibehållande av bron.  

Intervjuade tjänstemän framhåller dock att PM10-halterna ifrån tunnelba-
nan enligt miljökonsekvensbeskrivningen till planförslaget inte kommer att 
överskrida tillåtna värden, utan att istället biltrafiken blir en betydligt större 
källa till partikelutsläpp. Det framhålls också att man inte ser det som miljö-
mässigt hållbart att gräva ner tunnelbanan på grund av de stora resurser som 
skulle gå åt för att spränga ner tunnelbanan, frakta bort all sten och gjuta 
stora mängder betong för ändamålet. Det menas därför att det är mer miljö-
mässigt hållbart att behålla tunnelbanebron. 
 Vidare lyfter de av undersökningens respondenter som förespråkar en 
nedgrävning av tunnelbanan fram som ett viktigt argument att sänkningen 
skulle medföra väsentligt förbättrade förutsättningar för den nya utformning-
en av Slussen genom att den nya anläggningen kan sänkas närmare platsens 
ursprungliga topografi. Eftersom tunnelbanan vid Slussen idag endast är 
överdäckad med betong och inte går under mark har det medfört att Slusse-
nanläggningen höjts upp ca fyra meter och det ses som starkt kulturellt 
ohållbart att hela det nedersta våningsplanet av Stadsmuseet genom detta 
hamnat nedsänkt i förhållande till den framförliggande Ryssgården (se figur 
4.3) vilket också byggt för utblickarna. Genom sänkningen av tunnelbanan 
framhålls att hela slusspaketet kan sänkas, Stadsmuseet åter komma fram 
som det legat under hundratals år och igen bli det blickfång det tidigare varit 
från Stockholms inlopp, det vill säga Saltsjön. Dessutom pekas på att den 
återförda naturliga nivån på Södermalmssidan skulle underlätta för betydligt 
bättre kopplingar för nya Slussen mellan Gamla stan och Södermalm, där det 
menas att man idag i planarbetet av nya Slussen har väldiga problem med 
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höjdsättningen av anläggningen med återverkningar på bland annat broarnas 
lutning. Den lägre nivå som möjliggörs genom tunnelbanans sänkning beto-
nas därtill spara in stora summor vid anläggandet av nya Slussen (storleks-
ordningen hundratals miljoner) genom att hela det översta våningsplanet av 
den nya anläggningen inte behöver byggas upp igen. 
 Även de intervjuade ansvariga kommunala tjänstemännen för Slussenpro-
jektet vidhåller i intervjuundersökningen att tunnelbanans tak styrt höjden på 
den nya anläggningen i planförslaget och att en nedgrävning av tunnelbanan 
skulle öppna för en sänkning av nivåerna på Södermalmssidan. Därtill fram-
hålls att tunnelbanans dragning varit en svår låsning att komma runt vid ut-
arbetandet av bland annat tunnelns dragning, vilken behövt ledas upp från 
Stadsgården för att nå slitskopplingen på huvudbron och sedan ner igen för 
att komma under tunnelbanebron. En nedgrävd tunnelbana uppfattas  därmed 
ha kunnat förbättra de tekniska förutsättningarna för tunnelns dragning. 
 Det vanligaste argumentet som framhålls i undersökningen av såväl tjäns-
temän som politiker som är mot en nedgrävning av tunnelbanan är dock upp-
fattningen att det skulle bli för dyrt. Man pekar på att en nedgrävning skulle 
kosta flera miljarder, enligt den översiktliga utredning som SL gjorde i stor-
leksordningen totalt mellan sju och tolv miljarder (inklusive kostnaden för 
ersättningstrafik, vilken uppskattas till mellan en och två miljarder) och detta 
bedöms som starkt ekonomiskt ohållbart. Man menar också att nedgräv-
ningsförslaget är ofinansierat och framhåller i sammanhanget att pengarna 
skulle göra betydligt större nytta på annat håll i kollektivtrafiken. 
 Därtill framhålls som ett av huvudskälen mot en nedgrävning av tunnel-
banan att det skulle medföra mycket stora störningar i tunnelbanetrafiken 
eftersom bedömningen gjorts att den skulle behöva stängas av i minst ett år 
till fjorton månader. Man talar i sammanhanget om vilka stora konsekvenser 
detta skulle innebära för de omkring 300.000 personer som dagligen nyttjar 
tunnelbanan längs sträckan (Stockholms stad EK, SBK och TK 2009-04-28) 
och vilka otroliga åtgärder som skulle behövas för att lösa ersättningstrafi-
ken. Dessutom menas att det, om man skulle ändra sig och bestämma sig för 
att gräva ner tunnelbanan i alla fall, skulle innebära stora förseningar av 
Slussenprojektet, vilket man inte vill se. 
 Förespråkarna för nedgrävningen menar dock att kostnaden för det kraf-
tigt har överdrivits. Förslagsställarna bakom Ny syn på Slussen framhåller att 
kostnaden egentligen ligger på mellan fem och sju miljarder, plus att en in-
täkt finns i form av en beräknad restidsvinst för resenärerna genom att da-
gens två tunnelbanestationer kan slås ihop till en, vilket man framhåller att 
staden helt förbisett att ta med i sin kalkyl, därtill de besparingar som görs 
för Slussenprojektet då bland annat den nya anläggningen inte behöver byg-
gas upp lika högt igen och nya förutsättningar öppnas upp för projektet. Man 
menar också att avstängningarna av trafiken kan klaras av på kortare tid. 
Angående finansieringsdelen framhålls att medel för nedgrävningen kan 
komma ur regeringens infrastruktursatsning (påpekas motsvara 1,5% av de 
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417 miljarder som ingår där), vilken uttryckligen sagts ska gå till miljöan-
passning av infrastruktur. Flera andra av de respondenter som intervjuats för 
undersökningen framhåller även i sammanhanget att de anser att en korrekt 
siffra på vad nedgrävningen faktiskt skulle kosta, och vilka besparingar och 
vinster som skulle kunna göras både för Slussenprojektet och rent samhälls-
ekonomiskt, inte har utretts tillräckligt. 
 Avslutningsvis framhåller många respondenter i intervjuundersökningen 
att det är ett stort upplevelsevärde för tunnelbaneresenärerna att få se utsik-
ten från tunnelbanan när de åker över bron och att då få uppleva de fina vy-
erna mot Gamla stans bebyggelse, Slussen och fjärdarna. Detta talar mot en 
nedgrävning och frågan uppfattas i undersökningen på olika sätt även som en 
hållbarhetsfråga då det bland annat bidrar till att det blir mer attraktivt att åka 
tunnelbana längs sträckan. En av respondenterna beskriver det som en rättig-
het att få se staden när man åker förbi den, en annan talar om att det är en 
känslomässig kvalitet att komma upp i ljuset en stund när man åker i tunnel-
banan. Att tunnelbanetågen även tittar fram på bron menas också vara en del 
av stadens puls och ett positivt värde för invånarna att få se trafiksystemet. 

... det finns ju någonting som är positivt med att åka tunnelbana i det här läget 
också. Alltså hur gör vi tunnelbaneåkandet attraktivt och sådär. [...] liksom i 
min livstid så kommer, har man ju alltid uppfattat, upplevt att man kommit 
inifrån tunnlarna här, sen kommer [man] fram hit och sen så plötsligt får man 
utblickar åt båda håll. [...] Det är 300.000, tror jag det är, varje dag som åker 
där, som faktiskt får se staden på en punkt. [...] Det är en kvalitet, tycker 
jag... (Konsult/forskare) 
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8. Resultat och slutsatser 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens resultat och slutsatser. Vikti-
gare uppfattningar som framkommit i den genomförda intervjuundersök-
ningen sammanfattas och slutsatser dras utifrån dessa och de teoretiska ut-
gångspunkterna. Kapitlet är uppdelat efter studiens tre forskningsfrågor och 
avslutas med ett diskussionsavsnitt. 

Hållbarhetsbegreppet och en hållbar trafiklösning 
Syftet med studien har varit att undersöka uppfattningar om hållbarhet och 
hållbar stadsutveckling utifrån den trafiklösning som planeras för nya Slus-
sen. För att utröna detta har 28 personer med olika anknytning till Slussen-
projektet (se bilaga 2) intervjuats i en kvalitativ intervjuundersökning, vilken 
varit halvstrukturerad och med bruk av en intervjuguide (se bilaga 1). 
 Den första forskningsfrågan löd: "Vilka uppfattningar har aktörer i Slus-
senprojektet om vad som utgör en trafiklösning kännetecknad av hållbarhet 
och hållbar stadsutveckling?" Som resultat har inledningsvis framkommit i 
kapitel 5 att det för att tala om hållbarhet och hållbar stadsutveckling är vik-
tigt att definiera hållbarhetsbegreppet. Att så inte görs uppfattas som en or-
sak till att begreppet i allmänhet kommit att ses som otydligt och mångty-
digt. Det är vidare tänkbart att intervjuundersökningens respondenter haft 
olika grunduppfattningar om vad som utgjort hållbarhet och hållbar stadsut-
veckling, vilket de även tillfrågats om. Somliga kan till exempel ha associe-
rat hållbarhetsbegreppet mest med dess ekologisk-miljömässiga aspekt och 
andra mer med dess sociala eller kulturella delar. Slutsatsen kan dras att 
beroende på vilka värden man ser som viktigast kan hållbarhetsbegreppet få 
delvis olika innebörd beroende på vem som använder det, så länge man inte 
utgår ifrån en tydlig definition.  
 Sett till forskning om vad som utgör hållbara trafiklösningar framkom i 
kapitel 2 att hållbar stadsutveckling bland annat medför ett ökat bruk av kol-
lektivtrafik, cykel- och gångtrafik samt minskad privatbilism, men även att 
transportbehovet som sådant behöver minska. I takt med att hållbar utveck-
ling blivit ett nyckelmål inom stadsplanering har även en ny hållbarhetsori-
enterad trafikplanering börjat växa fram vilken syftar till att få fler att gå, 
cykla och använda kollektivtrafik. Inom forskningslitteratur om hållbara 
urbana transporter (Knowles et al 2008, Banister 2005 och 2008, Wheeler 
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2004, Newman och Jennings 2008, Gullberg et al 2007, Schiller et al 2010) 
råder det därför inte samma oklarheter kring hållbarhetsbegreppets innebörd 
som det kan göra kring det vidare begreppet. Ett undantag har i undersök-
ningen dock visat sig finnas i synen på biltrafik ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Att somliga av intervjupersonerna sett biltrafik och vägsatsningar som en del 
i planering för hållbar stadsutveckling tyder på diametralt motsatta uppfatt-
ningar kring begreppet än de som kommer till uttryck inom forskningen. 
Som framkom i kapitel 2 ses där biltrafiken, åtminstone i dagens form, i stort 
som icke hållbar. Bland den rad negativa konsekvenser den orsakar lyfts 
fram att den bidrar till den pågående klimatförändringen genom utsläpp av 
växthusgaser, försämrad hälsa hos människor och ekosystem genom utsläpp 
av många andra gaser och bland annat småpartiklar, därtill buller och vibra-
tioner, olyckor, en utglesad stadsbebyggelse och stora anspråk på landutnytt-
jandet i städerna för gator, vägar och parkeringsplatser. 
 De respondenter i undersökningen som ändå sett biltrafiken som i grun-
den hållbar har framhållit att den är på väg att bli mer hållbar genom pågå-
ende teknikutveckling och miljöanpassning. För studien har diskursanalys 
inte brukats som metod, men slutsatsen kan dock dras att det utifrån under-
sökningens resultat tycks finnas två huvudsakliga diskurser rörande biltrafik 
och hållbar stadsutveckling. I den första diskursen ses all biltrafik som i 
grunden icke hållbar oavsett till exempel vilka dess drivmedel är, i den andra 
istället som i grunden hållbar då man räknar med att biltrafiken kommer att 
vara mer miljöanpassad i framtiden. Diskurserna hänger även samman med 
vad man uppfattar som en hållbar trafiklösning för nya Slussen och bland 
annat synen på planförslagets huvudbro ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 I kapitel 6 presenterades vidare uppfattningar som framkommit i under-
sökningen om trafikplanering och sådan karakteriserades generellt som i hög 
grad traditionell. Det framkom att trafikplanering betraktas som ett specia-
listområde för ingenjörer och där kvantitativa arbetsmetoder dominerar i 
mycket hög grad. I Slussenprojektet har bland annat trafiksiffran på flödet av 
fordon i nord-sydlig riktning spelat en viktig roll i planarbetet med att ta 
fram en ny trafiklösning. Uppfattningen framkom även att kvantitativ trafik-
planering fått styra i mycket hög grad i projektet. Därtill framkom bland 
annat att trafiklösningen var det man behöll av Nyréns förslag från arkitekt-
tävlingen 2003-2004 och som sedan låg till grund för det senare planarbetet. 
I sammanhanget menades även att kulturella och sociala värden inte kan 
vägas och mätas på samma sätt som trafikmängder och att detta kan ha lett 
till att dessa beaktats mindre i Slussenprojektet. Slutligen framkom uppfatt-
ningen att Stockholms stad bör ta ett mer långsiktigt helhetsgrepp på trafik-
planeringen för att åstadkomma hållbar stadsutveckling. En del av intervju-
personerna har även framhållit att biltrafiken i citykärnan bör reduceras mer 
än vad som är fallet idag och att staden bör ha detta som målsättning. 
 För att tillämpa hållbar trafikplanering har studien vidare visat att högre 
integrering av olika trafikslag bör tillämpas. Slutsatsen kan dras att det att 
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planera för markant trafikseparering som i den planerade nya trafiklösningen 
för Slussen, med en bro för varje trafikslag, kan få icke hållbara konsekven-
ser. Detta framkom särskilt i uppfattningarna om den planerade nya gång-
bron, vilken sågs som socialt icke hållbar. En vägsträcka som en bro handlar 
även utifrån hållbar trafikplanering och paradigmet new mobilities om be-
tydligt mer än att enbart kunna ta sig så snabbt som möjligt från A till B. För 
att upplevas som hållbar är det grundläggande att sociala, kulturella, ekolo-
giska såväl som ekonomiska aspekter tillgodoses. 
 Ett viktigt resultat av den genomförda studien är att en trafiklösning som 
inte beaktar kulturella och sociala aspekter kan betraktas som icke hållbar. 
Det har också framkommit i undersökningen att ensidig kvantitativ trafik-
planering upplevs ligga bakom det faktum att såväl huvudbron som gång-
bron i den planerade nya trafiklösningen för Slussen av många kommit att 
upplevas som icke hållbara. Utifrån social hållbarhet framkom dock ganska 
få uppfattningar om hur hållbarhet kommer in i Slussenprojektet, troligen 
därför att denna inte upplevdes hänga samman med trafiklösningen. Dock 
betonades behovet av att skapa en trygg och trivsam vistelseplats vid nya 
Slussen. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv går det dock inte att separera socia-
la frågor från en trafiklösning eftersom de hänger ihop som en helhet. Slut-
satsen kan dras att planering för social hållbarhet, vilket även inkluderar den 
nya mötesplatsen, skulle ha varit tydligare och fått ett annat inflytande i 
planprocessen om hållbarhet varit ett uttalat mål för projektet. Detta hade 
bland annat kunnat vara fallet om de planerade nya broarna även betraktats 
och behandlats som attraktiva vistelseytor och inte enbart som transport-
sträckor. I det fortsatta planarbetet bör detta övervägas betydligt mer än vad 
som varit fallet och så även frågan om broarnas bredd. Detta skulle även 
kunna leda till högre måluppfyllelse av såväl hållbarhetsmål som den uttala-
de målsättningen att skapa en mötesplats i världsklass vid nya Slussen. 
 Vidare spelade platsen Slussen, som visades i kapitel 4, en nyckelroll 
både för Stockholm stads tillkomst i läget där Mälaren möter Saltsjön och 
för stadens framväxt som omlastningsplats av handelsvaror. Förutom det näs 
som fanns vid platsen och som gjorde det svårt för fartygen att passera skulle 
inte Stockholm ligga på den plats det ligger och platsen Slussen inte heta 
Slussen. Näset och karaktären av landförbindelse är därför grundläggande 
för platsens karaktär och förklarar kulturhistoriskt sett stadens uppkomst. För 
att markera detta har det sedan 1600-talet varit en byggnadstradition med två 
likvärdiga broar vid Slussen, vilket även är fallet i dagens utformning av 
trafikapparaten. Utifrån kulturell hållbarhet har i undersökningen framkom-
mit många uppfattningar om att planförslagets trafiklösning ses som i grun-
den icke hållbar då det planeras för en huvudbro istället för de dubbla broar-
na enligt byggnadstraditionen. Även att öppna vattenspegeln och därmed 
frångå karaktären av landförbindelse och näs mellan Södermalm och Gamla 
stan uppfattas som icke kulturellt hållbart då det medför att platsens historis-
ka funktion och förklaringen av stadens framväxt blir betydligt svårare att 
avläsa i landskapet. Slutsatsen kan dras att det faktum att de dubbla broarna 
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inte fanns med som förutsättning i tävlingsunderlaget 2003-2004 tyder på en 
omedvetenhet om och ett icke beaktande av kulturell hållbarhet i Slussenpro-
jektet. Den kulturmiljöanalys vilken finns med i miljökonsekvensbeskriv-
ningen till planförslaget har till stora delar inte heller beaktats. I intervjuun-
dersökningen har även framkommit att intervjuade styrande politiker inte ens 
känt till kulturmiljöanalysens existens, detta trots att den utgjort ett viktigt 
beslutsunderlag. 
 Att det är Exploateringskontoret och Trafikkontoret och inte Stadsbygg-
nadskontoret som leder Slussenprojektet tyder vidare på att ekonomiska 
kriterier, vilka kan ses som särskilt viktiga för Exploateringskontoret, varit 
viktiga för beslutsfattandet och detta ihop med starkt beaktande av trafiktek-
nik, vilket är viktigt för Trafikkontoret. Om detta inte varit fallet hade troli-
gen miljömässiga och sociala kriterier kunnat att beaktas i högre grad i pro-
jektet. De senare får inom hållbar trafikplanering även större inflytande än 
inom traditionell trafikplanering. 
 Vad gäller ekonomisk hållbarhet har ett par av undersökningens infor-
manter framhållit att det vore ekonomiskt icke hållbart att försämra fram-
komligheten för biltrafiken vid nya Slussen då en stor del av denna utgörs av 
olika slags nyttotrafik. Att säkra framkomligheten för denna är viktigt för 
stadens ekonomiska liv, men man kan fråga sig om det är just vid Slussen 
som Stockholms nyttotrafik bör passera då vistelsevärdena vid platsen säker-
ligen skulle bli högre om den nya trafiklösningen fick minskad karaktär av 
genomfartsled. 
 En rimlig slutsats kring vad som kännetecknar en hållbar trafiklösning för 
nya Slussen är att biltrafiken vid platsen bör minska. För att det ska kunna 
ske behöver dock planering för detta ske i Slussenprojektet. Men istället för 
att planera för minskad biltrafik och söka en ny utformning av platsen som 
stödjer detta, dock med fortsatt framkomlighet för minskade flöden av biltra-
fik, har man i projektet utgått ifrån ett bibehållet flöde och även planerat för 
en ökning av detta med 20 % fram till 2030. Med tanke på biltrafikens alla 
miljömässigt negativa konsekvenser kan detta starkt ifrågasättas utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 
 Som framkom i kapitel 2 är det även centralt för att åstadkomma ett håll-
bart transportsystem att bilismen i dagens icke hållbara form minskar, men 
det betyder inte att biltrafiken behöver upphöra utan snarare att dess ständiga 
expansion med "business as usual" stannas upp. Kollektivtrafiken behöver 
istället göras mer attraktiv och erbjuda större möjligheter till (nästan) dörr-
till-dörrtransporter. Samtidigt behöver bland annat satsningar göras för ökad 
gång- och cykeltrafik. Om Stockholms stad ska leva upp till sin uttalade 
målsättning om ett hållbart transportsystem, vilket ingår i miljömålen, bör 
aktiv planering för minskad biltrafik utgöra en del i och en uttalad målsätt-
ning i de olika stadsutvecklingsprojekt som bedrivs. I Slussenprojektet har 
detta dock inte varit fallet och i intervjuundersökningen har framkommit att 
staden inte tar det helhetsgrepp i frågan som skulle behövas. 
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Planförslagets trafiklösning ur ett hållbarhetsperspektiv 
Studiens andra forskningsfråga löd: "Vilka uppfattningar har aktörerna om 
den tilltänkta trafiklösningen för nya Slussen utifrån ett hållbarhetsperspek-
tiv?" Huvuddelarna i trafiklösningen är en huvudbro för främst bil- och buss-
trafik, nya gång- och cykelbroar, en bevarad tunnelbanebro över Söderström, 
en 500 meter lång vägtunnel, nya kajpromenader och en ny bussterminal. 
 I kapitel 7 framkom att många av de intervjupersoner som uppfattar hu-
vudbron som icke hållbar också uppfattar den som en motorvägslösning. 
Detta beror framförallt på de åtta körfält den planeras att få, vilket är lika 
många som Essingeleden har där den är som bredast, och som det menas 
kommer att inbjuda till mer biltrafik både vid Slussen och Gamla stan jäm-
fört med idag. Det befaras även att den ökade biltrafiken kommer att leda till 
minskad miljömässig hållbarhet med ökat buller, försämrad luftkvalitet, 
ökade vibrationer och bland annat fler olyckor i Slussenområdet. Huvudbron 
kritiseras också för att vara lutande och för att få en uppfartsramp på 
Skeppsbron som kommer att täcka för mer än hela det nedersta våningspla-
net av det byggnadsminnesförklarade Räntmästarhuset, vilket ses som starkt 
kulturellt ohållbart. Farhågor har även uttryckts om hur miljön under bron 
kommer att bli och det befaras att den blir socialt icke hållbar. 
 De intervjupersoner som istället har uppfattat huvudbron som hållbar har 
framhållit att de åtta körfälten innebär en minskning från dagens tolv (varav 
elva är i bruk) och att även trafikytorna minskas med en huvudbro istället för 
dubbla broar. Det har också framhållits att de åtta filerna ska behövas för att 
säkra bil- och bussframkomligheten och att det annars skulle kunna uppstå 
trafikstockningar. Man menar även att huvudbron är viktig också för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik, därtill att det i framtiden kan komma helt nya 
transportsystem som gör att brobredden behövs. Vad gäller trafikflöden och 
en eventuell ökning av dessa menas att det inte är brobredden i sig som styr 
dessa utan hur mycket trafik de angränsande gatorna matar. Det har även 
framhållits att brokapaciteten ska behövas då man räknar med att Stock-
holmsregionen kommer att växa kraftigt under kommande decennier och att 
det behövs vägkapacitet för en växande region och en växande stad. 
 Utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan det sistnämnda betecknas som tradi-
tionell trafikplanering och "business as usual". Hållbar trafikplanering går 
istället ut på att hejda sådan planering för ständigt ökande vägkapacitet, vil-
ken också leder till ständigt fler bilar på vägarna. Då Slussen är en trafiknod 
stämmer det att trafikflödena vid platsen i hög grad påverkas av hur mycket 
trafik de angränsande gatorna matar. Men att det i undersökningen menats 
att huvudbrons utformning och bredd överhuvudtaget inte skulle påverka 
trafikflödena kan ifrågasättas. Snarare kan utformningen av en vägsträcka 
som huvudbron göras mer eller mindre attraktiv att färdas på med bil och 
trafikflödet därmed påverkas. Det är klart troligt att en stor bred bro med 
mycket god framkomlighet och tillgänglighet för biltrafik kommer att dra till 
sig än mer biltrafik. Trafikflödena skulle istället kunna minskas genom att 
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bron gjordes mindre lättframkomlig genom till exempel att ha öar för de 
gående mellan körfälten, att implementera andra former av shared space eller 
en lokal trängselavgift (för vilken dock nyttotrafik kan vara förskonad). Det 
senare skulle också medföra att de bilister som väljer att åka genom Gamla 
stan i högre grad skulle bära sina miljömässiga, sociala och kulturella exter-
na kostnader. 
 En annan slutsats är att det dock inte är antalet filer i sig som gör att hu-
vudbron kan betraktas som icke hållbar utan vad man fyller den med för 
trafik. Biltrafiken i dagens form kan ses som icke hållbar, men med nya och 
mer miljövänliga fordon kan trafiken göras mer hållbar och då kan det visa 
sig icke hållbart med en för smal bro. Behovet av möjligheter till individuel-
la transportmedel kommer dessutom högst sannolikt att finnas kvar även i 
framtiden. I detta perspektiv kan biltrafik ses som en del i en hållbar stadsut-
veckling, men dock inte i dagens form. Angående brons bredd har även 
framkommit att intervjuade tjänstemän och konsulter uttalat att bron blir 
överdimensionerad gentemot de faktiska trafikbehoven, detta då trafikflöde-
na vid Slussen gått ned sedan 2001 genom införandet av trängselskatten och 
öppnandet av Södra länken. Behovet av åtta körfält på huvudbron kan där-
med klart ifrågasättas ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 De ytor och högre kapacitet för biltrafik i förhållande till de faktiska be-
hoven som huvudbron får genom de åtta körfälten skulle vid hållbar trafik-
planering istället kunna ha avsatts för mer gång- och cykeltrafik. I planför-
slaget har dock gång- och cykeltrafiken endast fått en trottoar och en cykel-
bana i varje riktning, detta trots att det är troligt att många gående och cyklis-
ter kommer att använda bron, eftersom många av dem har samma 
målpunkter som bilisterna. Att huvudbron i planförslaget endast har ett kol-
lektivkörfält, i ena riktningen, gör att den trots tal om att den ska vara viktig 
för kollektivtrafik, får betecknas som klart viktigast för biltrafik. Även om 
detta skulle utökas till ett kollektivkörfält i varje riktning i det kommande 
utställningsförslaget i maj 2011 kan konstateras att sex av åtta körfält ändå 
skulle vara till för biltrafik. Den planerade slitskopplingen till den nya tun-
neln för Stadsgårdstrafiken är också enbart till för biltrafik då inga busslinjer 
kommer att gå där. Att utforma huvudbron så att den liknar Centralbron, 
med en helt rak utformning av genomfartsledskaraktär bland historisk be-
byggelse, innebär även att planera med den slags trafikplanering som fick 
styra på 1900-talet, det vill säga traditionell trafikplanering, och utan hänsyn 
till platsens kulturvärden.  
 Vad gäller den planerade nya gångbron har intervjuade tjänstemän fram-
hållit att man räknar med att denna på ett bättre sätt än idag kommer att till-
godose gångtrafiken vid Slussen. Många av respondenterna har också fram-
hållit att dragningen från Södermalmssidan in mot Järntorgsgatan i Gamla 
stan är att betrakta som en kulturellt hållbar dragning då detta var sträck-
ningen för gamla Göta landsväg. Detta visar att en viss planering och beak-
tande av kulturell hållbarhet finns med i projektet. I planarbetet har dock 
gångbron från Foster/Bergs ursprungliga "knut" kommit att få en helt rak 
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form, och detta riktas det stark kritik mot i undersökningen. Det menas att 
gångbron i den utformning den fått i planförslaget enbart kommit att handla 
om kommunikation och att man inte beaktat vistelsevärdena av att kunna 
stanna till och uppehålla sig på bron i vattenrummet över Söderström. Det 
framhålls därför att gångbron inte inbjuder till vistelse utan att den enbart 
utgör en transportsträcka och på så sätt inte blivit socialt hållbar. Den smala 
bredden på sex meter menas även skapa ett starkt osymmetriskt intryck till-
sammans med den breda huvudbron. Det framhålls även att en sådan lång 
och smal sträcka kan göra att människor känner en osäkerhet och otrygghet 
inför att gå över och att bron kan uppfattas som mindre trevlig att vistas på. 
Därtill anses en trafikblandad bro ha utgjort en mer hållbar lösning. 
 Uttalandet av en av de intervjuade tjänstemännen att gångbron inte behö-
ver vara bredare eftersom gångtrafik inte ska behöva så mycket plats (se 
kapitel 7) kan kritiseras ur ett hållbarhetsperspektiv. För det första kan utta-
landet tolkas som att gångbron i planeringen enbart har behandlats som en 
transportsträcka som vilken som helst då denna jämförs med alla andra gator 
i staden. För det andra tyder det på att man inte räknat med bron som vistel-
seyta då det är allmänt känt att sådana behöver ett visst utrymme (jämför till 
exempel med ett torg). För det tredje visar det på att man i planeringen inte i 
tillräcklig grad tagit hänsyn till Slussens specifika och kulturella platsvärden 
med det unika rummet över Söderström, mitt i stadens historiska hjärta, med 
utsikt såväl mot Gamla stan som Söders höjder. Detta läge är i hög grad at-
traktivt att stanna till vid och vistas i både för stadens invånare och turister. 
Istället har man lagt ut en rak smal gångsträcka, som skulle kunna ligga var 
som helst, utan att ta vidare hänsyn till platsens kulturvärden. Utifrån detta, 
samt det faktum att även en av de intervjuade styrande politikerna uttryckt 
att man kan ta andra vägar om man skulle känna otrygghet inför att gå över 
gångbron, pekar en rad uppfattningar på att risken blir stor att gångbron i den 
utformning den fått i planförslaget verkligen blir lång och ödslig, vilket 
Konstakademien förutspått. 
 Vidare har de respondenter som förespråkar en nedgrävning av tunnelba-
nan framhållit att det vid ombyggnationen av Slussenområdet uppstår en 
historisk chans och ett fönster i tiden att samtidigt sänka tunnelbanan i tunnel 
under Söderström. Huvudskälet för en nedgrävning är att förhindra framtida 
översvämningsrisker av tunnelbanesystemet, särskilt vid den lågt belägna 
Gamla stans tunnelbanestation i takt med pågående och förväntat tilltagande 
klimatförändringar och extremflöden i Mälaren. Styrande politiker och andra 
respondenter tror inte på denna fara och en intervjuperson bedömer det som 
ett fiktivt hot. Från stadens sida har man istället framhållit att en nedgrävning 
skulle bli mycket kostsam och leda till svårlösta avstängningar i tunnelbane-
trafiken under byggnadstiden. Att det bara skulle vara ett fiktivt hot att tun-
nelbanan kan översvämmas tyder på bristande tilltro till den pågående kli-
matförändringen och de klimatförändringar som förväntas ske under 2000-
talet. Ett ökat översvämningshot föreligger dessutom om Saltsjön genom 
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pågående stigning av världshaven i ett långsiktigt perspektiv får en nivå över 
Mälarens så att det inte går att tappa ut vatten, vilket även påpekats av inter-
vjuade tjänstemän i undersökningen. Att staden inte utrett frågan om en ned-
grävning mer än genom en översiktlig utredning som utfördes på kort tid och 
i egenregi av SL tyder även på att kortsiktig snarare än långsiktig planering 
fått styra i Slussenprojektet. Vilka kostnaderna och konsekvenserna skulle 
bli om tunnelbanesystemet översvämmades, inte minst genom de avstäng-
ningar som då skulle bli nödvändiga, är inte heller utredda. 
 Slutligen framhålls i handlingarna till planförslaget att det innehåller 
satsningar på kollektivtrafik, framförallt en ny bussterminal och nya entréer 
till tunnelbanan, vilket i sig kan betraktas som positivt för att göra kollektiv-
trafiken mer attraktiv vid Slussenområdet. I den genomförda studien har 
dock framkommit uppfattningar om att planförslaget skulle kunna ha inne-
hållit fler och bättre satsningar på kollektivtrafik, vilket även hade varit fallet 
om hållbar trafikplanering hade tillämpats. Angående bussterminalen har 
denna uppfattats som ekonomiskt icke hållbar då det inte klarlagts vem som 
ska betala för den. Att resenärerna med planförslagets lösning får längre 
istället för kortare att gå vid bytet till tunnelbanan har även uppfattats som 
icke hållbart i undersökningen. Det strider också mot uppfattningen att 
omstigningar och bytesmöjligheter skulle göras mer smidiga genom planför-
slaget, vilket hävdats från stadens sida. Kritik har även framkommit i studien 
mot att de stadsbussar som trafikerar Slussen inte får bättre framkomlighet 
genom planförslaget då man varken har planerat för genomgående busstråk 
eller busskörfält i bägge riktningar på huvudbron. Angående tunneln för 
Stadsgårdstrafiken, som också är en del i planförslaget, framförs uppfatt-
ningen att de framtida underhållskostnaderna för denna kommer att bli höga 
och att tunneln därför inte ses som särskilt ekonomiskt hållbar. 

Hållbarhet och hållbar stadsutveckling som policymål 
Den tredje forskningsfrågan löd: "Hur har Stockholms stad tolkat, tillämpat 
och beaktat hållbarhet och hållbar stadsutveckling som policymål i Slussen-
projektet?" I kapitel 4 presenterades Slussenprojektets målsättningar och hur 
hållbarhet och hållbar stadsutveckling utgör policymål för Stockholm stads 
verksamheter. Det framkom att hållbarhetsbegreppet inte ingår i Slussenpro-
jektets målsättningar och att det nämnts väldigt lite i de olika handlingarna 
kring projektet. Dock konstaterades att delar av innebörden i hållbarhetsbe-
greppet ändå uppfattas finnas med genom de andra begrepp som tas upp i 
målsättningarna, som att skapa en attraktiv mötesplats i världsklass. Vid 
jämförelse med andra större stadsutvecklingsprojekt i Stockholms stad samt 
en rad strategidokument ter det sig ändå klart tveksamt varför man inte an-
vänder hållbarhetsbegreppet i Slussenprojektet. Begreppet är även frekvent 
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förekommande i såväl strategidokumentet Vision 2030, stadens miljömål, 
stadens budget som översiktsplanen. 
 Att det bara skulle vara en semantisk fråga att hållbarhetsbegreppet inte 
använts mer, vilket en av intervjupersonerna påstod, ter sig utifrån studien 
klart tveksamt. Undersökningen visar snarare på att hållbar trafikplanering 
inte har tillämpats i planarbetet. Det har även ifrågasatts i vilken grad plane-
ring för hållbarhet och hållbar stadsutveckling verkligen fått styra då plan-
förslaget innehåller planering för bibehållen och ökad istället för minskad 
biltrafik. Samtidigt konstaterades dock att synen på biltrafik utifrån ett håll-
barhetsperspektiv hänger samman med hur man definierar hållbarhetsbe-
greppet i sig. Det är tänkbart att trafikplanerare i Slussenprojektet gjort be-
dömningen att även en viss ökning av biltrafiken kan vara långsiktigt håll-
bart. Den forskning som legat till grund för föreliggande undersökning har 
förvisso visat att detta kan vara förenligt med hållbar stadsutveckling så 
länge trafikmängderna inte tillåts öka i samma takt som befolkningsökning-
en. I stort utgör dock sådan planering business as usual som i sig kan leda till 
att trafiken ökar. Hållbar trafikplanering går inte ut på att bortse från det 
biltrafikbehov som finns, utan att hejda det. Om Stockholms stad därför ska 
följa policymålet om en hållbar stadsutveckling och ett hållbart transportsy-
stem, vilka också utgör direktiv att följa, ter det sig klart tveksamt att planera 
för ökad biltrafik. 
 En av de intervjuade styrande politikerna framhöll i undersökningen att 
planering för hållbarhet och hållbar stadsutveckling ska gälla generellt i de 
olika stadsutvecklingsprojekt som staden bedriver och att begreppet i sig 
därför inte uttryckligen behöver användas. Konsekvensen av detta kan dock 
bli att begreppet inte konkretiseras, att det kan betyda många olika saker och 
att det genom detta inte tillämpas i praktiken. Det tyder även på att det kan 
vara så att man från stadens sida mer använder begreppet så att det ska låta 
bra i olika broschyrer än att man verkligen vill bygga en hållbar stad. Som 
framkom i kapitel 2 räcker det inte heller med att enbart införa policies för 
hållbar stadsutveckling och ett hållbart transportsystem. För att dessa ska bli 
verklighet behöver de också implementeras på ett framgångsrikt sätt. 
 I kapitel 5 konstaterades vidare att planering för och beaktande av ekolo-
gisk hållbarhet inte varit särskilt aktuellt i Slussenprojektet. Detta föreslogs 
möjligen bero på att platsen Slussen snarare än att vara en plats med ekolo-
giska värden uppfattats som en trafikplats där särskilda ekologiska hänsyn 
inte behöver tas, jämfört med till exempel bostads- och parkprojekt som 
bebyggandet av Årstafältet i Stockholm. I intervjuundersökningen framhölls 
även att mer skulle kunna göras för att ta hänsyn till den levande vattenmil-
jön vid Slussen och inte bara att man betraktar denna som en vattenspegel. 
Därtill menades bland annat att trafikens bullernivåer och luftmiljöns kvalitet 
borde beaktas i högre grad istället för att bibehållas på dagens nivåer. Slut-
satsen kan dras att bristande hållbarhetsplanering i Slussenprojektet kan ha 
lett till att man i planprocessen förbisett platsens ekologiska värden. Växtlig-
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het finns knappt heller med i planförslaget, och det som tidigare fanns i 
planprocessen har huvudsakligen plockats bort (parkförslag och en ny stads-
park nedanför KF-huset). 
 En möjlighet till att ta större hänsyn till såväl ekologisk som andra former 
av hållbarhet vore att i den fortsatta planeringen beakta en god landskapsar-
kitektonisk utformning av det nya Slussenområdet, vilket också skulle kunna 
medföra en mer trivsam plats och mötesplats. En av de intervjuade styrande 
politikerna hade uppfattningen att mer fokus kommer att hamna på miljöfrå-
gor då projektet drar igång. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan detta ifrå-
gasättas då det tyder på att planering för miljömässig hållbarhet implemente-
ras sent i planprocessen när mycket annat redan har planerats och bestämts 
(trafiklösning, trafikflöden, uppförandet av ny bebyggelse och så vidare). 
Om hållbarhetsbegreppet istället hade ingått i de uttalade målsättningarna 
hade miljöfrågorna troligen fått en annan tyngd och kunnat påverka utform-
ningen av trafiklösningen mer. Att de övergripande miljömålen för Slussen-
projektet antogs först med genomförandebeslutet i juni 2010 tyder också på 
att planering för miljömässig hållbarhet har lagts in i ett sent skede. Detta 
visar också att hållbarhet och hållbar stadsutveckling inte prioriterats i Slus-
senprojektet, vilket gör att uppfattningen att det skulle vara ett hållbarhets-
projekt kan ifrågasättas. Tjänstemän och styrande politiker som uttryckt upp-
fattningen har även sannolikt styrts av direktiven i kommunikationsplanen 
för projektet, enligt vilken de aktivt ska stödja förslaget av Foster/Berg. 
 En viktig fråga i undersökningen har även varit varför det inte talats mer 
om hållbarhet eller hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet. Ett par anled-
ningar som framkommit är att hållbarhetsbegreppet upplevs som otydligt, att 
projektet inte är ett utpekat miljöprofilsprojekt samt att begreppet inte ingått 
i målsättningarna. Frågan är dock varför detta varit fallet. Hållbarhetsbe-
greppet är ett av de viktigaste och mest frekvent använda begreppen i en rad 
av Stockholm stads olika planeringsdokument. Vid intervjuerna har även 
framkommit att många av intervjupersonerna visat stor förvåning över att 
hållbarhetsbegreppet använts så lite i handlingarna till Slussenprojektet, vil-
ket tyder på att det funnits en omedvetenhet kring detta. Då det även fram-
kommit att man från stadens sida, såväl politiker som tjänstemän, ändå upp-
fattat projektet som ett hållbarhetsprojekt är det underligt att man inte använt 
begreppet mer. 
 Bland uppfattningarna om varför man inte talade om hållbarhet framhölls 
bland annat att stadsbyggnadsuppgiften i Slussenprojektet skulle vara alltför 
komplex för att också beakta hållbar stadsutveckling samt att hållbarhetsfrå-
gorna ändå skulle finnas med som en självklar och inarbetad del i projektet. 
Att en stadsbyggnadsuppgift skulle vara för komplex för att beakta hållbar-
hetsfrågor visar på bristande insikt och medvetenhet om begreppet hållbar 
stadsutveckling. En hållbar stadsutveckling passar istället mycket bra och är 
rentav nödvändigt att implementera i ett så pass omfattande projekt som 
Slussenprojektet. Att inte inse detta kan även göra att en stadsbyggnadsupp-
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gift ter sig komplex då bristande helhetssyn blir konsekvensen. Att inte utta-
lat planera för hållbarhet i projektet har även visat sig icke hållbart och pro-
testerna i samband med samrådet 2010 kan ses i ljuset av detta. Ökad delak-
tighet betonas i stadsplanering för hållbar stadsutveckling (se Melbourne-
principerna i kapitel 2). Fallet Slussen visar därför att det är nödvändigt att 
inkludera planering för hållbar stadsutveckling och hållbarhet i stora stadsut-
vecklingsprojekt, annars kan det leda fel med en icke hållbar stadsutveckling 
som följd. 
 Med tanke på Slussenprojektets starka politiska styrning kan det inte vara 
en slump att hållbarhetsbegreppet använts så lite i planarbetet när det samti-
digt är så frekvent förekommande i Stockholm stads olika strategidokument. 
Den genomförda studien pekar på att det troligen varit så att hållbarhetsbe-
greppet medvetet inte inkluderats i projektets uttalade målsättningar och att 
det använts väldigt lite i dess olika handlingar. Då Slussen är en utpräglad 
trafikplats och projektet gått ut på att ta fram en ny trafiklösning är det tänk-
bart att ett av skälen till att man valt bort hållbarhetsbegreppet varit att man 
befarat att inskränkningar i så fall skulle ha behövt göras för biltrafiken. 
Hållbar trafikplanering går som visats i studien (kapitel 2) i hög grad ut på 
att minska på biltrafik, men detta har man inte velat göra i Slussenprojektet 
och därför är det tänkbart att man valt bort hållbarhetsbegreppet. Att så varit 
fallet tyder även det faktum på att man i planarbetet haft som förutsättning 
att behålla dagens nivåer på biltrafikens flöden och även planerat för en ök-
ning. Att man inte velat gräva ned tunnelbanan och velat undvika diskussio-
ner kring långsiktigt förändrade vattennivåer utifrån ett hållbarhetsperspek-
tiv, har sannolikt också spelat in i varför man undvikit att tala om långsiktig 
hållbarhet i Slussenprojektet. 
 Om den planerade trafiklösningen för nya Slussen skulle ha sett annor-
lunda ut om hållbarhetsbegreppet ingått i projektets målsättningar framkom 
att detta förmodligen inte hade varit fallet om begreppet funnits med i odefi-
nierad form. Hade det däremot tydliggjorts med en definition som till exem-
pel inbegripit begränsningar för biltrafik hade trafiklösningen troligen sett 
klart annorlunda ut och bland annat lett till mindre plats för biltrafik på hu-
vudbron. Vidare är det högst sannolikt att man beaktat kulturell hållbarhet 
och att trafiklösningen innehållit två likvärdiga broar istället för en huvud-
bro. Trafiksepareringen i planförslaget hade inte heller varit lika uttalad, utan 
de olika trafikslagen hade integrerats mer och kollektivtrafiken prioriterats 
mer till exempel genom att avståndet mellan bussterminalen och tunnelbanan 
inte blivit längre än det är idag. Med tillämpning av hållbar trafikplanering 
hade dessutom större hänsyn tagits till att tillförsäkra en god miljö, trivsel 
samt vistelse- och upplevelsevärden i den nya utformningen. Detta hade 
kunnat åstadkommas om man inom trafikplaneringen förutom kvantitativa 
metoder även tillämpat kvalitativa sådana som inom new mobilitiesparadig-
met. 
 Avslutningsvis noterades i kapitel 5 att Stockholms stad bör fastställa en 
tydligare definition av hållbarhetsbegreppet då intervjuade tjänstemän visade 
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sig ha både varierande uppfattningar och bakgrundskunskaper om dess inne-
börd, detta trots att begreppet är så vanligt i stadens olika planeringsdoku-
ment och att det utgör policymål. Det föreslogs att en mer konkret definition 
än den av Brundtlandkommissionen bör fastställas och tillämpas. Då skulle 
även de målsättningar som ställts upp för hållbar stadsutveckling kunna kon-
kretiseras och implementeras bättre genom att medvetenheten om planering 
för hållbarhet ökar. Som visades i kapitel 2 finns även en rad andra defini-
tioner av hållbar utveckling att utgå ifrån än den av Brundtlandkommissio-
nen, vars definition tillkom för snart 25 år sedan och det konstaterades även 
att begreppet och dess innebörd förändrats och utvecklats mycket sedan dess. 

Avslutande diskussion 
Stockholm är internationellt känt för sina satsningar på hållbar stadsutveck-
ling och utnämndes av Europeiska kommissionen till Europas miljöhuvud-
stad 2010. I denna studie har dock visats att hållbarhet inte varit någon utta-
lad målsättning för ett av stadens största stadsutvecklingsprojekt, Slussen-
projektet. Istället för att visa upp för omvärlden att det går att reducera biltra-
fiken i en stads centrala delar och ändå behålla en stark ekonomisk tillväxt, 
planerar man för ökad biltrafik och en åttafilig huvudbro i stadens mest hi-
storiska miljö.  
 Oavsett om man kallar huvudbron en motorvägsbro eller inte uppfattas 
den av många som en sådan. Att planförslaget innebär en minskning av kör-
fälten från dagens tolv (varav elva är i bruk) till åtta innebär inte desto mind-
re att en bro med åtta filer för främst biltrafik är väldigt mycket i en historisk 
miljö. I den genomförda studien har även framkommit att huvudbron skulle 
få en kapacitet som är större än behovet utifrån trafikflödet. Stockholms stad 
bör därför, om man går vidare med trafiklösningen i planförslaget, minska 
antalet körfält på den nya huvudbron och istället öka ytorna för gång- och 
cykeltrafik. För att beakta såväl kulturell hållbarhet och byggnadstraditionen 
som hållbar trafikplanering bör trafiklösningen med en huvudbro och separa-
ta gång- och cykelbroar överges och istället bör dubbla likvärdiga broar åter 
uppföras på platsen. 
 I intervjuundersökningen har somliga respondenter betonat att det faktum 
att planeringsprocessen för nya Slussen pågått i tjugo år skulle göra att det 
nu är bråttom att bygga om Slussen. Den historiska erfarenheten visar dock 
(se kapitel 4) att Slussen är en plats med många aspekter som behöver beak-
tas för att utformningen ska bli helt bra. Förra gången det var aktuellt att 
uppföra en ny trafikanläggning tog det omkring 40 år, från 1890-talet till 
1935, att ta fram och låta bygga en ny trafiklösning. Slutsatsen kan därmed 
dras att planarbetet behöver få ta tid så att bästa möjliga lösning tas fram. 
Om planarbetet skyndas på för mycket är risken att lösningen inte blir lång-
siktigt hållbar. Mot detta talar det faktum att det är ekonomiskt mindre håll-
bart att varje år lägga ned miljoner kronor på underhåll av dagens förfallande 
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trafikapparat, vilken ändå ska rivas när nya Slussen uppförs. I jämförelse 
med Slussenprojektets budget på åtta miljarder ter sig dock detta som lite 
och att uppföra en ny anläggning, som behöver byggas om igen snart efter 
att den står färdig, kan bli betydligt mer kostsamt. 
 Utifrån den genomförda studien kan konstateras att kunskaperna om håll-
bar trafikplanering framstår som låga hos de beslutsfattare som ligger bakom 
planförslaget för nya Slussen, framförallt då det innehåller en stark trafikse-
parering och planering för ökad istället för minskad biltrafik. Satsningarna 
på såväl gång-, cykel- som kollektivtrafik kunde ha varit större med tillämp-
ning av hållbar trafikplanering. Att man från politiskt håll velat ha en mindre 
kostsam lösning har sannolikt varit ett viktigt skäl till valet av trafiklösning, 
liksom att frångå byggnadstraditionen med de dubbla broarna. Det torde 
dock inte kosta mer att uppföra dubbla och likvärdiga broar med ett par filer 
var för bil- och busstrafik, samt gång- och cykeltrafik, istället för en bred 
huvudbro med åtta körfält. Genom detta skulle man få en god framkomlighet 
för trafiken och dessutom kunna tillgodose högre sociala, kulturella, stads-
bildsmässiga och upplevelsemässiga värden. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledning 
• Vilket är det fullständiga namnet på den organisation du företräder och 

vilken är din befattning och roll inom organisationen? (Ev. också fråga 
om respondentens bakgrund.) 

• Hur jobbar ni med den nya utformningen av Slussen? 
• Hur tycker du att planprocessen, debatten och arbetet i allmänhet gått 

såhär långt och vad anser du generellt om det liggande planförslaget? 
• Varför tror du att Foster + Partners och Bergs utformningsförslag valdes 

av staden 2009 och inte något av de andra förslagen? (Ev. kort diskus-
sion om de fem olika gestaltningsförslagen utifrån bilder.) 

Frågor om mål för projektet och hållbar stadsutveckling 
• Vad ser du som hållbarhet och hållbar stadsutveckling (ev. med delvari-

anter ekologisk, ekonomisk, social och kulturell)? 
• Hur beaktas hållbarhet/hållbar stadsutveckling i stadens planarbete med 

nya Slussen? 
• Varför har det såväl i planprocessen som i debatten talats så lite om att 

åstadkomma hållbar stadsutveckling vid bygget av nya Slussen?  (Varför 
används inte begreppet när det ändå planeras för en del av det som bru-
kar räknas till mer av hållbar stadsutveckling som t.ex. kollektivtrafik-
satsningar och begreppet samtidigt förekommer mycket i stadens offici-
ella rapporter, bl.a. miljömålen - visas upp för respondenten) 

• Bland stadens uttalade mål finns att skapa en attraktiv, framtida mötes-
plats i världsklass vid Slussen. Vad är det, hur skapas det och vem har 
bestämt dessa målsättningar? (Kan här eller i senare skede även komma 
in på frågan om vem som har makten över planeringen.) 

• Skulle den planerade nya trafiklösningen och utformningen ha sett an-
norlunda ut om man haft med hållbar stadsutveckling och hållbarhet som 
ett uttalat mål för projektet? I så fall hur? 
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Frågor om trafiklösningen 
• Vad anser du om den trafiklösning som planeras för nya Slussen? (Som 

funnits med sedan Nyréns vinnande arkitektförslag 2004, samt ev. gå 
igenom de olika delarna genom att titta på bild.) 

• Vad ser du som en hållbar trafiklösning för nya Slussen (som karakteri-
seras av hållbarhet), också i förhållande till planförslaget? 

• Vilka olika uppfattningar finns om vad som skulle utgöra en hållbar 
trafiklösning? (Också fråga trafikplanerare om vilka principer och be-
hov som ligger till grund för trafikplaneringen, kvantitativ kontra kvali-
tativ metod, paradigm och New Mobilities.) 

• Vad anser du om den 8-filiga huvudbron som planeras (diskuteras ut-
ifrån bild) och hur ser du på denna utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 

• Utan att kvantifiera i siffror, anser du att det bör byggas för mer, mindre 
eller ungefär samma mängd biltrafik vid Slussen som platsen har idag 
och vad skulle vara hållbart? (Kan komma in på Slussen som trafiknod.) 

• Gångbrons utseende har ändrats flera gånger i planprocessen efter det att 
det tillkännagavs att gestaltningsförslaget av Foster + Partners och Berg 
valts. Hur tolkar du detta, samt det faktum att det som syns på bilderna 
är en bred bilbro och en smal gångbro och hur ser du på detta utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv? (Diskuteras utifrån bilder.) 

• Vad anser du om den planerade cykelbron och planerna för cykeltrafik? 
• Vilken är din uppfattning i frågan om att sänka tunnelbanan i tunnel 

under Söderström (och förslaget Ny syn på Slussen)? Vore det mer håll-
bart att gräva ned tunnelbanan eller att behålla tunnelbanebron? 

• Vad har du för uppfattning i frågan om (samtliga har diskuterats eller 
planeras)... 
a.) att bygga ut tunnelbanan till Nacka (vilket skulle påverka den nya ut-
formningen av Slussen genom att den nya bussterminalen troligen inte 
skulle behöva ha den planerade storleken)? 
b.) Tvärbanan drogs vidare till Slussen (Saltsjöbanan görs om) och pla-
nerna på en cityspårväg vid platsen? 
c.) biltrafiken till Gamla stan kraftigt begränsades (som skett i andra eu-
ropeiska städers medeltida stadskärnor) - skulle det vara  hållbart? 

Avslutning 
• Har du möjligtvis förslag på fler personer jag skulle kunna intervjua? 
• Om det skulle vara behövligt, går det bra att återkomma och ställa fler 

frågor till dig? 
• Jag har inga fler frågor. Finns det något mer du skulle vilja ta upp innan 

vi avslutar intervjun? (Om t.ex. trafiklösningen, hållbarhet, kollektivtra-
fiksatsningar eller något som respondenten vill förtydliga eller tillägga.) 

• Ev. extrafråga: Hur har du upplevt denna intervju? 
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Bilaga 2: Intervjupersoner 

Ahlberg, Ingmarie, Stockholms stad, Exploateringskontoret, chef vid Avdel-
ning miljö och teknik, intervju 2010-03-31 på Exploateringskontoret, 
Tekniska Nämndhuset, Stockholm. 

Ahlberg, Nils, Nils Ahlberg kulturmiljö, kulturmiljöutredare, intervju 2010-
06-02 i Nils Ahlbergs bostad, Stockholm. 

Andersson, Monica, Ny syn på Slussen, förslagsställare, stadsplanerare, 
forskare och Stockholms f.d. fastighets-, miljö- och stadsbyggnadsbor-
garråd (S), intervju 2010-01-11 på Arkitekturgalleriet, Stockholm. 

Ankersjö, Per, Centerpartiet, ledamot av kommunfullmäktige och ersättare i 
kommunstyrelsen, gruppledare för Stockholmscentern, intervju 2010-05-
10 på Centerns kansli, Stadshuset, Stockholm. 

Berg, Svante, VD För Berg Arkitektkontor AB, arkitekt, uppdragsansvarig 
för Slussens nya gestaltning tillsammans med Foster + Partners, intervju 
2010-03-05 på Berg Arkitektkontor, Stockholm. 

Bergman, Bosse, Kungliga Tekniska Högskolan, forskare vid skolan för 
arkitektur och samhällsbyggnad, samhällsplanering och miljö, avdel-
ningen för urbana och regionala studier, intervju 2010-06-10 i Bosse 
Bergmans bostad, Stockholm. 

Burghauser, Andreas, Stockholms stad, Trafikkontoret, biträdande projektle-
dare för Projekt Slussen, intervju 2010-01-14 på Trafikkontoret, Teknis-
ka Nämndhuset, Stockholm. 

Cavallius, Dag, Nyréns Arkitektkontor, arkitekt och ansvarig för Nyréns 
gestaltningsförslag för Slussen år 2008, intervju 2010-03-12 på Nyréns 
Arkitektkontor, Stockholm. 

Edblom, Mats, Konstakademien, ledamot och tidigare ordförande, arkitekt, 
intervju 2010-05-25 på Ahlgren-Edblom Arkitekter AB:s kontor, Stock-
holm. 

Fare, Stella, Folkpartiet, ledamot av landstingsfullmäktige, 1:e vice ordfö-
rande i Regionplane- och trafiknämnden, ersättare i SL:s styrelse, f.d. 
partiledare för Stockholmspartiet, intervju 2010-03-04 på Kafé Ryssgår-
den, Stockholms stadsmuseum, Stockholm. 

Forsström, Svante, Ny syn på Slussen, förslagsställare, arkitekt, intervju 
2009-12-09 på Svante Forsström Arkitekter AB:s kontor, Stockholm. 

Frumerie, Mårten, Stockholms stad, Exploateringskontoret, projektledare för 
Projekt Slussen, intervju 2010-01-12 på Exploateringskontoret, Tekniska 
Nämndhuset, Stockholm. 

Glantz, Gunilla, Storstockholms Lokaltrafik (SL), planeringschef, intervju 
2010-06-10 på SL:s huvudkontor, Stockholm. 

Hamilton, Ulla, Stockholm stads miljö- och trafikborgarråd (M), ordförande 
i trafik- och renhållningsnämnden, intervju 2010-06-29 i Stadshuset, 
Stockholm.  
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Joneborg, Ulla, Ny syn på Slussen, förslagsställare, arkitekt, författare och 
tidigare verksam vid Stockholms stads stadsbyggnadskontor, intervju 
2009-12-15 på Arkitekturgalleriet, Stockholm. 

Marcus, Lars, Spacescape, arkitekt, forskare vid Arkitekturskolan KTH, 
intervju 2010-03-30 på Arkitekturskolan KTH, Stockholm. 

Nerlund, Henrik, Moderaterna, borgarrådssekreterare åt stadsbyggnadsbor-
garrådet Kristina Alvendal, intervju 2010-03-26 i Stadshuset, Stockholm. 

Obermüller, Cecilia, Miljöpartiet, ledamot av stadsbyggnadsnämnden, inter-
vju 2010-05-10 på Miljöpartiets kansli, Stadshuset, Stockholm. 

Pontvik, Alexis, Kungliga Tekniska Högskolan, professor i stadsbyggnad, 
arkitekt och vinnare av den första arkitekttävlingen om Slussens nya ut-
formning, intervju 2010-06-18 på Pontvik Arkitekters kontor, Stock-
holm. 

Rörby, Martin, Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet), 
sekreterare, intervju 2010-03-04 på Skönhetsrådets kansli, Stockholm. 

Samuelsson, Ewa, Kristdemokraterna, Stockholm stads äldreborgarråd och 
gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholm, intervju 2010-06-17 på 
Kristdemokraternas kansli, Stadshuset, Stockholm. 

Schröder, Martin, Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Planavdelning-
en, Slussenprojektets planarkitekt, intervju 2010-02-04 på Stadsbygg-
nadskontoret, Tekniska Nämndhuset, Stockholm. 

Strömdahl, Jan, Vänsterpartiet, ledamot av landstingsfullmäktige, Mälardals-
rådets planerings- och trafikutskott samt Mälardalsrådet, arkitekt, inter-
vju 2010-05-25 på restaurang Strömmen, Stockholm. 

Ståhle, Alexander, Spacescape, landskapsarkitekt, intervju 2010-03-24 på 
Kafé Klavér, Stockholm. 

Tengliden, Kristofer, Stockholms stad, Trafikkontoret, trafikplanerare och 
enhetschef för Stockholms innerstad, intervju 2010-02-08 på Trafikkon-
toret, Tekniska Nämndhuset, Stockholm. 

Thunqvist, Camilla, Tyréns, avdelningschef Trafik, intervju 2010-04-09 på 
Tyréns kontor, Stockholm. 

Valeskog, Jan, Socialdemokraterna, vice ordförande i Trafik- och renhåll-
ningsnämnden, intervju 2010-05-06 på Stockholms Hamnars kontor, 
Stockholm. 

Westerlund Bjurström, Kerstin, Samfundet S:t Erik, ordförande, arkitekt, 
intervju 2010-03-23 på Samfundet S:t Eriks kansli, Stockholm. 


