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Avtappning och reglering av 
Mälaren i Slussenprojektet
Under senhösten 2000 inträffade det som många befarar kommer att 
ske allt oftare i framtiden. Trots maximal avtappning så steg nivåerna 
i Mälaren över den högsta målnivån efter en höst av idogt regnande 
inom avrinningsområdet. Högre nivåer hade inte uppmätts sedan 
Mälaren reglerades fullt ut 1941 (se figur 1). För att få ner nivåerna och 
därmed undvika en översvämningssituation tvingades Länsstyrelsen 
till unika åtgärder då man beordrade maximal öppning av slussarna 
i Hammarby och Södertälje, så kallad nödtappning. Åtgärden ansågs 
nödvändig för att undvika översvämning och medföljande konsekvenser 
för samhällskritiska funktioner såsom bland annat vatten- och avlopp, 
eldistribution samt kollektivtrafik.

Efter denna händelse samt efter ett flertal 
andra liknande händelser runt om i landet 
tillsatte Regeringen 2005 den så kallade 
Klimat- och sårbarhetsutredningen som 
kom med sitt första delbetänkande, 
Översvämningshot – Risker och åtgärder 
för Mälaren, Hjälmaren och Vänern, i 
november 2006 (SOU 2006:94). Utred-
ningen visade bland annat att redan vid 
vattennivåer 0,53 m över medelvattenni-

vån i Mälaren börjar anläggningar som 
bedriver samhällsviktig verksamhet att 
slås ut. De högsta risknivåerna för Mälaren 
innebär vattenstånd som är 1-1,5 meter 
högre än så. Enligt SMHI är risken för att 
en allvarlig översvämningshändelse ska 
inträffa i Mälardalen, liknande eller värre 
än händelsen år 2000, cirka 10 procent 
de närmaste 10 åren. Men låt oss backa 
bandet några år i tiden för att fånga upp 
det som pågick i Stockholms stad och 
föregick översvämningssituationen hösten 
2000.

Reglering av Mälaren
Mälarens första vattendom kom 1941 
och sjön började regleras 1943. Syftet 

med regleringen var att motverka över-
svämningar av jordbruksmark. Man ville 
också höja de låga vattenstånden. Dels 
för att minska risken för fartygen att 
gå på grund och dels för att undvika 
saltvatteninträngning. Resultatet av den 
första regleringen blev att de höga vatten-
stånden minskade som planerat. Men de 
låga vattennivåerna blev ännu lägre. Där-
för fastslogs nya regleringsbestämmelser 
1966 som började tillämpas under 1968. 
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Figur 1: Högt vattenstånd i Riddarfjärden utanför 
västra entrén till Gamla stans tunnelbanestation i 
december 2000.
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Ny vattendom gäller från 2015 och 
bygger på en regleringsstrategi som tagits 
fram av Stockholms stad inom ramen 
för Projekt Slussen. Stockholm stad har 
tillståndet för Mälarens reglering. Driften 
av regleringen sköts av Stockholm Hamn 
AB på uppdrag av Stockholm Stad. 
De flesta tappningspunkterna finns i 
Stockholms innerstad men även Söder- 
tälje sluss, som ägs och drivs av Sjö-
fartsverket, ingår i systemet för regleringen, 
se figur 2. I grova drag kan man säga 
att tappningsordningen är som följer; 
Riksbroluckan i Norrström, Stallkanalen 
vid slottet, avtappningskanalen i Slussen, 
Karl Johanslussen vid Slussen, Hammar-
byslussen och sist Södertälje sluss. 

Tidiga tecken på nedbrytning
Den slussanläggning i centrala Stockholm 
som idag byggs om har sitt ursprung från 
1935 då den senaste större omdaningen 
av slussenområdet genomfördes. An-
läggningen hade dessvärre redan vid 
byggnationen på 1930-talet utförts med 
delvis bristfällig grundläggning samti- 
digt som tösaltning samt hård trafik 
gjorde att tätskikt, betong och fogkon-
struktioner snabbt bröts ner. Under 
slutet 1970-talet började de första 
diskussionerna om framtiden för Slussen 
föras inom dåvarande Gatukontoret efter 
att tjänstemännen sett tecken på snabb 
nedbrytning av anläggningen samtidigt 
som anläggningen kontinuerligt sjönk 
(sättningar) på framförallt östra sidan. 
Under 1980- och 1990 talet upprättades 
flera underhållsrapporter som samtliga 
beskrev en akut och dessutom acce-
lererande situation. Tjänstemännen upp-
manade tidigt politikerna att ta beslut 
om Slussen framtid genom antingen en 
omfattande renovering eller en helt ny 
anläggning. 

Ett inriktningsbeslut inom politiken 
togs om att utreda en ersättning av 
den dåvarande anläggningen med en 
ny och 1991 utlyste Stockholms stad 
en arkitekttävling i syfte att få fram 
ett förslag för det nya Slussen. I täv-
lingsprogrammet fanns inga krav om 
ökad avtappningskapacitet. Alexander 
Pontviks förslag Res Publica utsågs till 
vinnare 1992 men förslaget realiserades 
aldrig delvis eftersom Sverige hade kastats 
in i en djup lågkonjunktur i början av 
1990-talet men även för att det så kallade 
Dennispaketet (politisk överenskommelse 
om en stor väg- och spårsatsning i 
Stockholmsregionen från 1992) några år 
senare genererade tankar om att Slussen i 
framtiden inte skulle behöva ha den stora 
kapacitet för vägtrafik som man tidigare 
utgått ifrån.

Ny detaljplan för Slussen
2003 utlystes en ny tävling där förslaget 
Strömmar (Nyréns arkitektkontor, Tyréns 
och ELU ingick i tävlingslaget) utsågs 
till vinnare 2004. I tävlingskriterierna 
ingick bland annat att anläggningen 
skulle innehålla en ny båtsluss samt 
att anläggningen skulle ha en avtapp-
ningskapacitet motsvarande 480 m3/s 
till skillnad från förra anläggningen som 
endast klarade av att avbörda cirka 280 
m3/s. Detta krav bottnade bland annat i 
händelserna hösten 2000. Inom ramen 
för Projekt Slussen gjordes bearbetningar 
av det vinnande tävlingsförslaget under 
flera år parallellt arbetet att ta fram en ny 
reglering av Mälaren.

Miljödom 
Under 2006 handlade Stockholms 
stad och Projekt Slussen upp en kon-
sultgrupp (Structor Miljöbyrån, Tyréns, 
Sweco, SMHI med flera) i syfte att ta 
fram en ansökan avseende tillstånd för 
vattenverksamhet enligt miljöbalken. 
Ansökan enligt miljöbalken omfattade 
en större avtappningskapacitet, en ny 
reglering av Mälaren, byggandet av 
alla vattenanläggningar samt grundvat-
ten bortledning vid uppförandet av nya 
Slussen.

I uppdraget ingick även att föreslå hur 
stor avtappningskapaciteten för Mäla- 
ren bör vara för att minska översväm-
ningsriskerna till en acceptabel nivå 

och att undersöka samt verifiera av-
tappningsförmågan uppströms (Mälaren) 
och nedströms (Saltsjön) slussenområdet 
kopplat till det nya kravet på av-
bördningsförmåga. Arbetet utmynnade i 
förslaget att öka avtappningskapaciteten i 
Slussen/Söderström från dagens cirka 300 
till totalt 1400 kubikmeter per sekund och 
att öka avtappningen i Hammarby kanal 
från 70 till 140 kubikmeter per sekund. 
Det gjordes även utredningar av ett 
alternativ som innebar att utbyggnad 
av kapacitet i Slussen/Söderström i 
kombination med Södertälje kanal. 
Sammanfattningsvis konstaterades att 
det senare skulle inneburit en större 
föroreningsbelastning till vattenmiljön i 
Östersjön.

Det fysiska timglaset i Mälarens 
avtappningsförmåga och därmed den 
mest kritiska delen är själva slussen-
området vid Söderström med tillhörande 
konstruktioner. Här minskar både bredd 
och djup med påföljande ökad ström-
hastighet samt risk för dämningseffekter. 
ELU fick uppdraget att ta fram en 
utformning av Slussenområdet som 
klarar av avtappningskravet, vid givna 
vattenståndsskillnader, utan att oönskade 
dämningseffekter uppströms uppstår. 

Med hjälp av konsultföretaget Tikab så 
togs en kanalutformning fram som skulle 
ge så optimala strömningsförhållanden 
som möjligt samtidigt som alltför djupa 
kanaler försökte undvikas av kostnads-

Figur 2: Översikt över tappningspunkter i Stockholms innerstad samt i Södertälje kanal.

Figur 3: Kanalgeometri i Söderström före och efter nuvarande ombyggnad.
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skäl. De första strömnings- och flö-
desberäkningarna utfördes i programmet 
HEC-RAS för att ringa in utformning och 
göra störningsanalyser. Maximal bredd 
över området var relativt låst på grund 
av fasta hinder i form av en före detta 
sluss i norr och Stadsgårdskajen i söder. 
Avståndet uppgick till 96 m. Ganska fort 
kunde konstateras att en optimal geometri 
på kanalerna vara att behålla maximal 
bredd och välja djup till dess att kapacitet 
uppnåddes. Med ett djup om cirkwa 5 m i 
kanaler och i sluss så kunde det konstateras 
att kravet på 1400 m3/s sannolikt kunde 
uppfyllas. Kapaciteten i norra och södra 
avtappningskanalen 600 + 600 m3/s och i 
slusskanalen 200 m3/s.  

Beräkningsprogrammet HEC-RAS har 
dock sina begränsningar vilket gjorde att 

felosäkerheten i resultat var hela 20 %. För 
att kunna vara säker på att anläggningen 
vid Söderström inklusive områdena strax 
uppströms och nedströms skulle klara 
av dessa flöden så krävdes en betydligt 
mindre felosäkerhet. Beslut togs därför att 
utföra ett hydrauliskt modellförsök i ett 
vattenlaboratorium och i lämplig skall för 
att få så lite felosäkerhet som möjligt inför 
inlämnandet av ansökan om ny reglering 
för Mälaren. Med modellförsök i skala 
1:40 så bedöms felosäkerheten kunna 
minskas ned mot 3 procent.

Modellen började byggas tidigt 
under hösten 2011 utifrån ett digitalt 
3D-modellunderlag, se figur 4. Den fysiska 
modellen stod klar i december 2011 och 
strax före jul samma år gjordes den första 
provtappningen i modellen i Vattenfalls 

vattenlaboratorium i Älvkarleby, se 
figur 5. Efter någon dags försök kunde 
konstateras att anläggningen klarade de 
uppställda krav på avtappningskapacitet 
med viss marginal. Vid provtappningen 
uppnåddes 1430 m3/s. Därmed var den 
sista pusselbiten på plats och miljö-
domsansökan kunde skickas in med 
visshet om att föreslagen reglering samt 
utformning uppfyller det ansökan avser.

Vattenanläggningen
Vattenanläggningen i nya Slussen består 
i huvudsak av två avtappningskanaler 
och en slusskanal. Dessutom finns på 
norra sidan en äldre slusskammare som 
skall konverteras till fiskvandringsväg. 
Området flankeras av två kajlinjer. 
Avtappningskanalerna är 33 respektive 

Figur 4: Översikt över modellförsöksområdet. Bottengeometri i mörkgrönt. Till 
höger Mälaren och till vänster Saltsjön. Vy från norr.

Figur 5: Vattenfalls vattenlaboratorium i Älvkarleby med modellen över slussen-
området. I förgrunden grundläggningen till Centralbron samt järnvägsbro över 
Söderström. Längst ner i bild Slussenområdet.

Figur 6: Översikt över slussenområdet och kanalerna. Vy från norr. Figur 7: Planöversikt över vattenområdet och dess funktioner samt placering 
av luckorna.

Figur 8: Vy över den avtappningsluckan i södra avtappningskanalen. Södra 
kajen överst i bild och till vänster östra lågbroarna.

Figur 9: Vy över uppströms slusslucka i uppfällt läge. Västra öppningsbara bron 
i bakgrunden.
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35 m breda och slusskanalen är 12 m 
bred. Slusskammaren flankeras av två 
slussplan som är 6 m breda, se figur 6 och 
figur 7. Avtappningskanalerna är försedda 
med två hydraulikdrivna bottenlagrade 
klaffluckor. Avtappningsluckorna är cirka 
7 m höga och är utförda i rostfritt stål för 
att minimera underhållsbehov, se figur 8. 
Luckornas huvuduppgift är att reglera 
Mälaren men de är även konstruerade för 
att kunna stå emot ett så kallat negativt 
vattenstånd, det vill säga i händelse av att 
Saltsjöns nivå blir högre än Mälarens så 
klarar luckorna att dämma mot Saltsjön. 
Avtappningsluckorna är hydrauliskt driv-
na med maskinrum på varje sida.

De båda slussluckorna är så kallade 
horisontallagrade segmentluckor och 
de skall utföras i rostfritt duplexstål. 

Uppströms slusslucka är av typen tryck- 
segmentlucka, se figur 9 och dämmer 
mot Mälaren och nedströms lucka är en 
kombinerad drag- och trycksegments-
lucka för att klara både slussning men 
även dämma mot Saltsjön vid negativt 
vattenstånd. Slussluckorna drivs av ett 
hydrauliksystem med ensidig drivning 
och passiv lagring på motstående sida.

Gestaltningsmässigt har den uttryckliga 
ambitionen varit att anläggningen skall 
upplevas som lugn och som ett vattentorg, 
se figur 10. Det har därför ägnats stor 
omsorg om att minimera de synliga 
delarna av lucksystemen. Bland att har 
drivningssystem och maskineri förlagts 
dolt i utrymmen under slussplanen samt 
i kajerna. Lagring av luckor är placerad 
under vattenlinjen, se ingressbilden.

Entreprenader
Slusskanalen inklusive slussluckor, kaj- 
er, avtappningskanaler, fiskväg, led-
verk samt erosionsskydd utförs av 
Skanska inom entreprenaden SN71 som 
är en utförandeentreprenad i sam-
verkan. ELU Konsult har ansvarat för 
projektering av bygghandlingar i ett 
generalkonsultuppdrag. Avbördnings-
luckorna utförs av Skanska inom en-
treprenaden SN73 som är en renodlad 
totalentreprenad. Skanska i sin tur 
har anlitat Stål & Rörmontage för till- 
verkningen av själva luckbladen. För 
projektering av mekanik svarade 
Skanska Teknik, ELU projekterade 
teknik- och mekanikutrymmen och för 
samordning av projektering mellan 
SN71 och SN73 svarar ELU Konsult.  

Figur 10: Översikt över vattenområdet. Visions- och idébild. Vy från norr. Södermalm i bakgrunden.
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