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Aktuellt i projektet

Granskningen av projekt Nya Slussen klar 

Sedan i mitten av november 2014 har en expertgrupp, på uppdrag av
kommunstyrelsen, granskat projekt Slussen. Granskningen är nu klar
och expertgruppens bedömning är att besluten om projekt Slussen i
huvudsak vilar på rättvisande underlag, rimliga bedömningar samt att
beslut har tagits på relevanta grunder.
Granskningen av projekt Nya Slussen klar

Viktig miljödom

Den 21 januari kom Mark-och
miljööverdomstolen med en ny miljödom för
projekt Slussen.
Läs mer här

Fritt fram för cyklister igen

Den 25 februari öppnade Götgatan från Peter
Myndes Backe och ner till Hornsgatan på nytt
för cyklister.
Läs mer här

Kontakta oss
Har du frågor om Slussen? Ring oss på
08-508 264 16 eller skicka e-post till
slussen@stockholm.se

Mer information om projektet hittar du
på vår hemsida: 
www.stockholm.se/slussen

Där hittar du även svar på många av de
vanligaste frågorna:
Till frågor och svar

Arbeten i området

Nyfiken på vad som händer vid Slussen?
Här kan du läsa mer om vad som pågår
just nu.
Arbeten i området

Följ utgrävningarna

I samband med ledningsarbeten vid
Slussen genomförs också arkeologiska
undersökningar. Nu kan du följa med
Stadsmuseet på en tur och höra mer om
utgrävningarna vid Södermalmstorg. 
Följ utgrävningarna vid Södermalmstorg

Varför bygga nytt?

Efter 80 år är Slussen tekniskt uttjänt.
Anläggningen behöver rivas och byggas
upp igen från grunden. Det ger oss en
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Besök utställningen om slussen

Se nästa slussen

Besök vår informationslokal på Stadsgården 8.
Här finns massor med information om
ombyggnaden.

Öppet: tis, ons, tors kl.12-18 (helgfri vardag)
Lör kl. 11-15

upp igen från grunden. Det ger oss en
chans att anpassa platsen för att möta
de behov och förutsättningar som
kommer att gälla för det närmaste
århundradet. Nya Slussen blir en
attraktiv mötesplats och ett nav i en
växande region.
stockholm.se/slussen
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