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Synpunkter på Detaljplan för bussterminal vid Slussen del av Södermalm 7:87 
mfl. Dp/ÄDp 2014-12434.

För att uppnå klimatmålen måste kollektivtrafiken ta ökad andel av 
pendlingstrafiken från Nacka och Värmdö. Därtill växer befolkningen i Nacka och 
Värmdö. Minskad biltrafik är den viktigaste miljöfrågan i Stockholmsregionen.
Vi behöver därför en säker, bekväm, trafiktekniskt välfungerande och robust 
terminal med tillräcklig kapacitet.

Vi anser att den föreslagna terminalen inte uppfyller dessa behov och utgör en 
försämring mot nuvarande terminal. Avståndet till tunnelbanan är längre och 
terminalen har för liten kapacitet (trots T-bana till Nacka). Terminalen är inte 
säker.  

Vad gäller säkerheten vill vi särskilt föra fram att bussar med brand- och 
explosionsfarliga drivmedel inte ska trafikera ett bergrum långt under gatuytan. 
En brand kan kräva människoliv och skador samt stor materiell skada. 
Anläggningen kan dessutom bli obrukbar under lång tid. 
Utrymningsmöjligheterna är otillräckliga och de komplicerade säkerhetssystem 
som skisseras inte utprovade. Säkerhetssystemen kommer också att orsaka 
problem i sig, eftersom trafiken kommer att stoppas av falsklarm och systemfel. 
Det är inte långsiktigt hållbart att bygga en bussterminal som är beroende av 
sårbara system som kräver ständig övervakning. De är dessutom mycket 
energikrävande.
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På grund av utformningen som en säckstation med komplicerade korsningar, 
lång tillfartstunnel, vänstertrafik och backande bussar måste man räkna med att 
det kommer att bli trafikstörningar.

Alla dessa faktorer kommer att medföra att kollektivtrafiken blir mindre 
attraktiv. Vi motsätter oss av dessa skäl förslaget att lägga en terminal för Nacka- 
och Värmdöbussarna inne i Katarinaberget. Terminalen bör istället ligga i det fria, 
på kajplanet och med bekväm förbindelse med T-bana och stadsbussar.
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