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Exjobb: Nya tunnelbanan och klimatmål 
– en analys 
 
Stockholms tunnelbana ska byggas ut med två mil nya spår och tio nya 
stationer, ett projekt som kommer att pågå och påverka Stockholmarna 
i många år. Den nya tunnelbanan förväntas ha en livslängd på 100 till 
150 år. Utbyggnaden av tunnelbanan har en betydande påverkan på 
människor och miljö.  
 
EU:s och Sveriges miljö- och klimatmålen består av flera etapper och 
delar. Ett långsiktigt mål i Sverige är att begränsad klimatpåverkan ska 
vara uppnådd år 2050.  
 
Detta examensarbete ska bidra till att utbyggnaden av tunnelbanan kan 
ske på ett långsiktigt hållbart sätt med minimal klimatpåverkan ur ett 
livscykelperspektiv. 
 
Bakgrund 
Stockholm är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa. 
När vi blir allt fler behövs både fler bostäder och mer kollektivtrafik 
 
2013 års Stockholmsförhandling 
I januari 2014 tecknades ett avtal mellan staten, Stockholms läns 
landsting, Stockholms stad, Järfälla kommun, Nacka kommun och Solna 
stad. Överenskommelsen, 2013 års Stockholmsförhandling, innebär att: 
 

• Tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Blå 
linje byggs ut till Gullmarsplan och söderort och kopplas samman 
med Gröna linjens Hagsätragren. 

• De fyra kommunerna åtar sig att bygga totalt 78 000 nya 
bostäder i tunnelbanans närområde – antingen själva eller 
genom annan markägare/exploatör. 
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Två mil och tio stationer på drygt tio år 
Satsningen på tunnelbanan är stor - två mil tunnelbana och tio nya 
stationer - och kommer att pågå under många år. Det krävs också 
investeringar i nya vagnar och depåer för uppställning, städning och 
reparationer av tågen.  
 
Byggstart för alla de nya sträckorna beräknas till 2018 och byggtiden för 
tunnelbanan till Arenastaden och tunnelbanan till Barkarby beräknas 
vara cirka 6 år. För tunnelbanan till Nacka och söderort är byggtiden 7-8 
år. 
 
Utbyggnaden av tunnelbanan har en betydande påverkan på människor 
och miljö. Påverkan sker både under byggskedet och när den nya 
tunnelbanan är i drift. För att kunna leva upp till våra intressenters krav, 
mål och förväntningar behöver arbetet med hållbarhetsfrågor hålla en 
hög profil, både gällande utformningen av den färdiga anläggningen och 
under genomförandet av utbyggnaden. 
 
En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är kunskapsinhämtning. Med en 
hög kunskapsnivå ökar våra möjligheter att fatta beslut om 
genomförandet av tunnelbaneutbyggnaden som leder till en långsiktigt 
hållbar anläggning som bidrar till att uppnå satta klimatmål.  
 
Syfte 
Inom ramen för ex-jobbet är uppgiften att analysera den 
klimatpåverkan utbyggnaden har utifrån ett livscykelperspektiv och 
koppla den till nationella klimatmål.   

• Analysen ska visa på eventuellt gap mellan vad vi gör i dag och 
vad vi faktiskt måste uppnå i förhållande till de nationella målen.  
 

• I analysen ska det framgå vad som krävs av oss för att uppnå de 
nationella målen (Backcasting). 

 
• Identifiera de mest betydande områdena där klimatpåverkan är 

störst och/eller där det finns störts möjlighet att genomföra 
åtgärder i rätt riktning. 
 

• Lyfta fram vilka åtgärder som krävs för att ta vårt ansvar i 
klimatmålen och vad de innebär i form av kostnader mm.  
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Metod och genomförande 
 
Vårt förslag är att detta examensarbete utgår från den så kallade 
Backcasting-metoden. I arbetet ingår att: 

 
• Identifiera globala, nationella och regionala klimatmål som berör 

genomförandet av tunnelbaneutbyggnaden.  
 

• Analysera nya tunnelbanan klimatpåverkan ur ett 
livscykelperspektiv med utgångspunkt i redan genomförda 
klimatkalkyler.  

 
• Analysera gapet mellan ”så här gör vi idag”, möjligheter att 

påverka och vad som krävs för att möte de relevanta 
klimatmålen.  
 

• Metod och genomförande preciseras ytterligare i samverkan med 
de (en till två) studenter som blir aktuella för uppdraget. Egna 
idéer på metod och genomförande är mycket välkomna. 

 
 
Din utbildning och erfarenhet 
Vi ser med fördel att du är student inom samhällsbyggnad med 
inriktning mot miljö och hållbarhet. Kanske har du också ett särskilt 
intresse för LCA.  
 
Kontaktperson/Handledare 
Erica Rodén, erica.roden@sll.se 
 
Kontaktuppgifter 
Om du har några frågor kring exjobbet kontakta Erica Rodén. För övriga 
frågor är du välkommen att höra av dig till student@sll.se. 
 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana håller till på Norra stationsgatan 69 i 
Stockholm.  
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