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Sammanfattning 

Transportsektorn ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser och en övergång från biltrafik 

till kollektiv-, cykel- och gångtrafik, är därför nödvändig för att nå klimatmål. År 2013 

beslutades att Stockholmsregionens tunnelbanesystem ska utökas med nya linjer och stationer, 

vilka ska samordnas med bostadsbyggande. Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT, har fått 

i uppdrag att ansvara för utbyggnaden av de nya linjerna som väntas ske under perioden 2018–

2027. Utbyggnaden av tunnelbanan är resurskrävande och kommer att generera utsläpp i flera 

led. Inom FUT:s uppdrag ingår att beakta och begränsa dessa utsläpp. 

 

Den här studien utgår från två forskningsfrågor med olika tidsperspektiv: 

 

 Vad kan FUT göra för att klimatpåverkan från utbyggnaden av tunnelbanan ska bli så 

liten som möjligt? 

 Hur kan tunnelbanan bidra till att internationella, nationella och regionala klimatmål 

uppnås? 

 

I ett kortare perspektiv utfördes en backcastingstudie med målsättningen att utbyggnaden ska 

ske med en så liten klimatpåverkan som möjligt. Interna och externa faktorer som är viktiga för 

ett effektivt klimatarbete undersöktes. Flera aspekter identifierades som viktiga för ett effektivt 

arbete med klimatfrågan, däribland: 

 

 Att tydliga externa klimatkrav ställs på FUT 

 Att ansvaret för att minska klimatbelastningen fördelas mellan en central enhet och 

medarbetare 

 Att förvaltningen definierar ett nolläge och aktivt arbetar för att minska anläggningens 

växthusgasutsläpp 

 

I det längre tidsperspektivet behandlades den nya tunnelbanan som en förändring i 

Stockholmsregionens infrastruktur. Detta för att belysa och diskutera vilken påverkan 

tunnelbanan kan ha på transportflöden och den urbana utvecklingen i regionen, samt hur detta 

på sikt kan bidra till måluppfyllelse av klimatmål. Hur tunnelbanan på sikt kan bidra till att 

klimatmål uppnås avgörs av: 

 

 Dess relativa attraktivitet gentemot andra, mindre hållbara transportsystem, med 

avseende på utbredning, pris och prestanda. 

 Hur stora överflyttningseffekter som tillkommer från andra transportsystem 

 Hur bebyggelseutvecklingen sker i samverkan med tunnelbanan och vilka 

förutsättningar detta ger invånarna. 
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Abstract 

The transport sector generates large emissions of greenhouse gases, why a transfer from road 

transport to public transit, cycling and walking is necessary to achieve climate objectives. 

During 2013 a decision was made to expand the existing subway system in Stockholm with 

new lines and stations that are to be coordinated with the development of housing. The 

administration for extended subway, FUT, have been commissioned to carry out the expansion, 

which will take place during the years 2018-2027. Many resources are needed for the 

construction to be carried out, which will generate emissions in several stages. It is a part of 

FUT´s mission to account for the emissions and to reduce them. 
 

This study aims at answering two research questions with different time perspectives: 
 

 How can FUT address the emissions generated during the construction to affect the 

climate as little as possible? 

 How can the subway extension, once operational, contribute to the fulfilment of 

international, national and regional climate objectives? 

For the shorter time frame, a backcasting study was conducted with the aim to keep emissions 

as low as possible, where internal and external factors important for an efficient climate 

mitigation were examined. Several aspects were identified as important for FUT to effectively 

mitigate to its mission, for example: 
 

 Clearly defined external climate requirements are needed  

 The responsibility to mitigate to the mission need to be distributed between a central 

unit and FUT´s co-workers 

 FUT need to define a point of departure for its emissions and actively work towards 

reducing them 

In the longer time frame, the new subway is looked upon as a transformation of the 

infrastructure in the Stockholm region. This perspective was chosen to discuss the effects that 

the subway can have on transportation flows and the urban development in the region, and how 

this can contribute towards reaching climate objectives. How the subway can contribute 

depends upon:  

 

 Its relative attractiveness compared to other, less sustainable transport systems, 

regarding distribution, costs and performance. 

 How large transfers from other transport systems that can be achieved. 

 How the urban development conspires with the subway and which conditions it provides 

to the citizens. 
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Förord 
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1. Introduktion 
Som ett resultat av Stockholmsförhandlingen 2013 har det beslutats att Stockholms 

kollektivtrafik ska få ett tillskott av nya tunnelbanesträckningar. Beslutet villkoras av att fler 

bostäder tillkommer i kommunerna Stockholms stad, Nacka, Solna stad samt Järfälla. 

Sammantaget innebär satsningen 77 900 nya bostäder, tre nya tunnelbanesträckningar med 

totalt tio nya stationer och 19 km spår i tunnel (SOU 2013:01). För att verkställa utbyggnaden 

av tunnelbanan har en ny förvaltning inrättats inom Stockholms läns landsting, Förvaltning för 

utbyggd tunnelbana, FUT (SLL u.å. a).  

 

Utifrån ett miljöperspektiv är kollektivtrafikens roll, nu och i framtiden, betydande. 

Persontransporter behöver till en större del ske med kollektiv-, cykel- och gångtrafik för att 

bryta beroendet av fossila bränslen i transportsektorn samt för att högt ställda klimatmål ska 

uppnås (Naturvårdsverket 2016a). Dessa klimatmål finns på olika internationella, nationella 

och regionala politiska nivåer och de kan framstå som något abstrakta när de ska hanteras på 

projektnivå. Under utbyggnaden av Stockholms tunnelbana kommer utsläpp av växthusgaser 

att ske till följd av att stora mängder resurser behövs. Resurserna måste utvinnas, bearbetas, 

transporteras och ingå i olika tillverkningsled för att bli användbara produkter. Detta är 

energikrävande processer som genererar utsläpp eftersom att fossila bränslen används inom 

flera led (Öman m.fl. 2012; Kaijser & Kander 2013).  

 

Den här studien behandlar de interna och externa faktorer som är viktiga för att FUT ska kunna 

leverera en tunnelbaneanläggning med så liten klimatpåverkan som möjligt samt vilka 

förutsättningar som ger ett effektivt klimatarbete. Tunnelbanan diskuteras också i ett större 

perspektiv, som en del i Stockholmsregionens transportsystem och som en del av 

samhällsutvecklingen, där dess roll för att uppnå långsiktiga klimatmål belyses. 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Stockholm växer 

Stockholmsregionen befinner sig i en expansiv fas då invånarantalet har ökat och väntas 

fortsätta öka (SLL 2015a). Idag bor nästan 2,3 miljoner invånare i Stockholms län (SCB 2017) 

och till år 2050 uppskattas invånarna vara ca 3,1 miljoner (SLL 2015a). Enligt Stockholms 

handelskammare (2015) hamnar Stockholm i toppen bland de huvudstäder som växer snabbast 

i Europa. Situationen ställer krav på en utökning av samhällsfunktioner för att möta nuvarande 

och kommande behov av bostäder, transport och annan service. 

 

Sedan 90-talets nedgång på fastighetsmarknaden har bostadsbyggandet i Sverige halkat efter 

jämfört med befolkningsökningen (Boverket 2012). En lägre byggnadstakt i kombination med 

att invånarna blivit fler har lett till höga bostadspriser, långa köer för att hyra en bostad, samt 

en ökad boendetäthet i Stockholmsregionen (ibid.). Befolkningsökningen förklaras av ett 
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inflyttningsnetto från andra länder och andra orter inom Sverige samt ett födelseöverskott 

(Länsstyrelsen 2016). Enligt Länsstyrelsen (2015) behöver 16 000 bostäder tillkomma årligen 

för att täcka behovet i regionen, och flera debattörer gör liknelser till tiden före 

miljonprogrammets genomförande (se Lind 2012; Barthel m.fl. 2016). 

 

Transportsystemet är en annan utmaning i tillväxtens spår där det konstateras att flera delar av 

systemet är hårt belastat. Trots flera stora infrastruktursatsningar som Södra- och Norra länken, 

Förbifart Stockholm samt Citybanan, förväntas belastningen vara fortsatt hög nästkommande 

årtionde (Trafikanalys 2011). Spårbundna transporter har varit starkt bidragande till 

Stockholms radiella struktur, där bostäder etablerats längs linjerna som sammanfaller i 

citykärnan och strålar ut i förorterna (Lundin & Gullberg 2011). För resor in mot och genom 

innerstaden är kollektivtrafikens andel hög, medan bilen utgör ett mer konkurrenskraftigt 

färdmedel för resor på tvären i den radiella strukturen.  

 

Tillväxten sker också i en tid då miljöfrågor och särskilt klimatfrågan hamnat högt upp på den 

politiska dagordningen. En majoritet av världens stats- och regeringschefer undertecknade 

under 2015 Parisavtalet med avsikt att hålla den globala uppvärmningen långt under 2°C, och 

att arbeta för att uppvärmningen ska stanna vid 1,5°C (UN 2016a). En utmaning för Stockholm 

är således att utvecklas på ett sätt som tillfredsställer behovet av samhällsfunktioner för en 

växande befolkning, samtidigt som klimatåtaganden behöver uppfyllas. Utmaningen kan även 

lyftas i ett bredare perspektiv då urbaniseringstrenden är global. Idag bor över hälften av 

världens befolkning i städer och över de kommande trettio åren förväntas andelen ha ökat till 

över 70 procent (UN 2014). 

 

Växande städer kräver stora mängder resurser i form av material och energi. Råvaror behöver 

utvinnas, bearbetas och transporteras, produkter behöver tillverkas och fraktas, energiintensiva 

maskiner behövs för att bygga staden och dess funktioner. För denna process krävs bränsle, 

främst i form av fossila bränsletyper (Kaijser & Kander 2013). Eftersom användningen av 

fossila bränslen är själva huvudorsaken till den globala uppvärmningen så uppstår frågan hur 

klimatåtaganden kan fullföljas i en tid då världen urbaniseras kraftigt. 

1.1.2. Klimatfrågan  

Användningen av fossila bränslen har ökat sedan förindustriell tid (IPCC 2014). Fast, flytande 

och gasformiga energibärare som kol, olja och naturgas har stora fördelar inom en mängd 

tillämpningsområden viktiga för samhällsutvecklingen (Kaijser & Kander 2013). För att 

tillvarata den inneboende energin i de fossila bränslena krävs förbränningsprocesser där 

koldioxid är den dominerande restprodukten (IPCC 2014). Koldioxidens växthusgaseffekt 

kvantifierades av Svante Arrhenius redan i slutet av 1800-talet (Arrhenius 1896). Nästan ett 

sekel efter Arrhenius upptäckt om koldioxidkoncentrationens koppling till klimatvariationer 

bildades the Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC, år 1988. Panelen fick till 

uppgift att sammanställa forskning kring klimatförändring, dess sociala och ekonomiska 

konsekvenser samt att ta fram underlag till beslutsfattare (IPCC 2010). Forskningsunderlaget 

kring klimatförändringar hade då hunnit bli omfattande och visade på ett potentiellt hot mot 
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matförsörjning och höjda havsnivåer (WMO 1989). Som ett resultat av världstoppmötet i Rio 

de Janeiro 1992 skapades FN:s ramkonvention om klimatförändringar, UNFCCC. Det 

övergripande målet för denna så kallade Klimatkonventionen är att stabilisera koncentrationen 

av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar allvarliga antropogena (mänskligt 

orsakade) störningar i jordens klimatsystem. Klimatkonventionen avgör vad som är allvarliga 

antropogena störningar baserat på IPCC:s bedömningar (UNFCCC 2014). 

 

I dagsläget råder inte längre några tvivel om att det är mänskliga aktiviteter som står bakom den 

globala uppvärmningen (Rockström m.fl. 2009). Effekterna av ett allt varmare klimat väntas 

bli allvarliga. Havsnivåer väntas stiga bl.a. som en konsekvens av att glaciärer och inlandsisarna 

vid Grönland och Antarktis smälter. Låglänta kustområden och öar riskerar att hamna under 

vattenytan (IPCC 2014; von Oelrich m.fl. 2015). Haven absorberar också en fjärdedel av 

koldioxidutsläppen som upplöses och försurar vattnet. Flera vattenlevande arter som bygger 

skal och skelett av kalk hotas eftersom att försurat vatten neutraliserar kalk (Rockström m.fl. 

2009). Ett varmare klimat orsakar också torka vilket rubbar förutsättningar för vegetation, med 

misslyckade skördar som följd (IPCC 2014). Klimat-, havs-, och landsystem interagerar med 

varandra och andra system. Om ett system utsätts för tillräckligt stora påfrestningar så kan det 

hamna i ett nytt jämviktstillstånd som i praktiken är irreversibelt. Eftersom att systemen 

interagerar med varandra så blir effekterna svåröverskådliga och hotar att drastiskt ändra 

förutsättningarna för liv på jorden (Rockström m.fl. 2009). 

1.1.3. Klimatpåverkan från transportinfrastruktur 

I en rapport från Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Sveriges Byggindustrier (2014) 

poängteras att fokus ofta ligger på att skapa byggnader, fordon och transporter som är klimat- 

och energieffektiva i driftsfasen. De uttrycker att kunskapen kring de indirekta utsläpp som 

uppstår i tillverkningen är begränsad, både bland beslutsfattare och inom byggbranschen. I 

deras beräkningar av storleken av de utsläpp som uppstår uppströms i byggprocesser inom hus- 

och anläggningsprojekt i Sverige, så uppskattas att dessa är i samma storleksordning som 

utsläppen från personbilar, cirka tio miljoner ton CO2e. 

 

Miliutenko (2009) menar att merparten av miljöforskningen inom transporter handlar om de 

direkta utsläpp som uppstår vid användningen av fordon. För att fordon ska kunna framföras så 

krävs en lång kedja av utvinning av råmaterial, tillverkning av komponenter, transporter, 

bränsleproduktion, och konstruktion av både fordon och infrastruktur (ibid.). Chester och 

Horvath (2009) visar att de indirekta utsläppen som härrör från de olika faserna av 

transportinfrastruktur är betydande. De argumenterar därför att ett livscykelperspektiv bör 

användas för att skapa en mer rättvisande bild. Miliutenko (2009) förklarar att ju effektivare 

själva fordonen blir genom teknikutveckling och optimering, desto större blir 

bakgrundssystemens andel av utsläppen. 
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1.1.4. Hållbara transporter 

I Sverige utgör inrikes transporter en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen1 

(Naturvårdsverket 2016a). Merparten av de transportrelaterade utsläppen kommer från 

vägtrafiken där personbilar och tunga fordon bidrar mest. Naturvårdsverket visar att de senaste 

årens minskning av nationella utsläpp från inrikes transporter avstannat. Den tidigare 

utsläppsminskningen tillskrivs en energieffektivisering av fordonsflottan samt en ökad 

användning av biodrivmedel, men nu har en ökad trafikmängd gjort att 

effektiviseringsåtgärderna inte längre räcker för att minska de totala utsläppen. För att stävja 

utvecklingen efterlyser Naturvårdsverket en omställning av transportsystemet med minskad 

biltrafik och ökad andel av kollektiv-, cykel- och gångtrafik (ibid.). 

 

Det finns ett rikt forskningsunderlag som pekar på korrelationen mellan vägsatsningar i 

stadsmiljö och ökade trafikvolymer (Hagson & Smidfelt-Rosqvist 2009; Finnveden & Åkerman 

2014). Hagson och Smidfelt-Rosqvist (2009) menar att trängsel inte kan byggas bort eftersom 

att nya vägar leder till att det blir mer attraktivt att köra bil, vilket i sin tur genererar trängsel. 

Finnveden och Åkerman (2014) visar att infrastrukturprojekt som gynnar bilism leder till ökade 

trafikvolymer på vägarna, mer utsläpp och minskade marknadsandelar för kollektivtrafiken. 

Enligt Dickinson m.fl. (2016) samt Finnveden och Åkerman (2014) råder en inkonsekvens 

mellan policys för hållbara transporter och vad som faktiskt planeras för Stockholmsregionen. 

Hållbarhetsmål beskriver att en ökad användning av fossilfria transporter är önskvärt, samtidigt 

som den faktiska planeringen både satsar på kollektivtrafik och motorvägsprojekt.  

 

Att satsa på kollektivtrafik framhålls av flera som ett hållbart alternativ för att minska 

transportrelaterade utsläpp, samt för att uppnå effektivare kapacitetsutnyttjande och därmed en 

effektivare markanvändning (se exempelvis Naturvårdsverket 2016a; Gullberg 2015; Hagson 

& Smidfelt-Rosqvist 2009). Enligt Gullberg (2015) är bilen inte ett kapacitetsstarkt 

transportmedel då den genomsnittliga bilresan endast trafikeras av 1,2 passagerare samt att 

fordonet står parkerat 96 procent av sin livstid. I jämförelse är spårbunden trafik upp till 60 

gånger mer effektiv än personbilen. 

1.1.5. Regional utvecklingsplan och klimatfärdplan 

Nuvarande inriktning inom stadsplanering förespråkar en tätare, funktionsblandad stad, där 

bostäder, arbetsplatser och service delar på ytor i kollektivtrafiknära lägen (se exempelvis Solna 

stad 2016; Stockholms stad 2016; Nacka kommun 2012). Den täta funktionsblandade staden 

adresserar utmaningen med befolkningstillväxten, samtidigt som den skapar förutsättningar för 

att minska användandet av fossila bränslen genom utbyggnad av kollektivtrafiksystem. I 

Stockholmsregionens nu gällande regionala utvecklingsplan, RUFS 2010, avspeglas denna 

planeringsinriktning bland annat i strategin att utveckla staden till en flerkärnig och tät region 

(TRF 2010). 

 

                                                
1 Avser territoriellt allokerade växthusgasutsläpp 
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Arbetet pågår med att uppdatera den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, och för den 

slutgiltiga utformningen av planen väntas beslut tas i landstingsfullmäktige under 2018 (TRF 

2016a). I förslaget till den nya planen som ligger ute för remiss finns tre kategorier av 

prioriterade åtgärder i ett kortare perspektiv. Under kategorin, Knyt ihop regionen och bygg tätt, 

varierat och kollektivtrafiknära, återkommer diskursen om den täta funktionsblandade staden, 

samt hur samband mellan de regionala stadskärnorna kan stärkas. Till planen föreslås också ett 

antal långsiktiga mål för år 2050, med tillhörande delmål för år 2030. Ett av de långsiktiga 

målen, En resurseffektiv och resilient region, gör gällande att Stockholmsregionen ska vara 

effektiv ur ett resurs- och energianvändningsperspektiv, särskilt med avseende på transport och 

bebyggelse. Vidare framhålls att miljöpåverkan ska beaktas i ett livscykelperspektiv (TRF u.å.) 

och att regionen år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser (TRF 2017). 

 

I en aktualitetsbedömning av RUFS 2010 efterfrågade flera aktörer inom regionen förstärkta 

insatser gällande länets klimatarbete (TRF 2016b), tydligare koppling till befintliga 

styrdokument samt integrering av långsiktiga mål (TRF 2015). Tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen fick år 2014 därför i uppdrag av landstingsfullmäktige att ta fram en 

regional klimatfärdplan för Stockholms län (TRF 2016b). Klimatfärdplanen är tänkt att ha en 

vägledande funktion för hur verksamheter inom Stockholms kommuner och landsting, samt 

företag och hushåll i regionen, kan bidra till att uppnå ett fossilfritt, transport- och resurssnålt 

samhälle till år 2050 (SLL 2016a). Flera styrdokument ligger till grund för planen: EU:s och 

Sveriges klimatpolitik och mål, RUFS 2010 och RUFS 2050, Stockholms läns landstings 

miljöprogram, Stockholms läns energi- och klimatstrategi, de enskilda kommunernas klimat- 

och energiarbete, samt underlag från Boverket och Trafikverket. Planen väntas träda i kraft efter 

beslut i landstingsfullmäktige under 2018 (TRF 2016a). 

 

Transporter spelar en avgörande roll för att kunna nå visionen om en region fri från 

klimatpåverkande utsläpp till 2045 (TRF 2010, 2017; Naturvårdsverket 2017a). 

Naturvårdsverket (2017a) konstaterar att transportrelaterade utsläpp i Stockholmsregionen 

minskat sedan 1990, med undantag för civil sjöfart. I dagsläget står transporter för nära hälften 

av regionens utsläpp och även om utsläppen per invånare är lägre än genomsnittet för riket, så 

måste minskningen ske i en snabbare takt för att målet ska nås (ibid.). 

1.1.6. Stockholmsförhandlingen 

Mot bakgrund av befolkningstillväxten i Stockholm, ett uppdämt behov av bostäder samt 

omfattande belastningar i delar av trafiksystemet, inleddes 2013 års Stockholmsförhandling. 

Under förhandlingen träffades en överenskommelse mellan Staten, Stockholms läns landsting 

(SLL) och de fyra kommunerna: Stockholms stad, Solna stad, Nacka kommun, samt Järfälla 

kommun, om tre nya tunnelbanesträckningar och 77 900 nya bostäder. Motiven som framhölls 

för att bygga ut tunnelbanenätet var tunnelbanans höga kapacitet vad gäller turtäthet och antal 

resenärer, att den kan stimulera byggandet av nya bostäder, samt att den inte konkurrerar om 

plats i marknivå (SOU 2013:01). 
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Utbyggnaden av tunnelbanan omfattar fyra delprojekt. En förlängning av tunnelbanans blåa 

linje från Kungsträdgården till Nacka, en förlängning från Akalla till Barkarby, en ny gren från 

Odenplan till Arenastaden, samt en utbyggd depå vid Högdalen (se figur 1). Sammanlagt 

tillkommer 19 km spår i tunnel till det befintliga nätet och tio nya stationer (SOU 2013:01) 

Byggstart för de tre tunnelbanesträckningarna sker under 2018 och anläggningen väntas stå helt 

färdig år 2027 (SLL 2017a, b, c). Inom överenskommelsen har de ingående kommunerna 

förbundit sig att tillsammans bygga bostäder i närhet till tunnelbanan under perioden 2014–

2030. Stockholms stad har åtagit sig att bygga 45 900 bostäder fördelat längs befintliga 

tunnelbanelinjer, samt i Hagastaden, Hammarby sjöstad och på Södermalm. Nacka kommun 

ska bygga 13 500 bostäder på västra Sicklaön, Järfälla kommun 14 000 bostäder inom 

tunnelbanans upptagningsområde till Akalla-Barkarbysträckan, och Solna stad 4 500 bostäder 

i Arenastaden och Hagastaden (SOU 2013:01).  

 

 
Figur 1: Spårkarta över Stockholms framtida tunnelbanesystem (SLL u.å. b) 

1.1.7. Förvaltning för utbyggd tunnelbana 

För att genomföra utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm bildades 2014 Förvaltning för 

utbyggd tunnelbana, FUT, inom SLL. Förvaltningen bär ansvaret för att genomföra 

tunnelbaneutbyggnaden och övriga åtgärder i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling. 

Uppdraget omfattar planering, projektering och byggnation samt upphandling av signalsystem 

och vagnar (SLL u.å. a). FUT är placerat direkt under Landstingsstyrelsen inom SLL:s 

organisation, som i sin tur ligger direkt under Landstingsfullmäktige (SLL 2017d). 

Landstingsfullmäktige är landstingets högst beslutande organ och ansvarar för verksamhetens 
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riktning och ekonomi (SLL u.å. c). Inom FUT:s uppdrag att bygga ut tunnelbanan ingår även 

att förhålla sig till befintliga policys beträffande trafikförsörjning, landstingets budget, dess 

miljöprogram samt övergripande mål med kollektivtrafiken. Utifrån dessa har förvaltningen 

formulerat de tre målen: 

 

 attraktiva resor,  

 en tillgänglig och sammanhållen region, samt  

 effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan (FUT 2015).  

1.2. Klimatmål och nya tunnelbanan - studiens syfte och 

frågeställningar 

Mot den bakgrund som redovisats konstateras att Stockholmsregionen står inför flera stora 

utmaningar. Invånarna växer i antal, fler bostäder behöver byggas och transportsystemet 

behöver utvecklas för att möta nuvarande och framtida behov. Samtidigt råder det inte längre 

några tvivel om att mänskliga aktiviteter är huvudorsaken till klimatförändringar vars 

konsekvenser är svåröverskådliga och som i värsta fall hotar våra och andra arters livsvillkor. 

Om ambitiösa klimatmål ska kunna nås inom givna tidsramar och en negativ utveckling 

förhindras, så måste alla samhällssektorer bidra (EC 2017a). Det är stora frågor som måste 

adresseras och utmaningar som måste brytas ned från global, nationell till regional och lokal 

nivå. Övergripande klimatmål måste ge effekt ända ned i nivåer där påverkan uppstår. 

 

Den här studien handlar om hur FUT inom sitt uppdrag kan förhålla sig till klimatmål samt hur 

de kan arbeta med att minska utsläppen från utbyggnaden av tunnelbanan. Syftet med studien 

är dels att undersöka vilka interna och externa faktorer som är viktiga för att kunna uppnå ett 

så effektivt klimatarbete som möjligt, samt att belysa och diskutera tunnelbanans roll för att nå 

klimatmål. Det övergripande målet för studien är därför att söka svar till följande frågor: 

 

 Vad kan FUT göra för att klimatpåverkan från utbyggnaden av tunnelbanan ska bli så 

liten som möjligt? 

 Hur kan tunnelbanan bidra till att internationella, nationella och regionala klimatmål 

uppnås? 
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2. Metod och teori 

Metoddelen beskriver de litteraturstudier som genomfördes, det teoretiska ramverket för 

studien där tunnelbanan ses som ett sociotekniskt infrasystem samt teori inom framtidsstudier. 

Vidare redovisas övriga metoder som använts i studien samt hur de har kombinerats och 

tillämpats. 

2.1. Litteratur 

Litteraturstudier genomfördes med tre skilda syften:  

 

I. Att finna och utveckla studiens teoretiska ramverk och metoder,  

II. sammanställa klimatmål, samt  

III. förstå FUT:s klimatarbete och omvärld.  

 

För att uppnå det första syftet genomfördes sökningar med sökverktyget KTH Primo där 

kombinationer av sökorden: climate change, metro, subway, LCA, backcasting, infrastructure, 

transport, samt futures studies användes. Sammanfattningarna i den funna litteraturen lästes för 

att bedöma relevansen för denna studie. Publikationer som ansågs relevanta lästes igenom och 

de referenser som använts gav vidare vägledning till relevant litteratur. Det andra syftet 

uppfylldes genom att undersöka klimatmål på olika politiska nivåer där publikationer från 

ansvariga instanser granskades. För att förstå FUT:s klimatarbete och omvärld användes 

förvaltningens webbforum för att studera interna dokument. Resultatet från litteraturstudie I. 

redovisas i huvudsak i avsnitt 2.2 samt 5.3, men återkommer även genomgående genom hela 

rapporten för att underbygga påståenden. Litteraturstudie II och III redovisas i rapportens 

resultatdel inom avsnitt 3.1. respektive 3.2. 

2.2. Teoretiskt ramverk 

2.2.1. Tunnelbanan – ett sociotekniskt infrasystem 

Utbyggnaden av tunnelbanan är ett av de större infrastrukturprojekten i Stockholm, men att 

kalla tunnelbanan ett infrasystem kräver förtydligande. Först kan det vara hjälpsamt att förklara 

innebörden av ordet infrastruktur. I denna rapport används en, av Arne Kaijser (1994), 

generaliserad version av historikern Göran Nilssons (1989) definition som utgår ifrån 

infrastrukturens funktion. ”Infrastrukturen tillhandahåller resurser som utgör väsentliga och 

långsiktiga förutsättningar för flertalet aktiviteter i samhället” (Kaijser 1994 s. 15).  Vidare så 

gör Kaijser även skillnad på infrastruktur och infrasystem. Begreppet infrasystem används för 

att tydliggöra systemkaraktären i infrastrukturen samt för att hänvisa till ett specifikt system 

såsom i detta fallet tunnelbanesystemet. Infrastruktur är istället summan av alla infrasystem i 

ett samhälle (Kaijser 1994). På så sätt kan tunnelbanan förstås som ett infrasystem som ingår i 

Stockholmsregionens infrastruktur. 
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Begreppet sociotekniska system syftar till att belysa att tekniska system till stor del även bygger 

på sociala komponenter. Politik, ekonomi, organisation och kultur är sociala aspekter intimt 

sammankopplade med de tekniska komponenterna (Summerton 1998). Utan sociala 

komponenter kan inte ett tekniskt system uppstå eller implementeras. Det krävs att någon 

bygger, driver och använder systemet samt även institutionella och ekonomiska ramverk för 

reglering (Kaijser 1994). En teknisk innovation isolerad tillsammans med sin uppfinnare saknar 

relevans och värde (Hård 1990). Tunnelbanan är ett sociotekniskt system då den byggs, drivs 

och används av människor och organisationer. Den styrs och regleras av ekonomiska och 

politiska instrument samt utgör en fundamental teknisk och social funktion i 

Stockholmsregionens vardag. 

 

Som ett sociotekniskt infrasystem har tunnelbanan både funktioner och egenskaper som 

påverkar utformningen och användningen. Det grundläggande funktionsändamålet för ett 

tunnelbanesystem är att transportera människor från ett ställe till ett annat. Med denna 

huvudfunktion är tunnelbanan onekligen ett transportsystem. Det finns dock många andra 

system som har samma funktionsändamål såsom vägar, luft- och sjöfart, men dessa systemen 

har olika egenskaper. Egenskaperna kan enligt Kaijser (1994) grupperas i fyra perspektiv: 

tekniskt, geografiskt, ekonomiskt och institutionellt. 

Tunnelbanans tekniska egenskaper 

Tunnelbanan kan ur ett tekniskt perspektiv beskrivas som en kombination av ett nätverk och ett 

flöde (Kaijser 1994). Nätverket utgörs av stationer sammanlänkade genom tunnelbanespår 

medan tågen utgör flödet som rör sig genom nätverket. Ett infrasystem har även 

nätverksförvaltare och systemoperatörer som ansvarar för utbyggnad och underhåll av 

nätverket respektive flödet (ibid.). FUT är en av nätverksförvaltarna för tunnelbanans 

infrasystem då det är den aktör som har ansvaret för utbyggnaden. 

 

En fundamental teknisk aspekt hos alla infrasystem är tillförlitlighet då systemet fyller en 

grundläggande funktion för många samhällsaktiviteter (Kaijser 1994). Tillförlitligheten styrs i 

huvudsak av två variabler. Å ena sidan handlar det om att förebygga och minimera små 

störningar (ibid.) såsom förseningar när det gäller tunnelbanan. Å andra sidan måste större 

haverier som kan orsaka personskador, miljöförstöring eller stora materiella kostnader 

undvikas. En kategoriindelning utifrån ett tillförlitlighetsperspektiv för infrasystem 

kännetecknar ett system som antingen starkt eller svagt kopplat. Ett svagt kopplat system har 

god buffringsförmåga och störningar är relativt isolerade till det delsystem där störningen 

inträffar. I starkt kopplade system, såsom tunnelbanan, måste alla tekniska komponenter vara 

väl anpassade till varandra. Systemvariabler som spårvidd styr vilken typ av flöde som kan 

trafikera nätverket och en störning i flödet sprids snabbt till andra delar av nätverket (ibid.). 

Tunnelbanans geografiska egenskaper 

En geografisk aspekt för ett infrasystem är dess utbredning. Generellt skiljs lokala, regionala, 

nationella och internationella infrasystem åt (Kaijser 1994). Tunnelbanan i Stockholm har en 

regional utbredning och detta återspeglas i den styrande organisationen, SLL, som även 
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ansvarar för Stockholms regionplanering (SLL u.å. d). Som del av ett regionalt 

transportinfrasystem har tunnelbanan funktionen som ett stamnät och i samarbete med mer 

lokala infrasystem för bland annat buss-, bil-, cykel- och gångtrafik når resenärerna i stort sett 

hela regionen. En annan geografisk aspekt är infrasystemets form. Skillnad görs här mellan yt-

, linje- och punktformiga system. Ytformiga system, exempelvis mobilnätssystem, är åtkomliga 

av användarna överallt inom sitt utbredningsområde. Linjeformiga system som vägar är 

åtkomliga längs dess länkar och punktformiga system är endast åtkomliga vid specifika noder 

(Kaijser 1994), exempelvis tunnelbanesystemet via dess tunnelbanestationer. 

Tunnelbanas ekonomiska egenskaper 

Infrasystem har två ekonomiska grundfrågeställningar: Hur kan nätverksuppbyggnaden 

finansieras? samt hur ska flödet prissättas? Uppbyggnaden av ett tunnelbanesystem kräver stora 

investeringar samtidigt som det präglas av osäkerheter. Systemet måste byggas färdigt innan 

det kan tas i bruk vilket leder till lång återbetalningstid samtidigt som komponenterna saknar 

värde utanför systemet då de är geografiskt bundna (Kaijser 1994). Svårigheten att bedöma den 

framtida efterfrågan bidrar också till osäkerheten. Utbyggnaden av tunnelbanan sker inom ett 

redan etablerat system vilket ökar sannolikheten att systemet används. 

 

Som investerare i ett infrasystem är det svårt att få ut rätt pris för den samhällsnytta som 

systemet bidrar till då systemet stödjer en mängd andra samhällsfunktioner dvs. systemet har 

stora positiva externa effekter. På grund av detta har ofta offentliga organisationer varit stora 

investerare i infrasystem då de tjänar på samhällsnyttan i form av skatteintäkter (Kaijser 1994). 

Detta kan även ses i att alla investerare i tunnelbaneutbyggnaden är offentliga organisationer 

(SOU 2013:01). Landstinget har ett så kallat naturligt monopol på tunnelbanesystem i 

Stockholm. Det finns inte plats för att ha ett annat konkurrerande tunnelbanesystem. Driften 

och underhållet är trots det upphandlad på en konkurrensutsatt marknad (Trafiknämnden 2012). 

Samtidigt konkurrerar tunnelbanesystemet mot andra transportinfrasystem inom 

Stockholmsregionen med målet att vinna marknadsandelar. 

Tunnelbanans institutionella egenskaper 

Som tidigare nämnts kan inte tunnelbanan ses som enbart ett tekniskt infrasystem. Utöver de 

tekniska komponenterna finns även sociala aspekter i form av ägarintressen, 

organisationsstrukturer och regelverk som utgör institutionella egenskaper hos infrasystemet.  

Ett bra samspel mellan de tekniska och de sociala komponenterna är en grundläggande aspekt 

för att infrasystemet ska kunna fungera effektivt. Ett infrasystem kan vara uppbyggt av olika 

ägarintressen vilket har en betydelse för bl.a. systemets prissättning och utbredning (Kaijser 

1994). Tunnelbanan har ett samhällsorienterat ägarintresse vilket innebär att motivet för 

infrasystemets existens är att det gynnar alla medborgare, direkt eller indirekt. Genom en 

offentlig samhällsfokuserad ägare kan utbyggnaden ske med större hänsyn till miljö och sociala 

effekter samt regional utveckling (ibid.). 

 

Infrasystemens institutionella egenskaper formas även av lagar och regelverk. Ett infrasystem 

måste förhålla sig till existerande lagar som reglerar infrasystems och dess organisationers 
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handlingsutrymme. Dessa lagar kan, men inte uteslutande, handla om organisationsutformning 

och tillstånd. Vid etablering av ett nytt infrasystem är det vanligt att nya lagar och regelverk 

uppkommer för att hantera och kontrollera utvecklingen (Kaijser 1994). Aktörer inom ett 

infrasystem skapar även interna regelverk för att reglera tekniska och ekonomiska aspekter 

inom och emellan varandra (ibid.). 

2.2.2. Infrasystemens livscykel 

Kaijser (1994) kännetecknar ett infrasystems livscykel med tre faser, etablering, expansion och 

stagnation. Etableringsfasen präglas vanligtvis av osäkerheter gällande investeringar, 

konkurrenskraft, tillgänglig teknik och utvecklingspotential. Efter en lyckad etablering ger 

intäkter och erfarenhet upphov till en expansion till nya affärs- eller geografiska områden. Till 

sist når expansionen en gräns som bl.a. bestäms av konkurrerande system och en stagnationsfas 

inleds.  

Tunnelbanas etablering, expansion och… stagnation? 

Beslutet att bygga Stockholms tunnelbana togs 1941 och konstruktionen påbörjades under 1944 

(Lundin & Gullberg 2011). I samband med tunnelbaneutbyggnaden planerades och byggdes 

även flera tunnelbaneförorter i Stockholm. Första tunnelbanelinjen togs i bruk 1950 och gick 

från Södermalm till Hökarängen och nästkommande linjer byggdes ut enligt figur 2. Det var ett 

djärvt beslut att bygga tunnelbana i Stockholm, då ingen stad av en så liten storlek hade byggt 

tunnelbana tidigare (Gullberg & Kaijser 2004). Projektet kom att bli ett av de mest påkostade i 

Stockholms historia och krävde nära koordinering med bostadsbyggande för att bli lönsam 

(ibid.). Tunnelbanan skapade stadens radiella urbana struktur och under utbyggnaden 

utvecklades nya tunnelbaneförorter i Stockholmsregionen (Lundin 2003). 

 

Som ett infrasystem i Stockholm påbörjade tunnelbanan sin etableringsfas redan innan 

planeringen av det nuvarande tunnelbanesystemet. Genom bygget av Katarinatunneln under 

Södermalm som trafikerades med spårvagn fick Stockholm sin första tunnelbana. Två 

spårvägslinjer trafikerade Katarinatunneln med de tre stationerna Ringvägen (nuvarande 

Skanstull), Södra Bantorget (nuvarande Medborgarplatsen) och Slussen (Andersson m.fl. 

2000). Spårvägstunneln kan ses som ett första test för tunnelbanan där de tekniska och 

ekonomiska möjligheterna undersöktes. Lärdomarna från projektet användes sedan för att 

initiera det storskaliga tunnelbanebyggandet. Efter den initiala etableringen har tunnelbanan 

expanderat ett flertal gånger. Nya linjer och förlängningar har tillkommit sedan 1950 fram till 

1994, då Skarpnäck stod klar som den 100:e tunnelbanestationen i Stockholm (ibid.). Se figur 

2 för tunnelbanans historiska utbredning. 
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Figur 2: Stockholms tunnelbanesystem med tidpunkter för utbyggnad ur Ingemar Johanssons “Stockholms 
bebyggelsehistoria: Markpolitik, planering och byggande under sju sekler”, (1987 s. 546). 

Efter 1994 avstannade den geografiska utvecklingen av tunnelbanesystemet för att sedan få ny 

expansionskraft i och med Stockholmsförhandlingen 2013 då beslut om tre nya 

tunnelbanedragningar togs (se SOU 2013:01). Under tunnelbanans livstid har olika 

institutionella egenskaper ändrats. Nya lagar och regelverk har tillkommit samt utbyggnad och 

drift har skötts av olika offentliga organisationer (TMR 2014). Tunnelbanans livscykel har alltid 

varit nära sammankopplad med övrig stadsutveckling i Stockholm. Bostadsbyggande i 

anslutning till tunnelbanan har varit en förutsättning för dess lönsamhet och användning 

(Gullberg och Kaijser 2004). Någon slutgiltig stagnation är ännu inte uppenbar. Beslutet den 

30 mars 2017, att genomföra ytterligare utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm mellan 

Fridhemsplan och Älvsjö i utbyte mot 52 000 nya bostäder (Sverigeförhandlingen 2017), kan 

ses om ett tecken på att tunnelbanesystemet fortfarande är i en utvecklingsfas.  

2.2.3. Framtidsstudier 

Framtiden existerar ännu inte och torde vara omöjlig att studera, inga framtidsfakta finns, ingen 

har ännu upplevt, sett eller mätt den. Enligt framtidsforskare som Bell och Olick (1989), Höjer 

och Svenfelt (2012) samt Wangel (2012) går det inte att få empirisk kunskap om framtiden och 

det är inte heller syftet med framtidsforskning. Bell och Olick (1989) menar att utgångspunkten 

för framtidsforskning är att framtiden är formbar genom de val som görs i nutid. Framtiden 

ligger således öppen och det är upp till de nu levande att skapa den. Wangel (2012) uttrycker 

att framtidsstudier bör förstås som kunskap om möjligheter och osäkerheter. Höjer och Svenfelt 

(2012) anser att framtidsforskningens roll är att beskriva flera möjliga och önskvärda framtider, 

därav benämns forskningsfältet enligt Skovdahl (2012) som Futures studies på engelska för att 
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förtydliga pluraliteten. Utifrån flera potentiellt möjliga framtider kan förändringar i nutid 

identifieras som är nödvändiga för att nå en önskad framtid (Höjer & Svenfelt 2012). 

En kortfattad historik om framtidsstudier 

Framtidsstudier har sitt ursprung inom strategisk militär verksamhet. Det amerikanska 

flygvapnets forskningsinstitutet RAND Corporation arbetade utifrån hypotetiska 

frågeställningar om motståndares kapacitet och möjliga konfliktscenarier under kalla kriget 

(Andersson 2012). Forskarna hos RAND utvecklade scenariotekniker och Delphi metoden, där 

experter och forskare bjöds in till paneler i avsikt att försöka uppskatta sannolikheter för olika 

framtidshändelser (Andersson 2006). Företaget Shell kom i början av 70-talet att utveckla en 

scenarioteknik för att utveckla planeringsstrategier för verksamheten. I framtagandet av 

scenarierna involverades flera anställda inom olika nivåer i företaget i workshops. Idén var att 

scenarierna skulle kännas som legitima, relevanta och möjliga ifall de delvis skapades av, och 

förankrades hos de anställda (Dreborg 2004). 

  

I Sverige kom framtidsstudier att formas utifrån demokratiska värderingar med syfte att främja 

internationell solidaritet samt att skapa debatt om hur framtiden kan skapas (Andersson 2006). 

I slutet av 1960-talet fick en arbetsgrupp, under dåvarande statsrådet Alva Myrdal, i uppgift att 

behandla frågor om framtidsstudier i Sverige. Arbetet mynnade ut i betänkandet Att välja 

framtid. I betänkandet framhölls bland annat betydelsen av framtidsstudier för att förverkliga 

förändringar inom beslutsprocesser, och vikten av att använda framtidsstudier inom långsiktig 

planering inom flera samhällssektorer (Wittrock 1980). 

Perspektiv på framtiden 

Framtidsforskning präglas av olika tankesätt. Dreborg (2004) gör en indelning av tankesätt i tre 

kategorier som han kallar förutsägande, möjliga, och visionära tankesätt (efter engelskans 

predictive, eventualities, och visionary mode of thinking). Det förutsägande tankesättet utgår 

från att mönster och trender upprepas i framtiden. Dit räknas exempelvis prognoser som söker 

återge en trolig utveckling. Inom kategorin för möjliga framtider karakteriseras tankesättet av 

att framtiden kan utvecklas i olika riktningar, vilket kan vara användbart för exempelvis 

utformandet och jämförelser av strategier i en föränderlig omvärld. Det visionära tankesättet 

handlar enligt Dreborg om att föreställa sig en helt annan utformning av ett samhälle, sektor 

eller aktivitet och hur det skulle kunna göras bättre (ibid.). Kategorierna bygger på tidigare 

framtidsforskares indelning av troliga, möjliga och önskvärda framtider (Se exempelvis Amara 

1981 samt Bell 2003 om probable, possible och preferable futures). 

Framtidsscenarier 

Börjeson m.fl. (2006) har byggt vidare på indelningen av Amara (1981), Bell (2003) och 

Dreborg (2004) och skapat en typologi av förutseende, utforskande samt normativa 

framtidsscenarier. Till vardera av de tre huvudkategorierna hör två subkategorier, en indelning 

som bestäms av tillhörande frågeställningar. Figur 3 visar Börjesons m.fl. (2006) 

scenariotypologi. 
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Figur 3: Scenariotypologi (Börjeson m.fl. 2006) 

Förutseende scenarier svarar mot frågan, vad kommer att hända? Dessa delas in i prognoser 

och what-if scenarier. Prognoser beskriver vad som kommer att hända förutsatt att den mest 

troliga utvecklingen sker, medan what-if scenarier söker svara på potentiella utfall av en 

specifik händelse (Börjeson m.fl. 2006). Scenarierna kan vara användbara för att planera inför 

utmaningar eller ta tillvara på möjligheter utifrån händelser som förväntas uppstå.  

 

De utforskande scenarierna utgår från frågan, vad kan hända? Även här görs en indelning i två 

underkategorier, externa och strategiska scenarier. Inom externa scenarier utforskas vad som 

kan hända med externa faktorer som en aktör saknar rådighet över, exempelvis energipriser 

eller politiska skiften. I strategiska utforskande scenarier står interna faktorer som en aktör har 

rådighet över i fokus, där möjliga konsekvenser utifrån ett visst agerande undersöks. Strategiska 

utforskande scenarier kan även ta hänsyn till externa faktorer, exempelvis genom att testa 

konsekvenserna av en policy eller strategi då omvärlden förändras (Börjeson m.fl. 2006). Det 

huvudsakliga användningsområdet för kategorin utforskande scenarier är att skapa robusta 

strategier som håller, trots att den externa omvärlden förändras (Svenfelt m.fl. 2010). 

  

Normativa scenarier tar avstamp i frågan, hur kan ett specifikt mål nås? I bevarande normativa 

scenarier justeras rådande strukturer för att uppnå måluppfyllelse (Börjeson m.fl. 2006), vilket 

medför att scenarierna avbildar en framtid som bygger på nuvarande samhällsstrukturer (Larsen 

& Gunnarson-Östling 2009). Översiktsplanering används som ett exempel på bevarande 

scenarier av Börjeson m.fl. (2006), där experter och planerare bedömer den mest lämpliga 

utvecklingen och gör justeringar i stadsrummet för att uppnå långsiktiga mål av social, 

miljömässig eller ekonomisk karaktär. 

 

I de fall rådande strukturer hindrar måluppfyllelse så används transformerande scenarier för att 

frigöra framtiden från strukturella begränsningar (Börjeson m.fl. 2006). Som exempel där 

transformerande normativa scenarier kan vara av nytta, lyfter Höjer m.fl. (2012) fram de 

nationella miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket, den ansvariga myndigheten för uppföljning, 

bedömer att 14 av de 16 målen inte kommer att nås inom rådande samhällsstrukturer 

(Naturvårdsverket 2016b). Backcasting är en vanlig metod inom framtidsstudier för att 

undersöka hur mål kan nås, samt vilka vägar som finns mot måluppfyllelse. 
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2.3. Studiens metoder 

I denna del redovisas de metoder som använts i studiens genomförande. Först ges en 

introduktion till metoderna Backcasting, Livscykelanalys, Intervjuer, samt SWOT-analys. 

Under avsnittet Studiens genomförande förklaras hur metoderna kombineras och tillämpats i 

studien, samt varför metoderna valts.  

2.3.1. Backcasting och normativa framtidsscenarier 

Backcasting är, som namnet antyder, motsatsen till forecasting, eller prognoser på svenska. 

Essensen i backcasting är att ta avstamp i framtider som anses önskvärda för att sedan skapa 

förståelse för hur vägval i nutid formar utvecklingen mot dessa framtider (Höjer m.fl. 2012). 

Begreppet backcasting myntades av John Robinson 1982 då han föreslog en arbetsmetod i sex 

steg för att analysera hur policys inom energisektorn bör utformas för att nå en önskvärd framtid 

(Robinson 1982). Metoden är enligt Robinson en vidareutveckling av Amory B. Lovins 

’bakåtblickande analys’, där han utgick från olika utformningar av framtida 

energiförsörjningssystem för att belysa fördelar och nackdelar med dåvarande system samt 

alternativ till dessa (Robinson 1982; Lovins 1976). 

  

Utifrån Robinsons beskrivning av backcasting, samt senare studier av bland annat Höjer och 

Mattson (2000) och Åkerman m.fl. (2007), visar Höjer m.fl. (2012) en backcastingmetod i fyra 

steg. I ett första steg definieras problem och vilket mål som ska uppnås i framtiden. Därefter 

undersöks och analyseras ifall målet kan nås inom befintliga samhällsstrukturer, exempelvis 

genom att använda prognoser och trender. Om så inte är fallet så inleds steg tre där ett eller flera 

normativa framtidsbilder skapas. I det fjärde steget analyseras konsekvenserna av de föreslagna 

framtiderna, samt vilka förändringar som måste till för att kunna nå dem (Höjer m.fl. 2012). 

Figur 4 illustrerar Höjers m.fl. (2012) fyrastegsmetod. 

 

 
Figur 4: Backcasting i fyra steg (efter Höjer m.fl. 2012)  

Backcasting för olika ändamål 

Inom begreppet backcasting ryms enligt Wangel (2011) en bred typologi av studier beroende 

av vilka resultat som eftersöks, där hon skiljer mellan resultatinriktad och deltagarorienterad 

backcasting. Inom resultatinriktad backcasting framhålls måluppfyllelse som det viktigaste 
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syftet och studier kan delas in i mål-, väg-, samt aktionsorienterad backcasting. Wangel belyser 

skillnaderna mellan dem genom att förtydliga vilken typ av frågor de avser ge svar på. 

Målorienterad backcasting utgår från frågan, vad kan ändras för att ett mål ska uppnås? I 

vägorienterade backcastingstudier som söker beskriva alternativa vägar mot en hållbar framtid, 

är den underliggande frågan, hur kan en förändrad riktning se ut? Genom att ställa frågorna: 

Vad behöver ändras, hur kan det ändras, samt vem kan genomföra förändringen? ämnar 

aktionsbaserad backcasting att generera strategier eller planer för att uppnå en önskvärd framtid. 

Deltagarorienterad backcasting skiljer sig från resultatorienterad backcasting då själva 

deltagandet är överordnat måluppfyllelse. Här betonas vikten av att inkludera aktörer för att 

exempelvis samla kunskap och perspektiv, skapa konsensus kring ett ämne eller belysa 

eventuella konflikter. Det finns även hybridvarianter där deltagarorienterad backcasting ingår i 

resultatorienterad för att generera scenarier (Wangel 2011; se exempelvis Larsen & 

Gunnarsson-Östling 2009 där deltagare inkluderades i scenarioskapandet). 

2.3.2. Intervjuer 

Intervjuer som forskningsmetod är ett sätt att generera kunskap genom interaktion mellan två 

parter, intervjuaren och respondenten. Utgångspunkten för en intervju är att konversationer är 

en fundamental mänsklig interaktion och därigenom även ett sätt att förstå hur en annan individ 

upplever sin omvärld (Kvale 2007). Genom att ställa frågor och lyssna på respondenten kan 

intervjuaren få tillgång till information om respondentens personlighet, upplevelser, känslor, 

drömmar, rädslor, åsikter och mycket mer (ibid.). Bakom denna interaktion ligger ett antagande 

om att varje individ har en självuppfattning som ägs och kontrolleras av individen själv, även 

om självuppfattningen är formad av sociala omständigheter. Det är detta antagande om 

självuppfattning som gör det meningsfullt att reflektera över individuella upplevelser och föra 

en dialog kring dem (Gubrium & Holstein 2001).  

 

En intervju är inte en jämlik konversation mellan två parter eftersom intervjuaren bestämmer 

vad som ska diskuteras och driver konversationen genom att ställa frågor till respondenten 

(Gubrium & Holstein 2001). Det är intervjuarens uppgift att initiera kontakt, avsätta tid och 

plats samt bestämma grundreglerna för intervjuns syfte och utförande (ibid.). Respondenten, å 

andra sidan, bidrar till intervjun genom att besvara de frågeställningar som intervjuaren ställer. 

Under en intervju kodar intervjuaren in ett budskap i sina frågeställningar som respondenten 

sedan måste tolka, samtidigt som respondentens svar innehåller kodad information som 

intervjuaren tolkar (Wengraf 2001). Informationsutbytet är även utsatt för störningar i form av 

bl.a. kroppsspråk, fördomar och känslor (ibid.). Därmed finns en inneboende osäkerhet kring 

informationen i en intervjuinteraktion. 

Semi-strukturerade intervjuer 

Semi-strukturerade intervjuer är en kvalitativ intervjumetod (Wengraf 2001) där syftet är att få 

tillgång till detaljerad information om hur respondenten uppfattar ett ämne av intresse för 

intervjuaren (Silverman 2014). Intervjuinteraktionen har i grunden en samtalskaraktär men 

styrs inom ramen som definieras av intervjuarens öppna frågeställningar (ibid.). Intervjuaren 

förbereder temafrågor i en intervjuguide som utgör vilken kunskap intervjuaren eftersöker 
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genom interaktionen. Dessa temafrågor kan sedan konkretiseras till intervjufrågor för den 

specifika intervjun med hänsyn till den informationen som finns tillgänglig om respondenten 

(Kvale 2007). Dessa intervjufrågor utgör skelettet för intervjuns genomförande och används för 

att centrera konversationen kring det specifika ämne som utforskas. Under intervjun ställer 

intervjuaren dessa frågor till respondenten och följer upp svaren med improviserade nya frågor 

som väcks av det givna svaret (ibid.). Intervjufrågorna utgör ingen strikt struktur för intervjun 

utan är ett hjälpmedel för att producera relevant information. Alla intervjufrågor behöver inte 

besvaras, utan en tangent som uppkommer från ett av respondentens svar kan vara mer 

intressant att utforska. 

Fokusgrupper 

Enligt Silverman (2014) är fokusgrupper en form av gruppintervju där information kring ett 

ämne kan samlas in från ett flertal respondenter på ett tidseffektivt sätt. Fokusgrupper leds av 

en moderator som har i uppgift att strukturera och främja diskussion genom att ställa öppna 

frågor, följa upp och hjälpa deltagarna att behålla fokus på ämnet (ibid.). Gruppen bör varken 

vara för stor eller för liten och brukar oftast bestå av sex till tio deltagare (Chrzanowska 2002). 

Alla ska ha chans att komma till tals, samtidigt som en mångfald av perspektiv inkluderas. 

Syftet med metoden är inte att skapa konsensus eller lösa något specifikt problem, det är snarare 

att fånga upp flera perspektiv för att skapa en bred och djup förståelse kring ämnet. Moderatorn 

har därför en viktig roll i att betona öppenheten hos och mellan deltagarna trots att deras åsikter 

kanske går isär (Kvale 2007; Silverman 2014). I likhet med semi-strukturerade intervjuer följs 

en på förhand utformad mall med frågor av en generell karaktär och mer djuplodande frågor 

kring ett specifikt ämne. Det är också vanligt att blanda in moment där gruppen får delta i olika 

kreativa övningar som att kartlägga något, teckna, eller dylikt. I stadsplaneringskontext 

benämns detta ofta som workshops (Silverman 2014). 

2.3.3. Livscykelanalys 

Livscykelanalys, LCA, är en metod som används för att bedöma potentiell resursåtgång och 

miljöbelastning som en produkt eller service ger upphov till innan den används, under 

användningen samt efter användning. En LCA innefattar således faserna: utvinning av 

råmaterial för produkten, tillverkning av produkt, transport av produkten, användning, samt 

bortskaffande eller återvinning (Baumann & Tillmann 2004). 

  

Enligt Baumann och Tillmann (2004) kan ursprunget till LCA spåras till 70-talet då det på 

allvar började uppmärksammas att jordens resurser var ändliga och linjära förlopp från 

utvinning till deponi kom att ifrågasättas. Under 90-talet växte intresset för livscykelanalyser i 

takt med att fler forskningsrapporter publicerades (Finnveden m.fl. 2009). Då fler rapporter 

fanns att tillgå så kunde dessa också jämföras. Liknande forskningsrapporter som hade olika 

resultat diskuterades med syftet att harmonisera och standardisera livscykelanalyser (Baumann 

& Tillman 2004). Utvecklingen av LCA metodiken har lett till en internationell vedertagen 

standard för vad en LCA ska innehålla samt hur den ska utföras (Finnveden m.fl. 2009; 

Baumann & Tillmann 2004). Enligt Finnveden m.fl. (2009), ska en LCA-studie delas in i 
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följande fyra faser: formulering av mål och omfattning med studien, inventeringsanalys (LCI), 

påverkansbedömning (LCIA) samt tolkning av resultaten i relation till studiens mål. 

 

LCA-studier kan indelas i två huvudgrupper, bokförings- och konsekvensorienterad LCA 

(Finnveden m.fl. 2009; Baumann & Tillman 2004). En bokförings-LCA fokuserar på fysiska 

flöden under en produkts eller tjänsts livscykel och dess subsystem, samt potentiell 

miljöpåverkan från dessa flöden. Inom konsekvensorienterad LCA är målet att beskriva hur 

flöden förändras till följd av ett beslut, samt potentiell miljöpåverkan från dessa flöden 

(Finnveden m.fl. 2009). 

 

En fullständig LCA analys kan vara både kostsam och tidskrävande då data från en mängd 

produkter och deras produktionskedja behöver spåras och samlas in (Öman m.fl. 2012). Moberg 

m.fl. (2009) menar att en översiktlig LCA (Screening LCA på engelska) kan användas vid tidiga 

skeden i de fall då endast de mest betydande processerna för en studie ska identifieras. En 

översiktlig LCA utförs med hjälp av lättillgängliga data och lägger mindre vikt vid kvalitén av 

data. Mindre mängder av material, eller processer som anses mindre viktiga kan uteslutas ur 

studien (Moberg m.fl. 2009). 

 

Det finns olika databaser och verktyg för att beräkna påverkan från en produkt eller tjänst 

(Öman m.fl. 2012). Ett sådant verktyg, av relevans för denna studie, är Klimatkalkyl. Verktyget 

har utvecklats av Trafikverket för att identifiera och begränsa energianvändning och 

klimatpåverkan i enlighet med de transportpolitiska målen (Trafikverket 2017). 

Klimatkalkylerna kan utföras dels genom att använda typåtgärder för infrastrukturprojekt eller 

genom att föra in projektspecifika uppgifter om mängder av material och energiresurser. De 

typåtgärder som finns att tillgå i verktyget bygger på livscykelanalyser som utförts i tidigare 

projekt (ibid.), exempelvis från projektet Botniabanan där en utförlig livscykelanalys 

genomfördes (Stripple & Uppenberg 2010). 

2.3.4. SWOT-analys 

Förkortningen SWOT kommer från engelskans ord för styrkor, svagheter, möjligheter och 

hinder (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Generellt kan SWOT-analys beskrivas 

som ett kvalitativt verktyg för att reducera information och används för att bedöma alternativ 

inför strategiska vägval (Helms & Nixon 2010). Användningsområdet är brett och inkluderar 

exempelvis analyser av olika policys (Fertel m.fl. 2013), företagsstyrning (van der Heijden 

2005), naturresurshållning (Kajanus m.fl. 2012), och produktion inom tillverkningsindustri 

(Gao & Low 2014). 

 

En SWOT-analys inbegriper både interna och externa faktorer (Kajanus m.fl. 2012). Interna 

faktorer kan förklaras som de faktorer en aktör har rådighet över, medan externa 

omvärldsfaktorer ligger utanför en aktörs inflytande (Börjeson m.fl. 2006). Under skapandet av 

analysen identifieras först de faktorer som antas ha störst betydelse för analysens ändamål, och 

grupperas som interna styrkor och svagheter, samt externa möjligheter och hinder (Kajanus 

m.fl. 2012). Ett vanligt förfarande för att identifiera betydande faktorer är att använda 
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workshops och brainstorming, samt att involvera experter inom relevanta områden (van der 

Heijden 2005). Syftet med att gruppera faktorerna är att i nästa steg söka förståelse för samband 

mellan dem, exempelvis genom att undersöka hur en styrka kan användas för att överkomma 

ett hinder (Helms & Nixon 2010). En utförd analys kan kombineras med andra metoder och 

ingå som beslutsunderlag för planering och strategiska inriktningar (Nixon & Helms 2010; van 

der Heijden 2005). 

2.4. Studiens genomförande 

Studien har utformats utifrån idén om att tunnelbanan är ett sociotekniskt system där människa 

och teknik är integrerade faktorer i infrasystemet tunnelbanan. Mänskliga beslut inom av 

människan skapade regelverk ligger tillsammans med fysiska och tekniska förutsättningar till 

grund för hur systemet utformas och används. Eftersom att tunnelbanan skapas genom de beslut 

som tas på daglig basis, små som stora, så finns en tydlig beröringspunkt med tankesätt inom 

framtidsstudier. Framtiden är inte något som ligger och väntar på att hända, framtiden skapas 

utifrån de beslut som tas i nutid. Hur stora utsläpp som genereras av utbyggnaden och driften 

av tunnelbanan beror till stor del på de beslut som tas av FUT samt vilka förutsättningar och 

lösningar som finns till hands. För att koppla framtid till nutid och nutid till framtid, utgår 

studien från den backcastingmetodik i fyra steg som föreslås av Höjer m.fl. (2012). Inom 

backcastingstudien användes explorativa scenarier som grund för att generera information som 

sedan användes för att skapa ett normativt framtidsscenario. I detta avsnitt presenteras endast 

hur studiens genomfördes. 

2.4.1. Steg 1: Problem- och målformulering 

Backcastingstudien utgår från problemformuleringen att utbyggnaden av tunnelbanan ger 

upphov till utsläpp av växthusgaser. Det är önskvärt att dessa utsläpp begränsas och att 

anläggningen har en låg klimatpåverkan för att undvika negativa effekter på klimatet i 

framtiden. Målet för backcastingstudien är därför att:  

 

 Utbyggnaden av tunnelbanan ska ske med så liten klimatpåverkan som möjligt 

  

Målet syftar till att belysa hur FUT kan reducera anläggningens klimatpåverkan och utgår från 

frågeställningarna vad behöver ändras för att utbyggnaden ska ske med så liten klimatpåverkan 

som möjligt? hur kan det ändras? samt vem kan genomföra förändringarna? 

Backcastingstudien kan därför klassas som aktionsorienterad utifrån Wangels (2011) 

kategorisering, men har även inslag av deltagarorienterad backcasting. Studien utgår från nutid 

och innefattar utbyggnadsskedet av tunnelbanan som väntas fortgå till år 2027. Inom det första 

steget genomfördes en litteraturstudie för att sammanställa internationella, nationella och 

regionala klimatmål  

2.4.2. Steg 2: Nuläge och trend 

I det andra steget i backcastingstudien undersöktes nuläget och den förväntade klimatpåverkan 

från utbyggnaden av tunnelbanan. En litteraturstudie genomfördes för att identifiera externa 
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och interna styrdokument som formar FUT:s arbete med klimatfrågan. Dessa var dels offentliga 

dokument från Stockholms läns landsting, samt interna dokument som funnits tillgängliga 

genom FUT:s webforum. Efter att en initial förståelse för klimatmål och styrningen av 

förvaltningens arbete skapats, genomfördes intervjuer med anställda inom FUT, SLL:s 

hållbarhetsavdelning samt med anställda inom upphandlade generalkonsulter. Respondenterna 

valdes i samråd med handledare hos FUT samt via snöbollseffekt under intervjutillfällena. När 

en informationsmättnad uppnåddes kring en fråga eftersöktes inte längre respondenter med den 

kompetensen. Antalet respondenter begränsades även av tidsram och respondenternas 

tillgänglighet. Intervjuerna var semi-strukturerade och följde en på förhand utformad 

intervjuguide som anpassats för varje respondent. Innan intervjutillfället definierades ett antal 

(mellan 3–5 stycken) övergripande temafrågor för den specifika intervjun. Dessa frågor 

representerade den informationen som eftersöktes i intervjuerna. De temafrågor som använts i 

de utförda intervjuerna kan grovt generaliseras till: 

  

 Hur upplever respondenten klimatåtagandet i utbyggnadsprocesserna? 

 Var finns det förbättringspotential? 

 Vilka faktorer styr förvaltningens möjlighet att minska klimatpåverkan? 

 Hur skulle respondenten vilja att klimatarbetet utformades? 

 

Med temafrågorna som utgångspunkt skapades sedan individuella intervjufrågor för varje 

respondent. Intervjufrågorna baserades på den information som fanns tillgänglig angående 

respondentens funktion och ansvar. Totalt genomfördes intervjuer med elva personer under tio 

intervjutillfällen då en intervju hade två respondenter. Intervjuerna spelades in med 

respondentens samtycke och anteckningar fördes under intervjutillfället. Följande funktioner 

intervjuades: 

 

Inom FUT 

 Tillförordnad hållbarhetschef/Planstrateg 

 Hållbarhetsstrateg 

 Teknikchef 

 Teknikansvarig Konstruktion 

 Planhandläggare och hållbarhetssamordnare 

 Övergripande hållbarhetsstöd till delprojekten hos FUT och även klimatkalkylator hos 

en generalkonsult 

 Chef för upphandling 

 Upphandlare (främst entreprenadupphandlare) 

 

Inom SLL Hållbarhet 

 Miljökrav i upphandlingsfrågor 

 

Hos generalkonsulterna 

 Teknikansvarig Bergprojektering (Telefonintervju) 

 Handläggare Klimatkalkyl och klimatanpassning 
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Informationen från intervjuerna sorterades sedan och grupperades först i kluster av liknande 

information. Utifrån dessa kluster skapades huvudkategorier från vad som ansågs vara den 

bakomliggande informationens gemensamma nämnare. Enligt van der Heijden (2005) kan 

intuitiv gruppering av information hjälpa den som analyserar material att koppla ihop åsikter 

till en kontext. Utifrån den grupperade informationen kan sedan mönster och likheter i 

informationen skönjas för att därefter sorteras i huvudkategorier. 

 

För att undersöka de förväntade utsläppen från utbyggnaden användes klimatkalkyler som 

skapats av de tre generalkonsulterna med ansvar för respektive linjedragning, Nacka/Söderort, 

Hagastaden - Arenastaden och Akalla - Barkarby, på uppdrag av FUT. Klimatbelastningen 

beräknades med Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl v. 3. 0 och bygger på bokförings-LCA som 

tar hänsyn till klimatpåverkan från flöden av material som uppstår under byggnadsfasen. 

Avsikten var att även inkludera klimatpåverkan under driftsfas, men det fanns inte möjlighet 

att ta del av nödvändiga data inom denna studies tidsram. Enligt Finnveden m.fl. (2009) kan 

studien därför inte anses vara en fullständig LCA utan kan betraktas som en partiell LCA av 

karaktären vaggan-till-grind, vilket sammanfaller väl med FUT:s ansvarsområde.  

 

Klimatkalkylerna bygger på preliminära mängdförteckningar av ingående material som använts 

för att utföra kostnadskalkyler för tunnelbaneutbyggnaden. Mängdförteckningarna är att 

betrakta som uppskattningar i nuvarande skede av tunnelbaneprojekten. Detta gör att graden av 

noggrannhet i klimatkalkylerna ligger på en mer översiktlig nivå som påvisar storleksordningen 

på utsläppen, varför det kan kallas en översiktlig partiell LCA. De mängder som ingick i 

respektive klimatkalkyl sammanställdes i Klimatkalkyl v. 3.0 med emissionsfaktorer 

uppdaterade i april 2016. Detta gjordes för att nå en mer homogen redovisningsstruktur samt 

för att skapa en bättre överblick av resultaten.  

 

Målet för den översiktliga partiella LCAn i denna studie är att påvisa storleksordningen av de 

förväntade totala utsläppen, sätta dem i relation till befintliga växthusgasutsläpp samt att skapa 

förståelse för vilka ingående mängder som har störst klimatpåverkan. Omfattningen av studien 

begränsades till utbyggnadsfasen av tunnelbanan, vilken uppskattas ske under perioden 2018–

2027. Utsläppen från utbyggnaden allokerades till utbyggnadsprojektet som helhet. 

2.4.3. Steg 3: Explorativa scenarier och en normativ framtid 

Med input från analysen av nuläge, samt med insikter som skapades under intervjuerna 

utformades fyra explorativa scenarier som utgörs av både interna och externa faktorer. De 

explorativa scenariernas syfte var att på ett strukturerat sätt undersöka FUT:s potential att 

minska klimatpåverkan i utbyggnaden utifrån två viktiga huvudfaktorer. Två faktorer som 

ansågs viktiga och som återkom under flera av intervjuerna, användes som dimensioner i form 

av scenarioaxlar (de två faktorerna förklaras i avsnitt 3.3.). Axlarna bildar tillsammans ett 

scenariokors med ett scenario i varje kvadrant, illustrerat i figur 5. Genom att röra sig längs 

axlarna förändras förvaltningens förutsättningar för att arbeta med klimatfrågan. 
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Figur 5: Exempel på ett scenariokors 

Enligt Börjeson m.fl. (2006) är workshops ett lämpligt tillvägagångssätt vid scenarioutformning 

för att generera och dela kunskap samt att sammanställa idéer från deltagarna. Vidare kan 

workshops vara användbara för att inkludera en bred variation av perspektiv samt skapa 

acceptans för framtida beslut bland deltagarna (Börjeson m.fl. 2006). I den här studien användes 

fokusgrupper i workshopformat där deltagarna bjöds in att diskutera interna och externa för- 

och nackdelar (SWOT) med de fyra explorativa scenarierna. I enlighet med van der Heijden 

(2005) så söktes en öppen, inkluderande och okritisk atmosfär under workshopen, där alla gavs 

utrymme att dela sina tankar och åsikter. 

 

Deltagarna i workshopen var tolv till antalet med varierande ansvarsområde inom framförallt 

FUT, men även från andra organisationer i nära anslutning till FUT. Workshopen delades in i 

tre delmoment. I det första momentet gavs en bakgrund till examensarbetet, introduktion till 

klimatmål samt en redovisning av tunnelbanans förväntade klimatpåverkan utifrån genomförda 

klimatkalkyler. I nästa moment presenterades de explorativa scenarierna och deltagarna fick 

placera FUT:s nuvarande position i scenariokorset. De fick i uppgift att tillsammans kalibrera 

sig till scenarierna genom att diskutera frågan vad skulle ändras i klimatarbetet ifall vi flyttar 

oss till ett annat scenario? Diskussionen och en efterföljande genomgång i helgrupp syftade till 

att skapa en gemensam förståelse för de olika scenarierna samt fylla scenarierna med betydelse. 

I det tredje momentet delades deltagarna in i två grupper och fick utföra en SWOT-analys av 

de olika scenarierna vilket sedan diskuterades i helgrupp. 

 

Avsikten med workshopen var att undersöka förvaltningens möjlighet att adressera 

klimatfrågan under olika interna och externa förutsättningar. Under workshopen uttryckte 

deltagarna att ett av de explorativa scenarierna gav bäst förutsättningar för att minska 

klimatpåverkan från utbyggnaden. Detta scenario kom sedan att utgöra en grund för 

utformandet av ett normativt scenario där målet för studien är uppfyllt. I tillägg till den 

information som genererades under workshopen användes också information som framkom 

under intervjuerna för skapandet av det normativa scenariot.  

 

Till varje intervju ställdes frågor där respondenten gavs möjlighet att uttrycka vad den ansåg 

vara avgörande för att nå en så liten klimatbelastning som möjligt samt hur respondenten skulle 

vilja arbeta med klimatfrågan. Åsikterna var dels en bra inspirationskälla för skapandet av 
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scenariot men gav också uttryck för vad deltagarna upplevde vara de bästa förutsättningarna för 

klimatarbetet. Därmed är informationen av normativ karaktär och scenariot kan upplevas som 

realistiskt och tillämpbart då det i stor grad bygger på de tilltänkta användarnas egna åsikter. 

Det normativa framtidsscenariot porträtterar framgångsfaktorer i FUT:s arbete, då målet om att 

ha en så liten klimatpåverkan som möjligt i utbyggnaden är uppnått.  

2.4.4. Steg 4: En väg mot framtiden 

I det sista steget undersöks möjliga vägar för att nå den normativa framtiden. Utifrån 

frågeställningarna som tillhör aktionsorienterad backcasting identifierades vad som behöver 

ändras, hur förändringen kan ske samt vem som kan genomföra förändringen? De interna 

faktorer som FUT har rådighet över behandlas tillsammans med de externa faktorer som FUT 

saknar eller har mindre inflytande över. Tillsammans utgör faktorerna förutsättningar för arbetet 

med att minska klimatpåverkan från utbyggnadsfasen. 

2.4.5. Tunnelbanan i ett konsekventiellt perspektiv 

Utbyggnaden av tunnelbanan sker under en förhållandevis kort tidsperiod medan befintliga 

klimatmål ligger längre fram i tiden. För att söka svar till studiens andra frågeställning hur 

tunnelbanan kan bidra till att uppnå internationella, nationella och regionala klimatmål så 

inkluderades tunnelbanan i två större perspektiv, som en del av regionens transportsystem samt 

som en del av samhällsutvecklingen. Frågeställningen diskuteras i avsnitt 5.3. utifrån tankesätt 

inom konsekvensorienterad LCA, med stöd från litteraturstudierna. Inom konsekvensorienterad 

LCA är målet att beskriva hur flöden förändras till följd av ett beslut (Finnveden m.fl. 2009). 

Den nya tunnelbanan är en förändring i regionen som kommer att påverka resmönster och den 

urbana strukturen långsiktigt, vilket har betydelse för regionens möjlighet att bidra till 

uppfyllelse av klimatmål. 

2.5. Avgränsningar 

Backcastingstudien avgränsas till att omfatta utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm enligt 

2013 års Stockholmsförhandling. Geografiskt omfattar studien de kommande 

tunnelbanesträckningarna och dess stationer (se figur 1) under den tidsperiod som krävs för 

utbyggnaden dvs. fram till 2027. Den planerade depån har utelämnats eftersom att data över 

ingående resurser saknas. Den övergripande partiella LCAn behandlar endast de utsläpp som 

förväntas uppstå till följd av utbyggnaden och avgränsas därför till ett vaggan-till-grinden 

perspektiv. Klimatkalkylerna som ligger till grund för den övergripande partiella LCAn 

innehåller även egna och skilda avgränsningar som redovisas i Appendix 1. 

 

Diskussionen om hur tunnelbanan kan bidra till att uppnå klimatmål har vidgats till att innefatta 

hela Stockholmsregionen då de konsekventiella effekterna ej är begränsade till utbyggnaden. 

Klimatmål är olika formulerade där vissa har ett målår medan andra gäller tillsvidare.  

Diskussionen utgår från nutid och undersöker tunnelbanans roll för att uppnå klimatmålen i 

framtiden, en yttre tidsbegränsning är därmed inte definierad. 
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3. Resultat 

I det här kapitlet redovisas först klimatmål på olika politiska nivåer, FUT:s externa 

styrdokument samt det interna arbetet med klimatfrågan. Därefter redovisas en 

sammanställning av klimatkalkylerna som ställs i relation till de övergripande klimatmålen. 

Vidare presenteras hur intervjuer låg till grund för skapandet av explorativa scenarier som 

användes under en workshop. Resultatet från workshopen återges i slutet av kapitlet. 

3.1. Klimatmål 

Som ett resultat av världstoppmötet i Rio de Janeiro 1992 skapades FN:s klimatkonvention.  

Klimatkonventionen har 197 medlemsländer och trädde i kraft i mars 1994. Det övergripande 

målet för Klimatkonventionen är att stabilisera koncentrationen av växthusgaser i atmosfären 

på en nivå som förhindrar farliga antropogena (mänskligt orsakade) störningar i jordens 

klimatsystem (UNFCCC 2014). Målet ska enligt Klimatkonventionen uppnås inom en tidsram 

som är tillräcklig för att ekosystem ska ha möjlighet att naturligt anpassa sig till 

klimatförändringar, för att inte riskera hot mot matproduktion, och möjliggöra att en ekonomisk 

utveckling kan fortgå på ett hållbart sätt (ibid.). 

 

För att medlemsländerna tillsammans ska kunna uppnå detta mål behöver det konkretiseras i 

policys. Enligt Edvardsson Björnberg (2013) resulterar detta i tre olika typer av klimatmål; 

temperaturmål, koncentrationsmål och utsläppsmål. Sambandet mellan temperatur, 

koncentration och utsläpp kan förenklat beskrivas genom förhållande mellan orsak och verkan. 

Mänsklig aktivitet orsakar växthusgasutsläpp som ändrar koncentrationen av växthusgaser i 

atmosfären vilket i sin tur ökar den globala medeltemperaturen vilket påverkar jordens 

klimatsystem (Corfee-Morlot & Höhne 2003). 

 

Temperaturmål uttrycks ofta i termer om att hålla den globala medeltemperaturhöjningen under 

ett angivet gradtal i förhållande till ett angivet referensår. Exempel på ett temperaturmål är det 

mål som sattes av EU 1996 att hålla den globala medeltemperaturen under 2°C jämfört med 

förindustriella nivåer (EC council 1996). Mål som omfattar atmosfärisk koncentration av 

växthusgaser specificerar en övre gräns för en eller flera växthusgaser (Edvardsson Björnberg 

2013). De flesta koncentrationsmålen refererar till miljondelar (ppm) koldioxidekvivalenter 

(CO2e), vilket är en enhet för den sammansatta koncentrationen av de sex växthusgaserna 

definierade i Kyotoprotokollet (se: UNFCCC 1998, Annex A) aggregerat i förhållande till den 

globala uppvärmningspotentialen (GWP) av koldioxid (Edvardsson Björnberg 2013). 

Utsläppsmål används som en specifikation på den nivå av växthusgaser som tillåts släppas ut i 

atmosfären. Dessa mål kan antingen vara fixerade eller indexerade. Fixerade utsläppsmål ger 

ett absolutvärde på växthusgasutsläpp i förhållande till ett referensår. Ett vanligt referensår i 

internationella policys är 1990. Indexerade utsläppsmål relaterar utsläppen till en annan variabel 

såsom BNP eller befolkningsmängd (ibid.). 
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Anledningen för att sätta mål är för att det finns en önskan att uppnå det tillstånd som målet 

beskriver. Genom att sätta ett mål förväntar sig beslutsfattare att sannolikheten att uppnå det 

önskade tillståndet ökar. Detta gör att funktionen av ett mål i policysyfte är att styra handling 

mot måluppfyllelse (Edvardsson Björnberg 2013).  

3.1.1. FN 

På FN-nivå finns det idag två huvudsakliga klimatmål: Mål för hållbar utveckling och 

Parisavtalet. Mål för hållbar utveckling (även kallat Agenda 2030 eller Sustainable 

development goals, SDGs) bygger på de tidigare Millenniemålen och är tänkta att stimulera 

handling fram till 2030 inom områden som är kritiska för mänskligheten och planeten (UN 

2015). Även om målen är fastställda inom FN så är det de individuella nationerna som åtar sig 

att uppfylla målen. På så sätt definierar målen nationernas globala åtaganden. Totalt handlar det 

om 17 mål med 169 delmål som beslutats år 2015 och som ska uppnås till 2030 (ibid.). Ett av 

dessa mål, mål 13, är specifikt inriktat på klimatfrågan. Detta mål specificerar att brådskande 

åtgärder behöver vidtas för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter (ibid.). Till 

målet finns följande delmål av relevans för denna studie: 

  

 stärka resiliensen och adaptionskapaciteten mot klimatförändringar 

 integrera åtgärder mot klimatförändringar i nationella policys, strategier och planering 

 öka medvetande- och utbildningsnivån samt institutionell kapacitet kring klimatfrågan 

 

Mål 13 uttrycker även att Klimatkonventionen är det primära internationella forumet för att 

förhandla det globala gensvaret mot klimatförändringar (ibid.).  

Parisavtalet 

Under 2015 samlades Klimatkonventionens medlemsländer i det 21:a klimattoppmötet, 

COP21, i Paris. Vid mötet beslutade konventionen om ett historiskt avtal där länderna förbinder 

sig till att hålla detta sekels globala temperaturökning långt under 2°C jämfört med 

förindustriella nivåer (UNFCCC 2015). Länderna förbinder sig även till att undersöka åtgärder 

för att begränsa temperaturökningen till 1,5°C (ibid.). Detta klimatmål är ett temperaturmål. 

Hur länderna planerar att hålla avtalet beslutar nationerna själva om och presenteras i vad som 

kallas nationellt fastställda bidrag (NDCs) (UNFCCC u.å.). EU lämnade in sitt gemensamma 

NDC till konventionen i mars 2015 och var den första stora ekonomin att göra det (EC 2017b). 

I oktober 2015 bekräftades EU:s NDC och bidrog till att minst 55 länder som står för minst 55 

procent av global utsläppen bekräftade avtalet, vilket var kravet för att avtalet ska träda i kraft 

(ibid.). Den fjärde november 2016 började Parisavtalet gälla (UN 2016b). 

3.1.2. EU 

EU har definierat sina egna klimatmål som bygger på de globala överenskommelserna och 

syftar till att definiera en gemensam riktning på klimatpolitiken inom EU.  Till 2020 har EU ett 

klimat- och energipaket kallat 20/20/20-målen. Detta mål innebär att EU ska minska sin 

klimatpåverkan med 20 procent jämfört med 1990. 20 procent av EU:s energi ska komma från 

förnyelsebara källor och energieffektiviteten inom EU ska öka med 20 procent (EC 2017c). Till 
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2030 finns liknande mål men med andra procentsatser. 40 procent minskad klimatpåverkan 

jämfört med 1990, 27 procent förnyelsebar energi och 27 ökad energieffektivitet (EC 2017d). 

EU har även klimatmål som sträcker sig till 2050. Dessa mål ämnar förvandla EU till en 

ekonomi frikopplad från fossila bränslen på ett kostnadseffektivt sätt. Målen till 2050 fungerar 

som en färdplan där EU:s växthusgasutsläpp ska minska med 80 procent jämfört med 1990. 

Som milstolpar till denna minskning ingår även en 40 procentig minskning till 2030 och 60 

procent till 2040. Målen specificerar även att alla sektorer behöver bidra och att omställningen 

är möjlig och kostnadseffektiv (EC 2017a). 

3.1.3. Sverige 

Miljökvalitetsmålen 

Sveriges nu gällande klimatmål är en del av de svenska miljökvalitetsmålen. De svenska 

miljökvalitetsmålen är 16 miljömål som definierar ett hållbart tillstånd i miljön som skall vara 

uppfyllt till 2020 (Naturvårdsverket 2016b). Mål 1, Begränsad klimatpåverkan, har till skillnad 

från de andra målen målåret 2050 och innehåller ett temperatur- och ett koncentrationsmål. 

Temperaturmålet stipulerar att den globala medeltemperaturökningen ska begränsas till högst 

2°C jämfört med förindustriella nivåer och att Sverige ska verka internationellt för att det ska 

vara den globala riktningen (ibid.). Detta temperaturmål är mindre ambitiöst än det 

temperaturmål som definierades i Parisavtalet där globala medeltemperaturökningen ska hållas 

långt under 2°C samtidigt som möjligheter att begränsa temperaturökningen vid 1,5°C ska 

undersökas. Viktigt att poängtera är att de svenska miljökvalitetsmålen fastställdes 1999.  

 

Koncentrationsmålet inom de svenska miljökvalitetsmålen föreskriver att Sveriges långsiktiga 

klimatpolitik ska bidra till att stabilisera den atmosfäriska koncentrationen av växthusgaser till 

400 ppm CO2e (Naturvårdsverket 2016b). Inget av de två klimatmålen sätter en gräns för de 

svenska växthusgasutsläppen utan båda målen sätter Sverige i ett globalt perspektiv. 

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för miljökvalitetsmålen och i sin senaste 

uppföljning bedömer de att endast två av de 16 målen kommer uppnås inom utsatt tid med 

nuvarande policys och styrmedel. Enligt Naturvårdsverket kommer målet Begränsad 

klimatpåverkan inte uppnås och de bedömer även att utvecklingen är negativ dvs. går åt fel håll 

(ibid.). 

Nytt klimatpolitiskt ramverk 

Med bakgrunden att Sverige undertecknat Parisavtalet finns det nu ett förslag på ett nytt 

klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Detta klimatpolitiska ramverket består av tre delar; en 

klimatlag, nya klimatmål och ett klimatpolitiskt råd (Regeringskansliet 2017). Klimatlagen som 

förväntas träda i kraft 1 januari 2018 lagfäster att klimatpolitiken ska utgå från klimatmålen 

samt även specificera hur klimatarbetet bedrivs. Vidare ska regeringen i sin budgetproposition 

presentera en klimatredovisning varje år samt vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk 

handlingsplan (ibid.).  
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De nya klimatmålen består enligt Regeringskansliet (2017) av tre delar: 

 

 Senast 2045 ska det inte finnas några nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige. Därefter 

ska växthusgasutsläppen vara negativa. Utsläppen från verksamheter inom Sveriges 

territorium måste vara 85 procent mindre än 1990 år 2045. För att nå nettonollutsläpp 

får andra utsläppsåtgärder tillgodoräknas såsom ökat koldioxidupptag inom skogsbruk 

eller utsläppsreducerande investeringar i andra länder. 

 

 Senast 2030 ska de svenska utsläppen som inte inräknas i EU:s handel med 

utsläppsrätter vara 63 procent mindre än 1990 och minst 75 procent lägre 2040. För att 

nå målet 2030 får endast 8 procent av utsläppsminskningen tillskrivas kompletterande 

åtgärder och till 2040 endast 2 procent.  

 

 Till 2030 ska utsläppen från inrikes transporter (exkl. inrikesflyg) minska med 70 

procent jämfört med 2010.  

 

Det klimatpolitiska ramverkets 3:e del, det klimatpolitiska rådet, ska oberoende utvärdera 

huruvida regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen (Regeringskansliet 2017). 

3.2. Klimatfrågan och tunnelbaneutbyggnaden 

3.2.1. Externa styrdokument för utbyggnaden av den nya tunnelbanan 

I uppdraget inom Stockholmsförhandlingen att planera, projektera och bygga den nya 

tunnelbanan behöver FUT förhålla sig till och tolka externa styrdokument och lagar som i sin 

tur påverkar hur det interna arbetet kring hållbarhetsfrågor bedrivs. Som en förvaltning inom 

Stockholms läns landsting ingår att ta hänsyn till det övergripande miljöprogrammet för 

landstingets verksamheter samt till det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholm. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 

Sedan 2012 finns lagkrav på att det i varje län ska finnas en kollektivtrafikmyndighet som bland 

annat har i uppgift att fastställa mål för kollektivtrafiken i ett regionalt 

trafikförsörjningsprogram (SFS 2010:1065). Lagen tillkom i syfte att öka utbudet och resandet 

med kollektivtrafik, att koordinera trafikplanering med övrig samhällsplanering, samt att ge 

bättre förutsättningar för en strategisk politisk styrning av trafikfrågor. I Stockholm är 

landstinget den ansvariga myndigheten för kollektivtrafiken med uppgift att besluta om 

strategiska frågor för regionens framtida kollektivtrafikförsörjning (Trafiknämnden 2012). 

Trafikförsörjningsprogrammet är utformat utifrån nationella transportpolitiska mål, RUFS 

2010, landstingets dåvarande miljöprogram, kommunala översiktsplaner samt strategiska 

underlag för kollektivtrafiken (ibid.).  

 

I det nu gällande trafikförsörjningsprogrammet som antogs 2012 finns en vision om att skapa 

Attraktiv kollektivtrafik inom ett hållbart transportsystem. Till visionen finns tre övergripande 

mål för kollektivtrafiken, Attraktiva resor, Tillgänglig och sammanhållen region samt Effektiva 
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resor med låg hälso- och miljöpåverkan (Trafiknämnden 2012). Beskrivningarna av målen har 

tolkats av FUT och anpassats för att bättre beskriva hur utbyggnaden av den nya tunnelbanan 

kan bidra till att uppnå visionen i programmet (FUT 2015). 

 

Målet om attraktiva resor innebär att tunnelbanan ska svara mot resenärernas behov och ingå i 

ett sammanhållet kollektivtrafiksystem. Dess stationer ska planeras i samordning med 

bebyggelseutvecklingen där stationsmiljöerna ska vara attraktiva och utformade för effektiva 

och enkla byten. Vidare ska tillgängligheten till både stationer och andra målpunkter i 

kollektivtrafiksystemet vara god. För att bidra till målet om en tillgänglig och sammanhållen 

region ska tunnelbanan vara konkurrenskraftig med avseende på restider, ha en tillräcklig 

kapacitet, stödja utvecklingen mot en tät och flerkärnig region samt främja bostadsbebyggelse. 

Tunnelbanan ska också ge förutsättningar för social hållbarhet genom att inkludera alla i 

samhället och erbjuda ett attraktivt resealternativ. Inom målet om effektiva resor med låg hälso- 

och miljöpåverkan ska utbyggnaden av tunnelbanan bidra till att energiförbrukning och negativ 

påverkan på hälsa och miljö ska minska. Under utbyggnaden ska resurser användas på ett 

kostnadseffektivt sätt (FUT 2015). 

Stockholms läns landstings miljöprogram 

Landstingets övergripande miljöprogram för landstingets verksamheter gäller i fyraårsperioder, 

vilket är samma längd som mandatperioden för landstingsfullmäktige (SLL u.å. c). Det 

nuvarande programmet antogs 2016 av landstingsfullmäktige och gäller för perioden 2017–

2021. På grund av landstingets breda uppdrag så delas miljöprogrammet in i tre 

verksamhetsområden, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och övriga transporter samt 

fastigheter och anläggningar. Som ett övergripande mål ska alla landstingets verksamheter bidra 

till att landstingets totala utsläpp av växthusgaser ska minska med hälften jämfört med 2011 

samt med 75 procent jämfört med 1990 inom miljöprogrammets giltighetstid. Kollektivtrafiken 

som helhet omfattas av mål gällande energianvändning, ökad andel av förnyelsebara bränslen, 

ökade marknadsandelar av den motoriserade trafiken samt minskad användning av farliga 

kemikalier för drift och underhåll (SLL 2016b). 

 

Eftersom att den nya tunnelbanan väntas stå klar efter programperioden så betraktas den främst 

som ett anläggningsprojekt i det korta perspektivet. Målen för landstingets bygg och 

anläggningsprojekt är att förebygga avfall och öka materialåtervinningen, att minst 90 procent 

av material och produkter ska vara godkända enligt byggvarubedömningens kriterier, samt att 

klimatpåverkan från byggprocesser ska beaktas och begränsas (SLL 2016b). Det sistnämnda 

målet är av särskild relevans för denna studie. I miljöprogrammet står att på grund av de 

omfattande utbyggnadsprojekten som landstinget är beställare av, så beräknas klimatpåverkan 

från dessa överstiga landstingets klimatpåverkan från övriga verksamheter. Dessa indirekta 

utsläpp räknas dock inte in det övergripande målet om att minska landstingets totala utsläpp av 

växthusgaser med 50 respektive 75 procent under miljöprogrammets giltighetstid jämfört med 

referensåren 2011 och 1990 (ibid.). 

 

Under en intervju med landstingets centrala hållbarhetsenhet, SLL hållbarhet, så ställdes frågor 

kring målet att beakta och begränsa klimatpåverkan från byggnadsprocesser. Anledningen till 



29 
 

att målet inte kvantifierats tydligare är dels på grund av att verksamheterna inom landstinget är 

så varierande, vilket gör det svårt att angripa frågan så att det passar alla, samt att det inte finns 

tillräckligt med kunskap kring utsläppen från byggnadsprocesser. Enligt intervjurespondenten 

från SLL hållbarhet blir det därmed svårt att sätta ett utgångsläge och jämförelsetal för hur 

mycket utsläppen ska minska. Arbetet pågår med att ta fram en landstingsövergripande plan för 

att begränsa klimatpåverkan från byggprocesser vilken ska vara klar under 2017 (SLL 2016b). 

3.2.2. FUT:s arbete med att minska klimatpåverkan 

Hur förvaltningen kan adressera målet om att beakta och begränsa klimatpåverkan från 

utbyggnaden av den nya tunnelbanan har varit ett genomgående tema under genomförda 

intervjuer. Frågan är komplicerad eftersom att det inte byggts tunnelbana i Stockholm sedan 

början av 90-talet samt att förvaltningen endast funnits i tre år. Det finns därmed inget lämpligt 

jämförelseobjekt eller nolläge att jämföra utsläpp med, vilket medför att det inte går att föreslå 

en procentuell utsläppsminskning. 

 

För att skapa en struktur kring arbetssätt för hållbarhetsfrågor samt att öka medvetenheten och 

engagemanget bland de som arbetar med nya tunnelbanan har förvaltningen beslutat att använda 

certifieringssystemet CEEQUAL (FUT PM 2017a). Certifieringssystemet är speciellt utformat 

för att uppnå resultat inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom 

anläggningsprojekt. Systemet består av en manual med olika kapitel som bland annat rör 

utformning och ledning av projekt, sociala aspekter, vattenfrågor, transporter, användning och 

hantering av resurser. Till de olika kapitlen finns tillhörande frågeställningar vilka ska besvaras 

och styrkas genom bevisföring för att projektet ska tilldelas poäng. Arbetet genomförs internt 

av en utbildad assessor för att sedan granskas i en oberoende verifiering (SGBC 2016).  

 

FUT har som mål att minst uppnå nivån Very good (FUT PM 2017a) vilket enligt CEEQUALS 

standard motsvarar att 60 procent av den totala poängen har uppnåtts (SGBC 2016). Från 

intervjuer framgår det att det ännu inte beslutats ifall anläggningen ens ska genomgå en 

certifiering och att det troligtvis inte skulle vara svårt att nå nivån Very good, baserat på tidigare 

erfarenhet inom anläggningsprojekt. Vidare förklarades att det är möjligt att tilldelas poäng ifall 

en livscykelanalys eller utsläppsberäkningar har utförts för projektet. Respondenter klargjorde 

dock att en LCA eller beräkningar av utsläpp i sig inte medför att utsläpp minskar, men att det 

ger en bättre förståelse för storleksordningen av utsläppen. 

Järnvägsplan och systemhandlingsskede 

För att bättre förstå hur FUT har adresserat målet om att beakta och begränsa klimatpåverkan 

från utbyggnaden så behöver arbetet sättas in i planeringsprocessen för projekten. Det har 

beslutats av FUT och de berörda kommunerna att järnvägsplaner ska tas fram för de olika 

projekten (SLL 2015b). Detta är inget lagkrav eftersom att byggande av tunnelbanan kan 

regleras enligt detaljplanebestämmelser i plan- och bygglagen (SFS 2012:440). Beslutet togs 

eftersom att en järnvägsplan ger en bättre helhetsbild av utbyggnaden samt att en fastställd plan 

säkerhetsställer markåtkomst (SLL 2015b). 

 



30 
 

Som underlag till järnvägsplaner, detaljplaner, tillstånd och kostnadsbedömningar har enligt 

intervjurespondenter samtliga tre tunnelbaneprojekt fått i uppdrag att ta fram en 

systemhandling. En systemhandling är ett tekniskt underlag som beskriver den färdiga 

anläggningen samt arbetet som krävs för att uppnå den. De lösningar som beskrivs motsvarar 

inte den slutliga anläggningen utan kan ses som en samlad ritning inför bygghandlings- och 

entreprenadskeden där den slutliga utformningen ges. Förutom att ingå som underlag till detalj- 

och järnvägsplaner syftar systemhandlingen till att redovisa hur olika krav tagits hänsyn till. 

Handlingen utgör även ett underlag för projektkalkyler. För att uppskatta projektens kostnader 

utförs preliminära mängdförteckningar av ingående material under systemhandlingsskedet. 

Typstation 

I syfte att uppskatta kostnader för projekten har FUT bland annat arbetat utifrån versioner av 

en modellerad typstation. Den har sedan fungerat som ett utgångsläge för att finna 

optimeringsalternativ. Utifrån en andra version av typstationen användes mängdförteckningen 

för att utföra utsläppsberäkningar med hjälp av verktyget Klimatkalkyl v. 3.0. Resultatet av 

klimatkalkylen användes sedan av FUT i en egen workshop där deltagare från olika 

teknikområden fick identifiera optimeringsåtgärder för att minska utsläpp och 

energianvändning. Workshopen resulterade i olika prioriterade åtgärder som sedan användes 

för att skapa en tredje optimerad version av typstationen. Bland annat reducerades 

plattformsrummet och stålkonstruktioner minskades, vilket tillsammans med andra åtgärder 

resulterade i 40 procent lägre från utsläpp jämfört med den tidigare versionen (FUT PM 2015a). 

Under genomförda intervjuer poängterades dock att incitamenten för att optimera anläggningen 

snarare berodde på ekonomiska faktorer än att minska utsläpp. Utifrån den tredje versionen av 

typstationen, som beräknades ge upphov till utsläpp av 6 069 ton CO2e (FUT PM 2017b), 

bestämdes följande utsläppsmål för projekteringen av stationer: 

 

 Klimatbelastningen från projekterade stationer bör inte överstiga klimatbelastningen 

från typstation och överskridanden ska kunna motiveras (FUT PM 2017c). 

 

Till leveranserna av respektive projekts systemhandlingar så utfördes klimatkalkyler för 

samtliga projekterade stationer och tunnelsträckningar. Resultaten visade att de flesta stationer 

förväntades ha långt högre utsläpp än typstationen och att endast en station uppvisade lägre 

utsläpp (FUT PM 2017b, d, e).  

Tunnelalternativ 

I samband med arbetet med att beräkna klimatpåverkan från typstationen gjordes också 

klimatkalkyler för olika tunnelalternativ, enkel- eller dubbelspårstunnel med olika lösningar för 

utrymnings- samt servicetunnlar. För samtliga alternativ beräknades klimatpåverkan för två 

olika typer av banöverbyggnad, ballast och betong. Det alternativ som beräknades ge upphov 

till minst utsläpp var lösningen att ha dubbelspår med parallell servicetunnel som förbinds med 

en utrymningstunnel (FUT PM 2015b). För samtliga alternativ gav en banöverbyggnad i betong 

större utsläpp än ballast, vilket även styrks i andra rapporter (Andersson m.fl. 2016; 

Trafikverket 2016a). I projekten så kommer både enkel- och dubbelspårstunnlar att byggas, 
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men för samtliga tunnlar har ballast valts framför betong som banöverbyggnad (FUT PM 

2017b, d, e) 

Nytt internt klimatmål 

Inför nästkommande fas i processen, bygghandlingsskedet, har det interna klimatmålet 

reviderats eftersom endast en av de tio nya stationernas kalkyler låg under typstationens 

förväntade utsläpp. Bedömningen gjordes även att typstationen och de projekterade stationernas 

klimatkalkyler inte var jämförbara då de hade olika detaljnivåer i ingående mängder samt att 

typstationen inte tog hänsyn till projektspecifika förutsättningar. Det nya klimatmålet lyder: 

 

 Klimatbelastningen från utbyggd tunnelbana ska reduceras under uppdragets 

genomförande. Mätetal och metod ska formuleras under våren 20172.  

3.2.3. Sammanställning av klimatpåverkan från de tre 

tunnelbanesträckningarna 

I de genomförda klimatkalkylerna (FUT PM 2017b, d, e) för de tre tunnelbanesträckningarna 

används olika allokeringsmetoder, typåtgärder har bokförts olika, samt systemgränser och 

antaganden om ingående mängder skiljer sig. Anledningen till skillnaderna mellan de olika 

klimatkalkylerna är att kalkylerna har utförts av de tre olika generalkonsulterna. Dessa 

skillnader medför att det blir problematiskt att jämföra klimatkalkylerna.  

 

Utifrån mängdförteckningarna som ingår i klimatkalkylerna för respektive utbyggnadsprojekt 

sammanställdes egna klimatkalkyler för denna studie. Varje tunnelbanesträckning gavs ett eget 

kalkylark i verktyget Klimatkalkyl v. 3.0, med emissionsfaktorer uppdaterade i april 2016 (FUT 

PM 2016). Tabell 2 visar utsläpp från ingående resurser för de tre projekten fördelat över 

kategorierna Byggnadsverk/Konstbyggnad, Tunnel, Markarbeten, Typåtgärder samt Övrigt. I 

Klimatkalkyl 3.0 kan flera utav de ingående resurserna såsom betong och stålprodukter 

redovisas inom olika kategorier, vilket kan förklara att utsläppsmängderna skiljer sig mellan 

projekten inom respektive kategori. Vissa resurser har redovisats som typåtgärder vilket betyder 

att en generaliserad åtgärd såsom banöverbyggand med ballast har multiplicerats med sträckans 

längd (se Appendix 2). Användningen av typåtgärder har inte varit konsekvent över alla 

klimatkalkyler. I kategorin övrigt redovisas de resurser där schabloner lagts in i 

klimatkalkylsverktyget specifikt för detta projekt.  Klimatkalkylerna skiljer sig också åt då 

mängdförteckningarna som ligger till grund för kalkylerna utgår från olika 

systemavgränsningar; entreprenadkoder (EK) och anläggningskoder (AK).  

 

                                                
2 Malmlund, Anna; Tillförordnad hållbarhetschef på FUT. 2017. E-mail 12 april. 
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Tabell 1: Avgränsningar inom EK och AK (FUT PM 2015c) 

Entreprenadkoder, EK Anläggningskoder, AK 

EK1: Anläggning 

Berg, Geo, 

Konstruktion, mark, 

VA 

AK 2 
Arbetstunnel och 

förberedande arbete 

EK2: Bygg 

Lättsmide, väggar, 

glas, väggpaneler, 

etc. 

AK 3 

Plattformsrum inkl. 

parallell 

servicetunnel 

EK3: Installationer 

El, tele, belysning, 

VVS, rör, hiss, 

rulltrappor, etc. 

AK 4 

Biljetthallar inkl. 

entréer och 

teknikrum i 

anslutning till 

biljetthallen 

EK4: BEST 
Bana, El, Signal, 

Tele 
AK 5 

Spårtunnlar, 

tvärtunnlar och 

servicetunnlar 

 

Inom entreprenadkoder sätts systemgränser runt olika teknikområden medan systemgränserna 

för anläggningskoderna definieras geografiskt (FUT PM 2015c). Se tabell 1 för beskrivning. 

Eftersom att EK gör gränsdragningar kring teknikområden så kan mängderna från dessa ingå 

inom flera geografiskt avgränsade AK. Samtidigt så kan mängderna avgränsade enligt AK 

innehålla delar av mängderna från flera olika EK. Utbyggnaden mellan Odenplan-Arenastaden 

har använt sig av EK, Akalla-Barkarby har använt AK och Nacka/Söderort har inte redovisat 

sina systemgränser.  

 

Klimatkalkylerna för de olika linjedragningarna bygger på olika antaganden, dels ärvda 

antaganden från kostnadskalkylernas mängdförteckning, men även antaganden för resurser där 

mängder inte tagits fram i detta skede ex. armeringsgrad i betong. För alla kalkyler är även 

installationer borträknade då dessa ej kan hanteras i klimatkalkylsverktyget (FUT PM 2016). 

Klimatpåverkan från installationer är dock inte i en storleksordning som är försumbar (ibid.). 

Det finns även osäkerheter kring mängderna då de bygger på data från ett tidigt skede i 

projekteringen (FUT PM 2017b, d). Sammantaget kan därför klimatkalkylerna anses som 

mycket osäkra, men återspeglar en generell minsta storleksordning av utsläpp från utbyggnaden 

i detta skede. Alla avgränsningar, antaganden och osäkerheter som har redovisats för respektive 

klimatkalkyl återges i Appendix 1. Se även figur 6 för totala utsläppen fördelade på 

linjedragningarna. 
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Tabell 2: Sammanställning av växthusgasutsläpp i ton CO2e fördelade på ingående resurser (FUT PM 2017b, d, e, 
f) 
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Figur 6: Sammanlagda totala växthusgasutsläpp samt växthusgasutsläpp per linjedragning 

Klimatmål, klimatkalkyl och allokering av växthusgasutsläpp 

En fråga som återkom från FUT var hur de ska förhålla sig till övergripande klimat- och 

utsläppsmål eftersom att dessa är svåra att relatera till i projektnivå. Internationella 

överenskommelser föreskriver att länder ska rapportera in utsläpp som härrör från aktiviteter i 

respektive land (Naturvårdsverket 2016c). Klimatkalkylerna i denna studie bygger dock på 

LCA-metodik där hänsyn inte tas till nationella gränser. Ingående resurser kan vara producerade 

i vilket land som helst, vilket gör att de inte bokförs på samma sätt som territoriella utsläpp. 

Istället gjordes ett försök att relatera utsläppen till statistik över konsumtionsbaserade utsläpp.  

 

Konsumtionsbaserade utsläpp tar hänsyn till utsläpp som uppstår i tidigare led innan en produkt 

konsumeras, oavsett var dessa sker geografiskt (Naturvårdsverket 2016c). Enligt 

Naturvårdsverket (2017b) var storleken av de konsumtionsbaserade utsläppen ca. 100 miljoner 

ton år 2014. Dessa delas in i olika underkategorier där utsläpp från kategorin offentlig 

konsumtion och investeringar utgjorde ungefär 25 miljoner ton. Inom denna kategori utgör 

offentliga investeringar en tiondel, eller 2,5 miljoner ton (Naturvårdsverket 2016d). Eftersom 

att tunnelbanan finansieras av offentliga aktörer (SOU 2013:01) så hör utsläppen från 

tunnelbaneutbyggnaden till denna kategori. Jämförs utsläppen från utbyggnaden i tabell 2 

(178 345) så utgör de ungefär sju procent av de totala utsläppen från offentliga investeringar i 

Sverige under 2014. Utsläppen måste dock fördelas över tid eftersom att de sker kontinuerligt 

under utbyggnaden, vilket gör den årliga andelen mindre. 

 

Beräkningar av territoriella utsläpp används för uppföljning av klimatmål, medan 

konsumtionsbaserade utsläpp används för att belysa hur stora utsläpp som konsumtionen ger 

upphov till. Naturvårdsverket (2016c) understryker att oavsett vilka utsläpp som tas med i 

beräkningar och hur beräkningar utförs, så måste utsläppen av växthusgaser minska. 
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3.3. Intervjuer, workshop och explorativa scenarier 

3.3.1. Intervjuer och skapandet av explorativa scenarier 

Under studien genomfördes ett antal intervjuer med medarbetare på FUT och i förvaltningens 

omgivning. Utifrån intervjuerna framträdde två faktorer som viktiga för förvaltningens 

möjlighet att arbeta med klimatfrågan. Den ena faktorn adresserar tydligheten i de externa 

klimatkrav som ställs på förvaltningen och den andra handlade om fördelningen av 

klimatansvaret inom förvaltningen. Genom att variera dessa faktorer som axlar i ett 

scenariokors skapades fyra stycken explorativa scenarier. Den vertikala axeln med de externa 

klimatkraven varierades från tydliga externa klimatkrav till vaga externa klimatkrav, medan 

den horisontella axeln hade extremer i alla äger det klimatansvar som faller inom sitt 

yrkesområde och några ansvarar för hela förvaltningens klimatansvar. Den horisontella axeln 

beskriver hur klimatarbetet inom förvaltningen fördelas, antingen att några personer 

(exempelvis en klimat-/hållbarhetsenhet) ansvarar för allt klimatarbete eller att alla ansvarar för 

det klimatarbetet som de har rådighet över i sin yrkesroll. Den vertikala axeln har en extern 

dimension och horisontella axelns dimension är intern, vilket gör att dessa fyra explorativa 

scenarier är en kombination av externa och strategiska explorativa scenarier efter Börjesons 

m.fl. (2006) scenariotypologi. Figur 7 illustrerar de fyra explorativa scenarierna och vilka 

faktorer som styr dem. 

 

 
Figur 7: Scenariokors med explorativa scenarier 

 S1: Tydliga externa klimatkrav, Några äger hela förvaltningens klimatansvar 

 S2: Tydliga externa klimatkrav, Alla äger det klimatansvar som faller inom sitt 

yrkesområde 

 S3: Vaga externa klimatkrav, Alla äger det klimatansvar som faller inom sitt 

yrkesområde 

 S4: Vaga externa klimatkrav, Några äger hela förvaltningens klimatansvar 
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3.3.2. Workshop 

I april 2017 hölls en workshop med tolv deltagare från FUT och dess omgivning. Som en 

uppvärmningsövning fick deltagarna rösta på vilket av de explorativa scenarierna som de ansåg 

bäst beskriva FUT:s nuvarande situation. De tolv deltagarna röstade enligt diagrammet nedan.  

 
Figur 8: FUT:s nuläge enligt workshopdeltagarna 

De rådde alltså ingen konsensus över var FUT befinner i dagsläget och inget av scenarierna fick 

en majoritet av rösterna. Detta kan ha berott på att deltagarna tolkade axlarna olika då de med 

mening inte hade förklarats ingående utan lämnades öppna för tolkning. Men isoleras en 

dimension i taget framträder en annan bild. Nio personer var överens om att de externa 

klimatkraven ställda på FUT är vaga dvs. röstade på S3 och S4. Samtidigt tyckte sju personer 

att det är några som äger hela förvaltningens klimatansvar dvs. S1 och S4. En alternativ tolkning 

blir då att S4 bäst beskriver FUT:s nuläge. 

SWOT-analyser 

Huvudmomentet under workshopen var att utföra SWOT-analyser på de fyra explorativa 

scenarierna. Resultatet av dessa SWOT-analyser redovisas i tabell 3–6 nedan.  
Tabell 3: S1: Tydliga externa klimatkrav, Några äger hela förvaltningens klimatansvar 

Styrkor: 
 Det är tydligt vilka som har ansvaret 

Svagheter: 

 Viktigt att de som har ansvaret även 

har befogenheter 

 Det är viktigt att de som äger 

ansvaret har rätt kompetens och rätt 

funktion 

Möjligheter: 

 Lätt att kommunicera 

 Det är tydligt vad vi ska uppnå 

 Kraven kommer högt upp på 

agendan 

 Tydliga krav är lätta att följa upp 

Hinder: 
 Tydliga men fel krav som inte passar 

FUT:s verksamhet 
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Tabell 4: S2: Tydliga externa klimatkrav, Alla äger det klimatansvar som faller inom sitt yrkesområde 

Styrkor:  
 Alla bidrar 

 Mer greppbart 

 Leverabelt 

 Tillgång till allas kompetens 

Svagheter: 

 Levererar endast minimum mot mål 

 Många separata bidrag kanske inte 

räcker 

 Nedprioriteras 

 Svårt att dra gränser, vems ansvar? 

 Allas ansvar = ingens ansvar 

Möjligheter: 

 Gemensamt mål ger engagemang 

 Acceptans för krav som parametrar i 

upphandling 

 Möjlighet att mäta allt 

 Ger större inflytande 

 Tydlig riktning 

Hinder: 
 Kanske inte spelar roll när de är dags 

för upphandling 

 Kraven kanske är dåligt anpassade 

 Ändrade krav riskerar att “stöka till” 

 
Tabell 5: S3: Vaga externa klimatkrav, Alla äger det klimatansvar som faller inom sitt yrkesområde 

Styrkor:  
 De flesta bidrar med något 

 Stor potential pga. stort engagemang 

Svagheter:  

 Allas ansvar innebär att ingen gör 

något 

 Helhetsbilden missas då man endast 

tänker på sitt eget ansvar 

Möjligheter:  

 Kraven kan tolkas så att de passar 

verksamheten 

Hinder:  
 Vaga krav gör att FUT kan gå åt fel 

håll 

 Svårt att kommunicera 

 Svårt att följa upp 

 
Tabell 6: S4: Vaga externa klimatkrav, Några äger hela förvaltningens klimatansvar 

Styrkor:  
 Rätt personer kan ta det långt 

 Tydligt vilka som har ansvaret  

 Drivs av specialister/eldsjälar 

 Något blir gjort 

Svagheter:  

 Oklart mandat 

 Större risk att vara beroende av några 

få 

Möjligheter:  

 Stor frihet 

 Själva sätta kraven 

 Stora möjligheter 

Hinder:  
 Minskat engagemang 

 Inget händer 

 Otydliga mål 
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Som ett avslutande moment under workshopen så fördes en kort diskussion kring resultatet 

av SWOT-analyserna. Flera av deltagarna gav uttryck att störst potential för klimatarbetet fås 

då samtliga medarbetare involveras i klimatarbetet samtidigt som förvaltningen ges klara 

riktlinjer i form av tydliga externt definierade klimatkrav. Men ett sådant tillstånd medför även 

risker i form av antingen svagheter eller hinder som deltagarna uttryckte ett behov av att 

hantera. 
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4. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet och arbetet med Klimatkalkyl, kopplingen mellan klimatmål 

och FUT, samt resultaten från workshopen. Utifrån det analyserade materialet från workshopen 

skapas ett normativt framtidsscenario där backcastingsstudiens mål, att utbyggnaden av 

tunnelbanan ska ske med så liten klimatpåverkan som möjligt, är uppnått. I scenariot beskrivs 

vilka framgångsfaktorer som varit viktiga för att uppnå målet. Därefter redovisas hur den 

normativa framtiden kan nås, med utgångspunkt i frågeställningarna som tillhör 

aktionsorienterad backcasting. 

4.1. Utförda och kommande klimatkalkyler 

Genom klimatkalkylerna ges möjlighet att skapa ett utgångsläge och förståelse för 

storleksordningen av de förväntade utsläppen samt för vilka resurser som bidrar mest. 

Sammanställningen av de genomförda klimatkalkylerna betraktas som en partiell översiktlig 

LCA där kvalitén av data är av mindre vikt i detta skede (se Moberg m.fl. 2009). Ur tabell 2 

och i Appendix 2 går att utläsa att betong och stålresurser tillsammans med schaktning av 

bergmassor ger störst utsläpp. Storleken av dessa är mycket osäkra men de ger ändå en 

indikation om var fortsatt förbättringsarbete kan fokuseras. Kan dessa mängder reduceras så 

förhindras också utsläpp. 

 

Under kommande bygghandlings- och entreprenadskede kommer anläggningen gå mot sin 

slutliga utformning. I bygghandlingsskedet kommer mängdförteckningar att kunna utföras med 

större detaljgrad än tidigare och därmed kommer även klimatkalkylerna att kunna förbättras. 

För att ge bättre förutsättningar att minska klimatpåverkan från anläggningen finns flera 

förbättringsområden. De redan genomförda klimatkalkylerna utgår från olika gränsdragningar, 

allokeringar av utsläpp samt redovisar inte hur antaganden gjorts. Det kommande arbetet kan 

därför behöva koordineras tydligare, dels mellan de som ansvarar för mängdförteckningarna 

och klimatkalkylerna, men också sinsemellan de som utför klimatkalkylerna. Detta för att 

klimatkalkylerna ska kunna genomföras med samma förutsättningar och jämföras över hela 

anläggningsprojektet. Utifrån dessa klimatkalkyler kan sedan ett mer detaljerat arbete utföras 

för att realisera det nya interna klimatmålet om att reducera klimatbelastningen under 

uppdragets genomförande. 

4.2. Politiska klimatmål och FUT 

De klimatmål som presenterats i denna rapport är politiska mål. De existerar på olika politiska 

nivåer, från den globala FN nivån ned till den regionala Stockholmsnivån. Dessa övergripande 

klimatmål bygger på andra bokföringssystem av utsläpp och gränsdragningar i tid och rum än 

klimatkalkylerna. Det blir därmed svårt att försöka relatera utsläppen från 

tunnelbaneutbyggnaden med de politiska klimatmålen. Däremot kan FUT ta fasta på den 

entydighet som alla klimatmål återspeglar. Oavsett hur de mäts och följs upp så måste utsläppen 

minska. 
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Då klimatmålen är på en övergripande politisk nivå kan det vara svårt för FUT att själva försöka 

förstå hur målen ska översättas och anpassas till verksamheten. FUT har på förhand givits 

oklara förutsättningar för att söka sitt eget klimatansvar på grund av att de externa klimatkrav 

som ställs av landstinget är vagt formulerade. Flera av intervjurespondenterna ställde sig 

frågande till vad det egentligen betyder att klimatpåverkan från byggprocesser ska beaktas och 

begränsas. Därmed är kopplingen svag i klimatfrågan mellan övergripande politiska nivåer och 

projektnivån där tjänstemän utför arbetet. De otydligt formulerade målen kan även göra det 

svårt att försvara klimatarbetet, eller gå längre i arbetet, ifall konflikter uppstår med andra mer 

tydligt definierade krav, såsom budget och tidsram för genomförandet av utbyggnaden. 

4.3. Workshop och normativt scenario 

För att analysera resultaten från SWOT-analyserna isoleras de två variablerna var för sig.  De 

interna styrkorna och svagheterna som tillhör ansvarsvariabeln visas i figur 9 och de externa 

möjligheterna och hindren hos kravvariabeln visas i figur 10. 

 

 
Figur 9: Styrkor och svagheter fördelat på klimatansvarsvariabeln 
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Figur 10: Möjligheter och hinder vid externa klimatkrav 

4.3.1. Skapa en normativ framtid 

Utifrån analysresultaten i figur 9 och 10 tillsammans med information från intervjuerna 

skapades grunden för det normativa framtidsscenariot som redovisas i avsnitt 4.3.2. Under 

workshopen och även i flera av intervjuerna så menade respondenterna att de bästa 

förutsättningarna för att arbeta mot en minskad klimatbelastning ges då tydliga externa 

klimatkrav ställs, samtidigt som alla äger det klimatansvar som faller in sitt yrkesområde. Det 

konstateras dock av deltagarna i workshopen att detta tillstånd inte utgjorde förvaltningens 

nuläge. För att skapa ett normativt scenario används styrkorna associerade med att alla äger 

klimatansvaret inom sitt yrkesområde, tillsammans med möjligheterna vid tydliga externa 

klimatkrav, som utgångspunkt. 

Alla äger det klimatansvar som faller inom sitt yrkesområde 

Deltagarna identifierade följande styrkor i det önskvärda tillståndet, där det effektivaste 

klimatarbetet fås om:  

 

 alla kan bidra till klimatarbetet 

 individen har det enklare att förstå sitt bidrag till klimatarbetet 

 ansvarsfördelningen är tydlig 

 allas kompetens finns att nyttja i klimatarbetet 

 ett stort engagemang som ökar potentialen för effektivt klimatarbete möjliggörs 
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Deltagarna identifierade också svagheter med att alla äger klimatansvaret inom sitt 

yrkesområde. Dessa svagheter kan formuleras som risker med det önskvärda tillståndet. Risken 

finns att: 

 

 allas ansvar betyder att ingen gör något 

 helhetsbilden glöms bort 

 individerna endast levererar det som behövs och inget mer 

 summan av de individuella delarna kanske inte blir stor nog 

 klimatfrågan inte prioriteras då varje medarbetare har mycket annat att prioritera 

 gränsdragningen för ansvaret är oklar 

 

För att överkomma dessa svagheter kan styrkorna från tillståndet där några äger hela 

förvaltningens klimatansvar användas. Genom att ge några det övergripande ansvaret för 

klimatarbetet kan många av riskerna minimeras. Ansvars- och arbetsfördelningen kan bli 

tydligare då några ansvarar för helheten så att summan av alla bidrag blir tillräckligt stor. 

Workshopdeltagarna påpekade också att personer med rätt kompetens, funktion och driv har 

goda möjligheter till att ta klimatarbetet långt i det fall då några ansvarar för klimatarbetet. 

 

Styrkorna från att några äger hela förvaltningens klimatansvar har också tillhörande svagheter. 

Framförallt handlar dessa svagheter om att det är svårt för några individer att besitta all 

nödvändig kunskap. Genom att utnyttja styrkorna då alla äger det klimatansvar som faller inom 

sitt yrkesområde kan samtliga medarbetares kunskap och kompetens användas. Det är även 

rimligt att anta att medarbetarna inom sina respektive yrkesområden har de befogenheter som 

krävs för att vara med och påverka hur anläggningen utformas. 

 

När det gäller klimatansvaret är förvaltningen normativa tillstånd därför någonstans i mitten av 

scenarioaxeln. Samtidigt som alla ansvarar för den del av klimatfrågan som faller inom deras 

yrkesområde så måste även några ha helhetsansvaret för att se till att klimatarbetet tar rätt 

riktning och blir så effektivt som möjligt. Dock finns en risk i att bli alltför beroende av enskilda 

specialister och eldsjälar då dessa kanske byter jobb under projektets gång. Specialisternas och 

eldsjälarnas funktion och arbete behöver därför institutionaliseras så att inte förändrade 

omständigheter minskar möjligheterna. 

Tydliga externa klimatkrav 

Med utgångspunkt att bäst förutsättningar ges då de externa klimatkrav är tydliga, definieras 

det normativa tillståndet av de möjligheter som identifierades i workshopen. Tydliga externa 

klimatkrav medför att:  

 

 det är lätt att kommunicera vad som ska uppnås 

 riktningen för klimatarbetet blir tydligare 

 klimatarbetet kommer högre upp på agendan och blir svårare att förbise 

 det blir lättare att följa upp 

 engagemang mot ett gemensamt mål kan skapas 

 klimatkrav lättare kan ställas i upphandling 
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I detta normativa tillstånd finns även hinder i form av risker som påverkar möjligheterna i 

klimatarbetet. De risker som framhölls av workshopdeltagarna var att: 

 

 det kanske inte finns någon entreprenör/leverantör som kan leva upp till kraven i 

upphandlingsskedet 

 kraven kanske inte passar FUT:s verksamhet 

 om de externa kraven ändras under processen kan det få stora negativa effekter 

 

Riskerna relaterar till hur de externa klimatkraven är formulerade. Ett rimligt antagande är att 

om de externa klimatkraven är tydliga, verksamhetsanpassade och cementerade så minskar 

troligtvis riskerna och ett effektivt klimatarbete möjliggörs.  

 

För att summera detta avsnitt kan det konstateras att det normativa tillståndet som ger FUT 

störst möjlighet att minska klimatpåverkan under utbyggnaden av tunnelbanan fås om några 

personer har det övergripande klimatansvaret samtidigt som allas kompetens finns tillgänglig 

och medarbetarna engagerar sig för att minimera klimatpåverkan inom sitt eget yrkesområde. 

Med tydligt formulerade externa klimatkrav lyfts frågan på agendan och klimatarbetet 

underlättas. Under dessa förutsättningar ges goda möjligheter för att minska klimatpåverkan 

under utbyggnaden av tunnelbanan.  

Gruppering av intervjuresultat 

Utifrån de åsikter som framkom under intervjutillfällena, främst som svar på temafrågan, hur 

skulle respondenten vilja att klimatarbetet utformades? grupperades information i fem 

huvudkategorier som berörde liknande ämnen. Resultaten användes sedan som komplement till 

resultaten från workshopen för skapandet av ett normativt framtidsscenario. Informationen ger 

uttryck för respondenternas åsikter men har tolkats och kategoriserats intuitivt utifrån de 

svarsmönster som uppfattades. De fem huvudkategorierna och deras innehåll formulerade som 

önskvärda tillstånd redovisas nedan. 

 

Klimatfrågans status 

 Klimatfrågan ges hög prioritet vid konfliktsituationer 

 FUT är ledande och drivande i branschen 

 Förvaltningens klimatambition är hög 

 Ledningen ger gehör 

 Klimat, budget och tid har samma prioritet 

 Klimatfrågan genomsyrar hela verksamheten 
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Krav på och av FUT 

 Alla har hög kännedom om marknadens möjlighet att uppfylla klimatkrav 

 Tydliga externa klimatkrav 

 Cementerade externa klimatkrav 

 Verksamhetsanpassade externa klimatkrav 

 Projektets storlek används för att påverka entreprenörer och leverantörer 

 Klimat kravställs i upphandlingsskede 

 

Arbetssätt 

 Förvaltningen är självkritisk 

 Förvaltningen försöker hela tiden förbättra sitt klimatarbete 

 Alla har tillgång till stöd och utbildning inom klimatfrågan 

 Klimatfrågan är integrerad i alla beslutsunderlag 

 Klimatkalkylerna är ett medel för att identifiera förbättringar 

 Vågar prova nya åtgärder som har bevisad effekt 

 Ansvaret är tydligt definierat 

 Krav på entreprenörer följs upp 

 

Intern kommunikation 

 Utsläppsläget kommuniceras kontinuerligt 

 Hållbarhetsenheten återkopplar kontinuerlig om klimatarbetets helhet 

 Alla uppmuntras att bidra till klimatarbetet 

 Ledningen pratar om klimat när de pratar om budget och tid 

 Ansvaret kommuniceras 

 Definierade kommunikationsvägar 

 

Organisationskultur 

 Medarbetarnas ambitionsnivå är hög 

 Alla vet hur klimatpåverkan kan minska inom sitt kompetensområde 

 Alla tycker att klimatfrågan är viktig 

 Alla bidrar genom sin kompetens till att minska klimatpåverkan i sitt dagliga arbete 

 Alla vill arbeta för att minska klimatpåverkan 

 Alla känner en stolthet i att minska klimatpåverkan 

4.3.2. Ett normativt framtidsscenario 

I en normativ framtid har utbyggnaden av tunnelbanan skett med en så liten klimatpåverkan 

som möjligt dvs. backcastingstudiens första mål är uppfyllt. Året är 2027 och samtliga tre 

tunnelbanesträckningar står klara. Hur och under vilka förutsättningar har FUT arbetat?  
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FUT har under sitt uppdrag haft en hög ambitionsnivå med en vision om att bli ledande och 

drivande inom branschen i att adressera klimatfrågan. Genom att använda projektets storlek 

kunde krav ställas för att påverka entreprenörer och leverantörer samt stimulera en kompetens- 

och teknikutveckling i branschen. Samtidigt var förvaltningen självkritiskt och sökte hela tiden 

möjligheter till ytterligare förbättring. 

 

För att nå upp till den höga ambitionsnivån gav ledningen klimatfrågan hög prioritet. De 

tydliga, cementerade och verksamhetsanpassade externa klimatkraven medförde att 

klimatfrågan gavs samma utrymme som budget- och tidsaspekter. Som en effekt av kraven, 

genomsyrade klimatarbetet hela verksamheten och ledningen kommunicerade klimatstatusen i 

samband med budget- och tidsuppföljning. Detta gjorde att klimatfrågan var svår att förbise 

vid de tillfällen konflikter uppstod samt att klimatkrav var naturligt integrerade i både 

beslutsunderlag och i upphandlingsskedet.  

 

Medarbetarna fick fortlöpande under projekten möjlighet att utveckla sin kompetens och 

kunskap genom utbildningar kring klimatfrågor och de anses nu vara klimatspecialister inom 

sina yrkesroller. Hållbarhetsenheten identifierade behoven av utbildningar samt samordnade 

dessa och rapporterade kontinuerligt om statusen för projektens klimatbelastning. De gav stöd 

till medarbetarna för att säkerställa helhetsbilden samt underlätta klimatarbetet. 

Klimatkalkylerna utgjorde ett viktigt verktyg för att identifiera utsläppsminskande åtgärder 

samt för att bokföra utsläppen. Den höga medvetenhetsgraden hos medarbetarna medförde en 

förståelse för hur de inom sina respektive yrkesområden kunde påverka utfallet samt hur 

klimatkrav kunde formuleras på externa entreprenörer och leverantörer.   

 

Viktigt för arbetet var att det fanns en spårbarhet genom processen. Det formella ansvaret för 

klimatfrågan låg på avdelningscheferna, medan hållbarhetsenheten hade det övergripande 

ansvaret för helheten av klimatarbetet. Varje medarbetare gavs dock ett utförandeansvar dvs. 

ansvar för att ta hänsyn till klimatet och arbeta för att minska klimatpåverkan. Den 

väldefinierade ansvarsfördelningen stöttades av tydliga kommunikationsvägar där 

klimatbedömningar inkluderades i beslutsunderlagen, vilket underlättade spårbarhet och 

uppföljning. I utförandeskedet följdes entreprenörernas arbete upp för att kvalitetssäkra 

resultatet. 

 

Förvaltningens tydliga prioriteringar och arbetssätt, tillsammans med medvetenheten och 

ambitionen hos de anställda kom till stor grad att forma förvaltningens värderingar och kultur. 

Gemensamt var att alla ansåg att klimatfrågan var viktig, vilket medförde att de dagligen tog 

aktiva beslut med klimatet i åtanke. Ledningen förmedlade sitt stöd och en kreativ öppenhet 

inför problemlösning där medarbetarnas perspektiv och idéer fick utrymme. Kulturen inom 

förvaltningen stimulerade också ett kunskapsutbyte och samarbete mellan olika avdelningar 

och yrkesområden. De anställda uttrycker en stolthet i att ha varit delaktiga i att minska 

anläggningens klimatbelastning, där det slutliga resultatet blivit omskrivet och anses vara ett 

föredöme inom anläggningsprojekt. 
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4.4. Vägen till den normativa framtiden 

Utgångspunkten för framtidsstudier är att framtiden ännu inte inträffat och att den därför ligger 

öppen att påverka (Bell & Olick 1989). De val som görs i nuläget av FUT och andra 

organisationer involverade i tunnelbaneprojekten kommer att avgöra hur stora utsläpp som fås 

under byggskedet. De två huvudaspekterna externa klimatkrav samt ansvarsfördelning av 

klimatfrågan identifierades som viktigast för att nå en så liten klimatpåverkan som möjligt. 

Dessa behandlas utifrån frågeställningarna till aktionsorienterad backcasting: vad behöver 

ändras för att få en så liten klimatpåverkan som möjligt, hur kan det ändras, samt vem kan 

genomföra förändringen? Övriga synpunkter som framkommit under workshopen och 

intervjuer återges och behandlas under avsnittet 4.4.3. kompletterande förändringar. 

 

4.4.1. Förvaltningens externa klimatkrav 

Vad behöver ändras? 

Enligt workshopdeltagarna och intervjurespondenter omfattas förvaltningen i dagsläget inte av 

tydliga externa klimatkrav, utan de externa klimatkraven är snarare vaga. För att nå den önskade 

framtiden måste detta därför förändras. Tydliga externa klimatkrav för med sig många 

önskvärda möjligheter och framförallt tvingar det upp klimatfrågan på agendan och cementerar 

frågans status. Det är dock viktigt att dessa krav är anpassade till FUT:s verksamhet och 

stimulerar fortsatt förbättring. Klimatkravens tydlighet behövs för att definiera riktning och mål 

med förvaltningens klimatarbete. 

 

Hur kan det ändras och vem kan genomföra förändringarna? 

FUT arbetar utifrån de förutsättningar som diskuterades fram under 2013 års 

Stockholmsförhandling samt de krav som ställs centralt från SLL. Parterna i 

Stockholmsförhandlingen finansierar utbyggnaden och sätter tidsramen (SOU 2013:01). 

Eftersom att klimatkrav inte definierades under förhandlingen faller rollen som kravställande 

organisation på landstinget. Genom sitt miljöprogram definierar landstinget viktiga frågor och 

mål för miljöarbetet inom sina verksamheter, däribland FUT. Som tidigare återgivits i avsnitt 

3.2.1. lyder förvaltningen under det nuvarande klimatkravet att klimatpåverkan från 

byggprocessen i bygg- och anläggningsprojekt ska beaktas och begränsas. SLL:s 

hållbarhetsenhet är i processen att ta fram en landstingsövergripande plan för hur detta ska ske. 

I väntan på den planen behöver FUT definiera egna tydliga interna klimatkrav. Dessa interna 

klimatkrav kan fungera som substitut eller kompletterande tillägg till den 

landstingsövergripande planen.  

 

På grund av att förvaltningen i nuläget omfattas av vaga externa klimatkrav kan de använda sig 

av de möjligheterna som det innebär (se figur 10). Vagheten i de externa klimatkraven ger 

förvaltningen tolkningsföreträde i hur de själva vill adressera klimatfrågan samt stor frihet att 

sätta egna mål och bestämma arbetssätt. Genom att ta tillvara på dessa möjligheter kan 

förvaltningen själv påverka sina förutsättningar och imitera tillståndet med tydliga externa 

klimatkrav. Dock kan interna klimatkrav inte helt ersätta externa klimatkrav, särskilt vid 

konfliktsituationer med tid- och budgetaspekter eftersom att FUT har begränsad rådighet över 
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dessa. Men en del av fördelarna med tydliga externa klimatkrav, såsom tydliggöra klimatarbetes 

riktning, bättre kommunikation samt ökat engagemang, kan uppnås via interna krav.  

4.4.2. Fördelningen av klimatansvaret 

Vad behöver ändras? 

I workshopresultatet framkom det att dagsläget bäst beskrivs som att några äger ansvaret för 

hela förvaltningens klimatarbete. Det framhölls av flera att det är viktigt med en enhet som har 

det övergripande ansvaret och kompetensen för att styra och koordinera klimatarbetet. För att 

klimatarbetet ska bli ännu mer effektivt i framtiden så behöver ansvaret breddas till att omfatta 

även individuella kompetenser inom olika yrkesområden. En önskvärd utveckling är därför att 

ge mer individuellt ansvar över hela förvaltningen samtidigt som några har det övergripande 

ansvaret. Med individuellt ansvar menas att olika kompetenser har den tekniska förståelsen 

inom sitt yrkesområde, därför är de också lämpligt att de är drivande i att finna lösningar och 

föreslå åtgärder som minskar anläggningens klimatpåverkan. 

  

Hur kan det ändras och vem kan genomföra förändringen? 

Former för hur individuellt utförandeansvar kan gå till i praktiken bör undersökas inom FUT 

genom samverkan mellan olika avdelningar, enheter och även hos generalkonsulterna. En idé 

som framkommit är att individuella bidrag ska vara spårbara, dvs. att de ska dokumenteras i 

någon form. Kommunikationsvägar bör fastställas där det framgår vad det innebär att ta hänsyn 

till klimatpåverkan inom respektive område samt vilket arbete som genomförts för att minska 

klimatpåverkan. Här kan Klimatkalkyl vara ett viktigt verktyg för att påvisa och utvärdera 

effekten av arbetet.  

 

FUT har rådighet att påverka hur det interna klimatarbetet struktureras. Hållbarhetsenheten som 

idag kan ses som informell ägare till hela förvaltningens klimatansvar, kan anta den 

övergripande rollen som innebär att samordna, utbilda, styra och följa upp klimatarbetet. Något 

som återkommit under både workshopen och flera intervjuer är vikten av att medvetandegöra 

alla som är involverade i projekten om klimatfrågan. Varje dag görs flera val och beslut, stora 

som små, som påverkar den slutliga utformningen av anläggningen och storleken av utsläppen. 

Att kontinuerligt informera om och kommunicera ut klimatfrågan kan enligt respondenter bidra 

till att den ständigt hålls aktuell. Det har också framkommit att det finns ett stort intresse för 

klimatfrågan men att många inte förstår hur deras yrkesområde relaterar till utsläpp eller vad de 

kan göra för att bidra till minskade utsläpp. Därför anses att kommunikation och information 

också måste kompletteras med utbildningar för att ta tillvara på intresset och ge mer 

handgripliga exempel på hur respektive yrkesområde kan bidra. 

4.4.3. Kompletterande förändringar 

Utöver de två huvudaspekterna för förändring identifierades även kompletterande förändringar 

för att klimatpåverkan ska bli så liten som möjligt. Merparten av respondenterna poängterade 

att FUT har stor möjlighet att påverka genomförandet av anläggningen genom att ställa krav på 

konsulter, entreprenörer och leverantörer. Det finns möjlighet att kravställa i princip allt så 

länge som kraven är i enlighet med lagarna om offentlig upphandling, LOU (se SFS 2016:1145) 
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samt LUF (se SFS 2016:1146). Det betyder att kraven måste vara realistiska i förhållande till 

anläggningen samt att de inte kan vara konkurrensbegränsande. Helst ska kraven även vara 

mätbara för att enklare möjliggöra uppföljning. Genom att utnyttja denna möjlighet kan 

förvaltningens klimatarbete förbättras ytterligare. 

 

Förvaltningen bör även våga uttala en tydligare ambition kring klimatarbetet. Genom att skapa 

egna uttalade ambitiösa målsättningar kan förvaltningen främja prestation i den gemensamma 

riktningen. Vågar förvaltningen visa att klimatfrågan är viktig, signalerar det till både 

medarbetare och utomstående åt vilket håll utvecklingen går. Detta kan i sin tur vara ett steg 

mot att påverka marknadsdynamiker samt stimulera innovation och utveckling. 
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5. Diskussion 

Det här kapitlet är indelat i tre huvudavsnitt. De två första avsnitten berör frågeställningen: Vad 

kan FUT göra för att klimatpåverkan från utbyggnaden av tunnelbanan ska bli så liten som 

möjligt? Där diskuteras FUT:s klimatarbete och verktyget Klimatkalkyl, följt av en diskussion 

kring det normativa scenariot och vägen mot måluppfyllelse. I det tredje avsnittet behandlas 

tunnelbanan i ett större perspektiv, som en del av regionens transportsystem samt som en del 

av samhällsutvecklingen. Diskussionen svarar mot frågeställningen: Hur kan tunnelbanan 

bidra till att internationella, nationella och regionala klimatmål uppnås? och utgår från ett 

konsekvensorienterat perspektiv. Slutligen förs en självkritisk diskussion om studiens 

genomförande. 

5.1. Klimatkalkyler och fortsatt klimatarbete 

I avsaknaden av något tydligt att förhålla sig till så har FUT varit uppfinningsrika i att skapa en 

egen referenspunkt för utsläppen och formulera egna mål. Klimatkalkyler användes för att 

identifiera ett nolläge för fortsatt arbete. I ett tidigt skede var målsättningen att utsläppen från 

utbyggnaden av stationer inte skulle överstiga utsläppen för den modellerade typstationen. 

Detta övergavs sedan eftersom den ökade detaljnivån i senare klimatkalkyler gjorde dem svåra 

att jämföra med typstationen. Detta gjorde att ett nytt utsläppsmål formulerades. Det visar på 

ett iterativt arbetssätt med att minska klimatpåverkan och att lärdomar dragits längs vägen. 

Klimatkalkylerna ger i sig ingen reducering av utsläpp, men de ger en god överblick för vilka 

resurser som väntas ge störst utsläpp och kan därmed bidra till att fylla tomrummet av något att 

förhålla sig till och skapa en struktur för vidare klimatarbete. 

 

För att kunna påvisa ett resultat av klimatarbetet behöver FUT kvantifiera sina 

utsläppsminskningar. Då klimatkalkyl är det verktyg som förvaltningen valt att använda för att 

beräkna utsläppen, behöver arbetet med verktyget samordnas och förbättras. Klimatkalkylerna 

för de tre tunnelbanesträckningarna bygger på olika antaganden, gränsdragningar och utelämnar 

resurser som inte kan anses försumbara. För att kalkylerna ska kunna reproduceras och ge en 

rättvis representation av anläggningens utsläpp, behöver antaganden förklaras och underbyggas 

av källor. Om de ska kunna vara jämförbara så behöver de utföras utifrån samma 

gränsdragningar. Det är också viktigt att klimatkalkylerna innehåller så mycket av anläggningen 

som möjligt för att kunna få en bättre förståelse för helhetsbilden. En mer omfattande 

helhetsbild kan bidra till att fler alternativ för att minska klimatpåverkan kan identifieras. 

 

Under bygghandlingsskedet kommer ett stort steg tas mot anläggningens slutliga utformning. 

Det betyder att mängdförteckningarna blir mer detaljerade och bättre återspeglar vilka resurser 

som slutligen kommer att ingå. I detta skede finns möjlighet att utföra klimatkalkyler med högre 

detaljgrad än tidigare och med mindre inneboende osäkerheter. Ett koordinerat arbete mellan 

de som utför mängdförteckningarna och klimatkalkylerna är en förutsättning för att öka 

förståelsen för storleksordningen av utsläppen.  
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5.2. En normativ framtid? 

Det normativa scenariot som presenteras i avsnitt 4.3.2. bygger på information från 

workshopdeltagare och intervjurespondenter. Således har denna framtidsbild i stor utsträckning 

formats av medarbetare på FUT och närstående aktörer till att beskriva en kollektivt skapad 

önskvärd utveckling. Att använda detta tillvägagångssätt kan hjälpa att ge scenariot legitimitet 

(van der Heijden 2005) inom förvaltningen samt bidra till att skapa en gemensam målbild för 

dess medarbetare. Då många känner att de har varit delaktiga i att skapa framtidsscenariot kan 

motivationen att nå dit öka.  

 

Inom Börjesons m.fl. (2006) scenariotypologi svarar ett normativt scenario mot frågan hur kan 

ett specifikt mål uppnås? För det normativa scenariot i denna studie blir frågan hur kan 

utbyggnaden av tunnelbanan ske med så liten klimatpåverkan som möjligt? Vidare specificerar 

Börjeson m.fl. (2006) två olika typer av normativa scenarier, bevarande och transformerande 

(se avsnitt 2.2.3.). Klassificeringen av denna studies scenario beror till stor del på hur 

användaren väljer att tolka ‘så liten klimatpåverkan som möjligt’. Väljer användaren att tolka 

det som så liten klimatpåverkan som möjligt inom rådande strukturer, dvs. att det inte behövs 

stora strukturförändringar för att scenariot ska kunna uppfyllas, betyder det att scenariot är 

bevarande. Om användaren väljer att göra tolkningen så liten klimatpåverkan som möjligt med 

dagens teknik- och kunskapsläge, blir scenariot transformativt ifall detta kräver en 

omförhandling av bland annat budget och tidsplan för att möjliggöra denna utveckling.  

 

För FUT kanske det bara är möjligt att göra den bevarande tolkningen då de inte har rådighet 

över de förändringar som behövs för den transformativa tolkningen. Den transformativa 

tolkningen skulle betyda att klimatfrågan åtminstone behövs jämställas med frågor om budget 

och tid. Dock har de aspekterna förhandlats fram i den nu avslutade Stockholmsförhandlingen 

från 2013. Det är inte troligt att Stockholmsförhandlingens parter skulle omförhandla avtalet 

för att inkludera klimatfrågan och på så sätt lyfta frågans status. Då Stockholmsförhandlingen 

främst är ett forum för att öka bostadsbyggandet i utbyte mot kollektivtrafiksatsningar kanske 

det inte är där klimatfrågan ska adresseras. Å andra sidan, utgör både bostadsfrågan och 

klimatfrågan stora utmaningar för Stockholmsregionen och ett ökat bostadsbyggande bidrar i 

allra störst grad till ökad klimatpåverkan, varför dessa frågor borde adresseras tillsammans.  

5.2.1. Vägen mot måluppfyllelse 

Med utgångspunkt i den bevarande tolkningen av det normativa scenariot är det viktigt att ställa 

frågan: går den normativa framtiden att nå? Många av de utvecklingar som beskrivs i scenariot 

har FUT rådighet över. Det handlar om att främja, möjliggöra och institutionalisera beteenden 

och arbetssätt inom organisationen så att klimatfrågan alltid hålls aktuell och närvarande. 

Hållbarhetsenheten ansvarar för helheten i klimatarbetet men alla arbetar aktivt med frågan. 

Den utvecklingen i scenariot som förvaltningen inte har rådighet över är de externa 

klimatkraven. Tydliga externa klimatkrav fyller en viktig roll för förvaltningens möjlighet att 

adressera klimatfrågan genom att lyfta frågan på agendan, möjliggöra kommunikation och 

uppföljning samt definiera nivån och riktningen på klimatarbetet.   
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Externa och interna krav - möjligheter och konflikter 

Då landstinget är i processen att skapa en landstingsövergripande plan för att förtydliga 

innebörden av att beakta och begränsa klimatpåverkan i byggprocesser, kan förvaltningens 

förutsättningar komma att förändras beroende på planens innehåll. Viktigt med dessa 

kommande externa klimatkrav är att de är i linje med, eller rent av mer ambitiösa än, 

förvaltningens nuvarande klimatarbete. Om de externa kraven har en lägre ambitionsnivå än 

förvaltningens nuvarande arbete riskerar det att minska incitamenten att adressera klimatfrågan. 

En högre ambitionsnivå å andra sidan, har möjligheten att vara prestationsfrämjande dvs. 

stimulera vidare utveckling och förbättring. Kraven och målen bör därför ligga på en nivå som 

är möjlig att nå, men inte enkel. I arbetet med CEEQUAL så har FUT antagit ett försiktigt 

förhållningssätt då de ännu inte beslutat om de ska genomgå certifiering. Dessutom anser 

respondenter att målet Very good är enkelt att nå. Således kan det finnas utrymme för att höja 

ambitionsnivån för att nå ett ännu bättre resultat. 

 

I väntan på, och som ett komplement till, den landstingsövergripande planen kan förvaltningen 

ställa sina egna klimatkrav. På grund av den nu rådande vagheten i förvaltningens externa krav 

har de möjlighet att själv definiera ambitionen i sitt klimatarbete. Interna klimatkrav kan till en 

gräns substituera externa klimatkrav. De kan möjliggöra kommunikation och uppföljning samt 

definiera riktningen och nivån. Interna krav kan också lyfta klimatfrågans status, men inte till 

samma nivå som externa krav kan. Utan externa klimatkrav kommer klimatfrågan att vara 

sekundär till andra externt definierade aspekter och därför inte prioriteras i en konfliktsituation. 

Enligt intervjurespondenter har klimatfrågan inkluderats i utbyggnaden på grund av att 

ledningen ställt sig positiva till det. Flera uttrycker att det är upplyftande att den överhuvudtaget 

får ta plats. Således är klimatfrågan i dagsläget beroende av ledningens inställning och att de 

ger utrymme till medarbetare att driva frågan. Vid en förändring i ledningen eller vid 

omsättning av anställda finns en risk att frågan förlorar status om inte klimatkraven och arbetet 

har institutionaliserats.   

 

Tydlighet är en viktig aspekt i både interna och externa krav. Otydliga eller vaga krav ökar 

risken för feltolkningar och förvirring kring vad som ska uppnås. Samspelet med andra krav 

blir också mer svårnavigerat om kraven är otydliga. I ett anläggningsprojekt som detta sker 

alltid en avvägning mellan tre olika aspekter: tid, budget och kvalitet. Tid och budget är 

väldefinierat genom Stockholmsförhandlingen, men vilken kvalitet som anläggningen ska 

leverera är inte lika tydligt. Kvalitetsaspekten blir som ett samlingsbegrepp med många olika 

delar som kan hamna i konflikt med varandra. Bland annat så hör klimat och hållbarhet till 

kvalitetsbegreppet, men även lagar och regelverk samt aspekter såsom tillgänglighet och 

arbetsmiljö. Denna otydlighet kring vilken kvalitetsnivå som ska uppnås kan göra att de 

tydligare aspekterna, tid och budget, ges större utrymme. Genom att tydliggöra vad som 

förväntas inom anläggningens kvalitet möjliggörs mer utrymme för kvalitetsaspekter såsom 

klimatpåverkan.  

 

De faktiska utsläppen som utbyggnaden resulterar i beror även i stor grad på de entreprenörer 

och leverantörer som sedan bygger anläggningen. Även om anläggningen är optimerad för så 

liten klimatpåverkan som möjligt, kan arbetssätt och materialval göra skillnad i de resulterande 
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utsläppen. Därför är det viktigt att det klimatarbete som förvaltningen utför, följer med i hela 

processen och ställer krav på entreprenörer och leverantörer. Detta kan öka möjligheterna att 

leverera en anläggning med så låg klimatpåverkan som möjligt. Samtidigt signalerar det till 

marknadens aktörer att klimatfrågan tas på stort allvar. I några av intervjuerna har det påpekats 

att marknaden är redo för klimatkrav, även om så inte är fallet kommer marknaden behöva bli 

redo för att kunna bidra till att uppfylla nuvarande och kommande klimatmål. Projektets storlek 

möjliggör att klimatkraven når många aktörer på flera marknader och på så sätt påskyndas 

utvecklingen i branschen.  

5.2.2. Tunnelbanan ett sociotekniskt system 

Under denna studies gång har det blivit tydligt att möjligheten att bygga en anläggning med så 

liten klimatpåverkan som möjligt till stor del är beroende på tunnelbanans sociala aspekter. Som 

tidigare beskrivits i avsnitt 2.2.1. är tunnelbanan ett sociotekniskt infrasystem. Trots att 

tunnelbanan framstår som en teknisk produkt så är det de sociala aspekterna såsom politik, 

ekonomi, organisation och kultur som formar och skapar förutsättningar för utbyggnaden av 

anläggningen. Som en nätverksförvaltare med ansvar för infrasystemets utbyggnad har FUT 

stor inflytande över den slutgiltiga produkten. Men FUT behöver i sin tur förhålla sig till 

politiska visioner, lagar och regelverk samt ekonomiska aspekter som avgränsar förvaltningens 

möjlighet att utföra sitt uppdrag. Samtidigt formar förvaltningen sina egna sociala aspekter 

genom att t.ex. definiera interna klimatkrav eller ställa klimatkrav i upphandlingsskede. I linje 

med utgångspunkten för framtidsstudier så är framtiden öppen, men påverkas av val som görs 

i nutiden och dessa val begränsas av de förutsättningar som ärvts av det förflutna.  

5.2.3. FUT:s arv 

Oavsett vad slutresultatet av förvaltningens klimatarbete blir, så kan tunnelbaneutbyggnaden 

ses som ett kunskapsgenererande projekt. I likhet med CEEQUAL, där användaren samlar bevis 

för att styrka att den arbetat med en viss fråga, så finns det ett stort värde i att försöka 

dokumentera hur stor klimatbelastning som undvikits och vilka åtgärder det beror på. Dels är 

det viktigt i ett kommunikativt syfte mellan FUT och dess omvärld, men också för att det kan 

vara kunskapsgenererande för andra och kommande projekt. Lärdomar om hur klimatarbete 

kan bedrivas, då det saknas tydliga krav och nolläge samt då kopplingar till klimatmål är oklara, 

kan vara till nytta för andra. Genom att skapa, samla och dela med sig av kunskapen och 

kompetensen som projekten genererar, kan framtida projekt enklare förhålla sig till 

klimatfrågan och inte behöva gå igenom samma process som FUT. Med kombinationen av det 

kommande klimatpolitiska ramverket med nya klimatmål och beslutet om ännu en 

tunnelbaneutbyggnad i Stockholm (Sverigeförhandlingen 2017) kan förvaltningens kunskap 

och kompetens inom klimatfrågan behövas i framtiden. Förvaltningen kan därför anses ha ett 

ansvar att sammanställa, följa upp, utvärdera och delge sina erfarenheter för att skapa goda 

förutsättningar för framgångsrikt klimatarbete i framtida anläggningsprojekt. Det vore även 

önskvärt att data samlas och sparas för att möjliggöra en fullständig LCA när anläggningen väl 

står färdig, speciellt inför de nyligen beslutade spårsatsningarna i Sverigeförhandlingen. 
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5.3. Ett konsekvensorienterat perspektiv 

I tidigare avsnitt har utsläppen från utbyggnaden av tunnelbanan behandlats utifrån ett 

bokföringsperspektiv där målet var att minska anläggningens klimatpåverkan. Där 

konstaterades att det med bokföringsperspektivet är komplicerat att försöka härleda hur FUT 

kvantitativt bör förhålla sig till övergripande klimatmål. Dels på grund av gränsdragningarna 

mellan beräknings- och bokföringsmetoder för utsläppen, men också på grund av att klimatmål 

ligger längre fram i tiden än anläggningens färdigställande. De tidigare avsnitten redogjorde 

också för studiens syn på utbyggnaden och hur sociala och tekniska faktorer är intimt 

integrerade och påverkar hur infrasystemet tunnelbana utformas. Dessa sociotekniska faktorer 

är inte enbart närvarande i utbyggnaden, utan det färdiga infrasystemet kommer både att 

påverka och påverkas av sociotekniska faktorer i regionen under lång tid.  

 

Den här diskussionsdelen handlar om tunnelbanans i ett konsekventiellt perspektiv. Inom 

konsekvensorienterad LCA är målet att beskriva hur flöden i ett system förändras till följd av 

ett beslut, samt potentiell miljöpåverkan från dessa flöden (Finnveden m.fl. 2009). De 

kommande tunnelbanesträckningarna, när de står färdiga, ses här som en förändring i 

Stockholmsregionens infrastruktur. Tunnelbanan har påverkan på transportflöden i regionen, 

samtidigt som den samverkar med andra samhällsfunktioner såsom bostäder och arbetsplatser.   

 

En konsekvensorienterad LCA-studie kan vara omfattande då hänsyn måste tas till många 

rörliga delar. Utsläppsförändringar på grund av överflyttningseffekter från bil, buss och andra 

färdsätt till tunnelbana, är exempel på komponenter som skulle behöva räknas in och 

kvantifieras i en konsekventiell LCA. Sådana flöden kvantifieras inte i denna studie då det 

ligger utanför dess tidsram. Istället lånas det konsekventiella perspektivet från LCA för att 

diskutera vilken betydelse tunnelbanan kan ha i att uppnå de övergripande klimatmålen. Denna 

diskussionsdel svarar mot studiens andra frågeställning, Hur kan tunnelbanan bidra till att 

internationella, nationella och regionala klimatmål uppnås? 

5.3.1. Tunnelbanan som en del i det regionala transportsystemet 

Som ett transportinfrasystem är tunnelbanans huvudsakliga funktion att transportera människor 

från ett ställe, till ett annat. Infrasystemet utgörs av ett nätverk med spår och stationer som 

trafikeras av ett flöde av tåg som fylls med resenärer. Tunnelbanan är ett starkt kopplat 

infrasystem vilket betyder att alla komponenter måste vara anpassade efter varandra och att en 

störning i en del av systemet snabbt får konsekvenser i systemets andra delar. Geografiskt har 

tunnelbanan en regional utbredning med en punktformig struktur. Detta betyder att tunnelbanan 

endast är åtkomlig via någon av dess noder dvs. stationerna.  

 

Dessa systemattribut är fundamentala för tunnelbanan och därför svåra, om inte omöjliga, att 

ändra på. Det är svårt att föreställa sig tunnelbanan med någon annan struktur än punktformig. 

Attributen utgör också förutsättningarna för vilka resor som kan göras med tunnelbana. Mellan 

stationerna, eller på tvären mellan dess linjedragningar finns andra färdmedel som är mer 

lämpliga, exempelvis gång, cykel, buss eller bil. Tunnelbanan har således sin nisch i 

kollektivtrafiken samt i hela det regionala transportsystemet. När nu ytterligare tunnelbana 
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tillkommer i det regionala transportsystemet så ändras förutsättningarna för flödena i systemet. 

Flödet av resenärer i ett transportsystem beror till stor del på individuella preferenser. Enligt 

Kaijser (1994) beror de individuella valen av transportmedel på tre faktorer: utbredning, pris 

och prestanda. 

Utbredning 

Genom utbyggnaden av tunnelbanan ökar kollektivtrafikens utbredning, den når nya platser och 

därigenom även fler människor. Samtidigt konkurrerar kollektivtrafiken med andra 

transportsystem som fyller samma funktion, att transportera resenärer. Även om 

kollektivtrafiken är utbredd över hela regionen så kan det inte jämföras med vägarnas 

utbredning. Som ett resultat av att biltrafik sedan länge prioriterats inom samhällsplanering, så 

menar Hagson och Smidfelt-Rosqvist (2009) att bilen har ett stort försprång i konkurrenskraft 

gentemot andra transportmedel. Vägarnas utbredning ger resenären stora fördelar i att de 

möjliggör resor från ‘dörr-till-dörr’ (Kaijser 1994). Samtidigt som kollektivtrafiken utökas, så 

sker också stora investeringar i nya vägar. Denna planeringsinriktning beskrivs av Dickinson 

m.fl. (2016) i ordalagen ‘mer av allt’ där både kollektivtrafik och motorvägsprojekt prioriteras. 

Hur utökningen av kollektivtrafiken kommer att påverka flödet av resenärer i regionen är ännu 

osäkert, eftersom även vägarna utökas så sker ingen drastisk förändring av det relativa 

förhållandet mellan transportsystemen. 

Pris 

Priset för att resa är relativt mellan olika transportsystem och kostnader för ett och samma 

transportmedel kan variera över tid. För att illustrera förhållandet används ett exempel från 

U.S.A. Under 2008 stod oljepriset högt vilket resulterade i höga bensinpriser. Till följd av de 

höga priserna ökade antalet resenärer i kollektivtrafiken dramatiskt (Newman m.fl. 2009). 

Exemplet visar på den relativa dynamik som råder mellan transportsystem. Genom att ett 

färdsätt blir dyrare så blir andra färdsätt relativt billigare, vilket ökar flödet av resenärer i de 

senare. Det sker därmed en överflyttningseffekt från det ena systemet till det andra.  

Prestanda 

Enligt Kaijser (1994) beror valet av transportsystem också på dess prestanda. Prestandan 

beskrivs som en korg av faktorer såsom snabbhet, komfort, kapacitet, turtäthet och 

tillförlitlighet. I Stockholmsregionen är kollektivtrafiken särskilt konkurrenskraftig för resor in 

till, och igenom staden. För resor på tvären i den radiella strukturen utgör däremot bilen det 

främsta alternativet. Detta har att göra med restiden, där vägnätet erbjuder en snabbare väg på 

tvären (Dickinson & Wretstrand 2015; Trafikanalys 2011). Vidare fås en större komfort tack 

vare vägnätets linjeformade utbredning, eftersom att vägar finns överallt så behöver resenären 

inte byta mellan transportmedel (Kaijser 1994). I och med de nya tunnelbanelinjerna kommer 

kollektivtrafikens prestanda att förändras för de som bor och arbetar längs med linjerna.  

Hur kan överflyttningar från biltrafik till kollektivtrafik styras? 

Att förbättra de ingående faktorerna för kollektivtrafiken hjälper att stärka dess konkurrenskraft 

gentemot andra system. Dickinson och Wretstrand (2015) menar dock att kollektivtrafiken inte 
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kan ses som ett isolerat system och att styrmedel som enbart riktas mot att höja 

kollektivtrafikens attraktivitet endast har en liten effekt för minskat bilresande. För att skapa 

överflyttningseffekter krävs ett helhetsgrepp där bilens attraktivitet minskar i förhållande till 

kollektivtrafikens attraktivitet, exempelvis genom minskade ytor för parkering (Dickinson & 

Wretstrand 2015) och färre väginvesteringar (Hagson & Smidfelt-Rosqvist 2009).  

 

Priset är en annan avgörande faktor. Enligt Trafikanalys (2014) har biljettpriser i Stockholms 

kollektivtrafik ökat i en snabbare takt än bensinpriset sedan 2001. Samtidigt sker också en 

energieffektivisering av fordon vilket leder till minskade körkostnader (Trafikverket 2016b). 

Genom att använda ekonomiska styrmedel kan flödet av resenärer påverkas till att välja ett 

system framför ett annat. Parkeringsavgifter, trängsel-, fordons-, och bensinskatter är exempel 

på styrmedel som kan användas för att göra biltrafiken mindre attraktiv (Dickinson & 

Wretstrand 2015). 

5.3.2. Tunnelbanan, en del av samhällsutvecklingen 

Tunnelbanan har historiskt sett haft stort inflytande på Stockholms regionala utveckling. Redan 

under tunnelbanans initiala etablering under 1950-talet samordnades utbyggnaden med 

upprättandet av nya förorter. På så sätt har tunnelbanan cementerat regionens radiella struktur, 

något som fortfarande syns i den urbana stadsbilden (Lundin 2003). Tunnelbanan kan sägas 

utgöra regionens strukturella skelett. 

 

Nu när tunnelbanesystemet expanderar sker det återigen i samband med bostadsbyggande. I 

och med Stockholmsförhandlingen har tunnelbaneutbyggnaden intimt sammankopplats med ny 

bostadsbebyggelse i regionen. De kommuner som ingår i förhandlingen har förbundit sig att 

bygga 77 900 nya bostäder i utbyte mot de nya tunnelbanelinjerna (SOU 2013:01). Dessa 

kommuner hade troligtvis inte byggt lika många bostäder om de inte hade fått tunnelbana, i alla 

fall inte i lika kollektivtrafiknära lägen. Bostadsbyggandet och tunnelbaneutbyggnaden är 

därför konsekventiella effekter av varandra som tillsammans formar regionens struktur. 

Förändringarna i samhällssystemet har ett långt tidsperspektiv då både tunnelbanan och de nya 

bostäderna kan förväntas ingå i strukturen under lång tid framöver. 

 

Tunnelbanans konsekventiella effekter inom regionen adresseras även indirekt av FUT i målet 

för en tillgänglig och sammanhållen region. Detta mål förespråkar att utbyggnaden av 

tunnelbanan ska stödja ökad täthet och flerkärnighet i regionen. Genom målet för en tillgänglig 

och sammanhållen region ingår det större samhällssystemet, som denna diskussionsdel 

beskriver, i FUT:s uppdrag. Färdigställandet av den nya tunnelbanan, tillsammans med 

samordnandet av ny bostadsbebyggelse påverkar regionens utveckling och förutsättningarna 

för var invånarna kan välja att bo, arbeta och vara. 

5.3.3. Tunnelbanans roll för att uppnå klimatmål 

Klimatkonventionens övergripande mål om att förhindra farliga antropogena störningar i 

jordens klimatsystem beskriver det tillstånd som eftersträvas i det globala klimatarbetet. 

Parisavtalet är den nuvarande globala definitionen på vad detta övergripande mål innebär. De 
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politiska nivåerna under FN nivån försöker nu uppnå Parisavtalet genom att definiera egna 

klimatmål som representerar deras bidrag till det globala perspektivet. På så sätt är tanken att 

om alla världens klimatmål på en regional politisk nivå uppnås, så uppfylls även de nationella 

klimatmålen och därigenom även det globala övergripande målet. Som en del av 

Stockholmsregionen är tunnelbanans utveckling viktig för möjligheterna att uppnå klimatmål. 

Det här avsnittet undersöker hur tunnelbanan kan bidra till att internationella, nationella och 

regionala klimatmål uppnås? Detta görs genom att se tunnelbanan utifrån de två olika 

konsekventiella systemgränserna: Tunnelbanan som en del av det regionala transportsystemet 

och tunnelbanan som en del av samhällsutvecklingen. 

Som en del av regionens transportsystem 

Flera LCA-studier som behandlar elektrifierad spårbunden trafik visar att de största utsläppen 

sker i utbyggnadsfasen av systemet (Schlaupitz 2008; Stripple & Uppenberg 2010). I driftsfas 

ger spårbunden och övrig kollektivtrafik upphov till mindre utsläpp per resenär än biltrafik. Ju 

fler som använder kollektivtrafik, desto mindre blir utsläppen per passagerare. Således så 

undviks utsläpp då en överflyttning sker från bil till kollektivtrafik och en nettoeffekt uppnås 

(Chester m.fl. 2013). 

 

Förutsatt att överflyttning sker och att den är tillräckligt stor, så kommer utsläppen som 

tunnelbanan ger upphov till under sin livscykel med tiden att understiga de utsläpp som 

undvikits p.g.a. överflyttningen. Därmed så går det att uppskatta hur stor överflyttningen 

behöver vara för att tunnelbanan ska vara lönsam med avseende på nettoutsläpp, samt när denna 

brytpunkt infinner sig. En sådan studie har gjorts av Chester m.fl. (2013) för spår och bussystem 

i Los Angeles. I studien uppskattades hur stor överflyttningen från bil till kollektivtrafik 

behöver vara för att nå nettoreduktion av utsläpp över tid. Ju större överflyttning som sker, 

desto snabbare når systemen lönsamhet med avsikt på utsläpp (ibid.). FUT:s uppdrag innefattar 

endast utbyggnadsfasen, men genom att minimera de utsläpp som uppstår under 

utbyggnadsfasen så kan de bidra till att minska återbetalningstiden, förutsatt att 

överflyttningseffekter sker.  

 

Initialt kommer utbyggnaden av de nya tunnelbanelinjerna att generera utsläpp, men sett över 

tid så kan denna investering bidra till att utsläpp minskar. Avgörande för utfallet är hur stora 

överflyttningseffekterna blir samt att nyrekrytering av bilister undviks. Åkerman (2011) och 

Trafikverket (2016b) menar att dagens vägnät i stort sätt är tillräckligt för den biltrafik som kan 

tillåtas för att uppnå klimatmål. För FUT:s del finns två områden som faller inom deras rådighet 

och som kan påverka utfallet av överflyttningseffekterna. Genom att arbeta för att hålla 

utsläppen så låga som möjligt under utbyggnaden så bidrar de till att återbetalningstiden för 

utsläppen blir kortare. De kan också påverka tunnelbanans prestanda i driftsfasen genom att 

uppnå målen för tunnelbanan om effektiva byten, god kapacitet och konkurrenskraftiga restider, 

vilket ökar kollektivtrafikens attraktivitet. Ju större överflyttningseffekter som fås, samtidigt 

som utsläpp undviks i utbyggnaden, desto mer betydande blir tunnelbanas bidrag till att uppnå 

klimatmål. 
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Som en del av samhällsutvecklingen 

Tunnelbanan har konsekventiella effekter för regionens utveckling i ett långt tidsperspektiv och 

möjliggör, eller begränsar, därigenom vilken utveckling som kan ske i regionen. I strävan att 

uppnå de ambitiösa klimatmålen krävs en samhällsomställning (EC 2017a). För 

Stockholmsregionen kan tunnelbana vara en del av den omställningen, dels genom att bidra till 

förändringar i transportsystemet, men också genom att skapa förutsättningar för en regional 

struktur som möjliggör livsstilar med låga växthusgasutsläpp. På grund utav det långa 

tidsperspektivet för tunnelbanans konsekventiella effekter måste hänsyn tas till detta i ett så 

tidigt skede som möjligt. I enlighet med Svane (2009) som poängterar att det flesta byggnader 

som kommer utgöra framtidens byggnadsbestånd redan är byggda, så kommer redan befintlig 

struktur tillsammans med det som nu planeras vara betydande för att uppnå framtidens 

klimatmål. Även om tunnelbanan bara har en regional utbredning och på så sätt främst påverkar 

regionala utsläpp, så är de regionala klimatmålen ett bidrag till nationella klimatmål som i sin 

tur bidrar till internationella klimatmål. 

5.4. Om studiens genomförande 

FUT är mitt i sitt uppdrag att bygga ut tunnelbanan. Redan nästa år förväntas byggstarten att 

ske och anläggningen i sin helhet väntas stå klar inom tio år. Detta är ett förhållandevis kort 

tidsperspektiv för att tillämpa framtidsstudier. Höjer och Svenfelt (2012) menar att 

framtidsstudier är särskilt användbara vid längre perspektiv i situationer där utvecklingen tycks 

gå i fel riktning och mål riskerar att missas. Eftersom att anläggningen redan är under 

utformning, linjedragningarna är fastställda och systemhandlingar är klara, så begränsas FUT:s 

valmöjligheter något. Framtiden är således delvis öppen och endast en bevarande utveckling, 

där justeringar görs inom den rådande strukturen, kan eftersökas. 

 

En svaghet med studien är att det inte funnits möjlighet att utvärdera det normativa scenariot 

tillsammans med FUT. Hade studien pågått under en längre tidsperiod så hade det varit önskvärt 

att hålla en workshop kring scenariot, där synpunkter och åsikter skulle kunna användas för att 

förbättra det, samt för att mer utförligt undersöka möjliga vägar för att nå framtiden. Scenariot 

är skapat utifrån den information som delgetts under intervjuer och workshop. Informationen 

har sorterats och tolkats där resultatet hade kunnat se annorlunda ut beroende på vem samt hur 

informationen tolkats. Det normativa scenariot kan därför ses som en produkt som FUT kan 

arbeta vidare med. Det är också viktigt att poängtera att scenariot endast beskriver en av flera 

möjliga måluppfyllande framtider.  

 

Under tidsperioden intervjuades tolv personer. Dessa respondenter äger sin egen uppfattning av 

arbetet hos FUT och vad som är en önskvärd utveckling. Flera av dem är involverade i 

klimatarbetet och deras reflektioner återspeglar nödvändigtvis inte andra medarbetares. Vidare 

så har intervjuer formats efter de guider som skapades, vilket påverkar vilken information som 

fås. Därför finns det en risk att perspektiv kan ha missats, att de explorativa och det normativa 

scenariot hade utvecklats annorlunda ifall fler, eller andra personer medverkat. 
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Enligt Börjeson m.fl. (2006) delas explorativa scenarier in i antingen strategiska (där interna 

faktorer står i fokus), eller externa. I den här studien utformades de explorativa scenarierna 

längs både en intern och en extern dimension, vilket gör scenarierna till hybrider av externa och 

strategiska explorativa scenarier. Således är detta ett avsteg från scenariotypologin som föreslås 

av Börjeson m.fl. Eftersom scenarierna är hybrider så blev det också meningsfullt att använda 

SWOT-analys, då metoden behandlar interna styrkor och svagheter samt externa möjligheter 

och hinder. 

 

Börjeson m.fl. (2006) uttrycker att det inte råder konsensus kring innebörden av begreppet 

scenario. Men scenarier bör innehålla antingen beskrivningar av alternativa framtider eller 

beskrivningar av utvecklingsförlopp. Scenarierna beskriver inget specifikt utvecklingsförlopp, 

men att gå från nuläget till ett annat tillstånd kräver förändring av antingen externa krav eller 

fördelningen av klimatarbetet. Genom SWOT-analyserna så undersöktes positiva och negativa 

aspekter av förändringar längs variablerna i scenariokorset. De identifierade aspekterna kan ses 

som en beskrivning av andra tillstånd än nuläget, och för att gå från ett läge till ett annat krävs 

ett utvecklingsförlopp.  

 

En alternativ benämning av de explorativa scenarierna skulle kunna vara alternativa nutider, 

men det ansågs att begreppet scenario var mer greppbart och att alla workshopdeltagare hade 

en förståelse för att begreppet scenarier syftar till att beskriva olika tillstånd. De explorativa 

scenarierna sågs i första hand som ett medel för deltagarna att reflektera över nuläget och hur 

klimatarbetet skulle kunna utvecklas. I studien gjordes även ett medvetet val att inte kalla de 

explorativa scenarierna för framtidsscenarier av två skäl. Dels användes inget tidsperspektiv 

och dels användes de för att undersöka hur förändrade förutsättningar i nutid kan påverka FUT:s 

klimatarbete. 
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6. Slutsatser 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka interna och externa faktorer som är avgörande 

för att klimatpåverkan från utbyggnaden ska bli så liten som möjligt, samt att belysa och 

diskutera tunnelbanans roll för att nå klimatmål. För detta användes två olika forskningsfrågor 

och tidsperspektiv.  

6.1. Vad kan FUT göra för att klimatpåverkan från utbyggnaden 

av tunnelbanan ska bli så liten som möjligt? 

Denna frågeställning svarar mot det kortare tidsperspektivet. En backcastingstudie 

genomfördes för att identifiera och undersöka de faktorer som är av vikt för FUT:s arbete mot 

en minskad klimatpåverkan. 

 

I avsaknaden av tydliga krav, nolläge och kopplingar till klimatmål har Klimatkalkyl v. 3.0 varit 

ett viktigt verktyg för FUT för att synliggöra och förstå utsläpp från ingående resurser samt 

möjliggöra fortsatt arbete. Den översiktliga partiella LCAn som sammanställdes visar att 

betong och stålresurser samt schaktning av bergmassor ger upphov till störst utsläpp och att det 

därför behöver undersökas vidare hur dessa kan reduceras. I det fortsatta arbetet med att minska 

klimatpåverkan så kan FUT dra nytta av att ytterligare samordna arbetet med Klimatkalkyl, så 

att de genomförs och redovisas enhetligt. Önskvärt vore om fler resurser, såsom installationer, 

kunde inkluderas för att öka förståelsen för utsläppen samt finna fler utsläppsreducerande 

alternativ. FUT:s arbetssätt och erfarenheter i klimatarbetet kan vara värdefulla för andra 

anläggningsprojekt, för Stockholms läns landstings verksamheter och inte minst för den 

akademiska världen. Därför finns ett värde i att dokumentera och spara information från 

klimatarbetet så att det kan komma andra till godo.  

 

Under intervjuer och genomförd workshop framgick det att tydliga externa klimatkrav, 

tillsammans med att medarbetarna ges större ansvar i klimatarbetet, skapar bäst förutsättningar 

för att minska utsläppen från utbyggnaden. En förutsättning för de externa klimatkraven är att 

de är verksamhetsanpassade och ambitiösa. FUT:s rådighet över externa klimatkrav är 

begränsad. Det är viktigt att SLL förtydligar målet om att beakta och begränsa klimatpåverkan 

från byggprocesser samtidigt som det anpassas för FUT:s verksamhet. Måltal och tillhörande 

indikatorer bör formuleras och vara möjliga, men inte enkla, att nå. I väntan på att en plan tas 

fram för hur målet ska adresseras, så kan FUT arbeta vidare med att forma arbetet med egna 

mål och krav, för att på så vis säkerställa att arbetet fortskrider i händelse av att förändrade 

omständigheter. 

 

De interna faktorer som ansågs viktiga för ett effektivt klimatarbete innefattade en fördelning 

av ansvar och att allas kompetens kommer till användning. Val som görs dagligen påverkar 

anläggningens slutliga utformning och så även dess klimatpåverkan. Genom att informera, 

utbilda och kommunicera ut klimatarbetet och ge respektive kompetensområde ett ansvar för 

att ta hänsyn till utsläppen, så är det troligt att klimatarbetet kan effektiviseras. Det finns ett 
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fortsatt behov av en central avdelning som har det övergripande ansvaret för att koordinera och 

följa upp arbetet. Klimatfrågan bör inkluderas i beslutsunderlag för att visa hur hänsyn tagits 

till att reducera utsläpp, samt varför avsteg görs. På så vis hålls frågan alltid aktuell och 

närvarande samtidigt som arbetet blir spårbart. FUT har också möjlighet att ställa krav på de 

entreprenörer som utför utbyggnaden. Vilka krav som är möjliga att ställa i enlighet med 

lagarna om offentlig upphandling behöver undersökas. Kraven kan dels innefatta produktval 

såsom produkter av återvunnet material, betong med lägre utsläppsfaktor, samt att externa 

aktörer bidrar med egna livscykelanalyser eller miljövarudeklarationer och att de tar hänsyn till 

utsläpp i arbetsprocesser. Arbetet kan sedan följas upp och kontrolleras för att säkerhetsställa 

att kraven får effekt. 

 

Utifrån kunskapen som genererades under intervjuer och workshop skapades ett normativt 

framtidsscenario. Scenariot bygger således till stor del på medarbetarnas åsikter men har inte 

utvärderats tillsammans med FUT. Till scenariot genomfördes en analys över vägen till 

framtiden där frågor som tillhör aktionsorienterad backcasting använts. Detta är endast en av 

flera möjliga vägar och framtider. För FUT:s del kan det ses som ett normativt bevarande 

scenario där justeringar i den rådande strukturen har gjorts för att uppnå målet. Scenariot kan 

användas av FUT som inspiration för fortsatt arbete. 

 

Sammantaget görs bedömningen att utbyggnaden kan ske med så liten klimatpåverkan som 

möjligt om:  

 

 Stockholms läns landsting ställer tydliga, ambitiösa och verksamhetsanpassade 

klimatkrav 

 ledningen tillåter klimatfrågan att ta stor plats 

 FUT ställer höga krav på sig själva 

 klimatarbetet koordineras och kommuniceras av en central avdelning 

 interna arbetssätt och ansvar utformas för att inkludera fler medarbetare och 

kompetenser i klimatarbetet, samt att insatser görs spårbara 

 medarbetarna ges fortlöpande utbildning i klimatfrågan 

 klimatkalkylerna genomförs och redovisas enhetligt samt att de används som 

utgångspunkt för att identifiera, kommunicera och aktivt reducera utsläpp 

 klimatkalkylerna omfattar hela anläggningen 

 klimatkrav ställs i upphandlingsskedet och att dessa sedan följs upp 

6.2. Hur kan tunnelbanan bidra till att internationella, nationella 

och regionala klimatmål uppnås? 

För att besvara den andra frågan: Hur kan tunnelbanan bidra till att internationella, nationella 

och regionala klimatmål uppnås? användes ett längre fortlöpande tidsperspektiv, där 

tunnelbanan behandlades som en förändring i regionens infrastruktur. Detta synsätt tillämpades 

för att belysa och diskutera vilken påverkan tunnelbanan kan ha på transportflöden och den 

urbana utvecklingen i regionen, samt hur detta på sikt kan bidra till måluppfyllelse av 

klimatmål. 
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Det konstaterades att tunnelbanan skapar nya transportmöjligheter och att överflyttningar från 

andra transportmedel kan ske. Dessa överflyttningar är beroende av hur konkurrenskraftig 

kollektivtrafiken är relativt andra transportsätt. Faktorer som anses avgörande i valet av 

transportsystem är geografisk utbredning, pris samt faktorer som rör systemets prestanda. 

Genom att reducera tillgänglighet, höja pris, och sänka prestandan hos andra system, så kan 

önskvärda överflyttningar till kollektivtrafiken ske. Sådana interventioner åligger politiken att 

verkställa, vilket faller utanför FUT:s påverkansdomän. Däremot har FUT rådighet över 

utformningen av tunnelbanan. Genom att uppfylla sina egendefinierade mål för tunnelbanan så 

kan kollektivtrafiken upplevas som ett attraktivare val relativt andra transportsystem.  

 

FUT:s mål för tunnelbanan berör också samordningen med regionens utveckling, där 

tunnelbanan ska stödja ökad täthet och flerkärnighet i regionen, samt bidra till en tillgänglig 

och sammanhållen region. Historiskt så har tunnelbanan haft stor betydelse för Stockholms 

urbana struktur. Genom att tunnelbanan nu samordnas med bebyggelseutvecklingen kan 

bostäder, arbetsplatser, service och andra funktioner koncentreras i kollektivtrafiknära lägen. 

Därmed ges goda förutsättningar för resenärer att välja kollektivtrafik framför andra 

transportsystem. Även om tunnelbanan bara har en regional utbredning och på så sätt främst 

påverkar regionala utsläpp, så är de regionala klimatmålen ett bidrag till nationella klimatmål 

som i sin tur bidrar till internationella klimatmål. 

6.3. Från Stockholm till Paris 

Under arbetets gång återkom frågan om hur FUT kan förhålla sig till övergripande klimatmål 

som ligger längre fram i tiden än utbyggnadsfasen för tunnelbanan. Utsläppen från utbyggnaden 

kommer att ske inom de kommande tio åren, långt innan de flesta klimatmålen ska vara 

uppnådda. Det är tillämpbart att kombinera ett bokförings- och ett konsekvensorienterat 

perspektiv för att ge ett svar till frågan. Ur ett bokföringsperspektiv behöver utsläppen från 

utbyggnaden hållas så låga som möjligt. I ett konsekvensorienterat perspektiv är det önskvärt 

att överflyttningen från bil- till kollektivtrafik bli så stor som möjligt. Under tunnelbanans 

livscykel förväntas de största växthusgasutsläppen ske i utbyggnadsfasen medan driftsfasen ger 

upphov till mindre utsläpp. Förutsatt att en överflyttning från biltrafik till tunnelbana och annan 

kollektivtrafik sker och att den är tillräckligt stor, så kommer utsläppen som tunnelbanan ger 

upphov till att understiga de utsläpp som undvikits genom överflyttningen. Sammantaget blir 

resultatet att återbetalningstiden för anläggningen med avsikt på utsläppen blir kortare om 

utsläppen under utbygganden minimeras samtidigt som överflyttningseffekterna maximeras. 

Trots att utbyggnaden endast ger ett tillskott av utsläpp, så kan regionens totala utsläpp minska 

över tid. Här behöver FUT verka för att ge ett så bra bidrag som möjligt, i form av så låga 

utsläpp som möjligt, samt genom att skapa en anläggning som stärker kollektivtrafikens 

attraktivitet gentemot andra färdsätt. FUT:s arbete kan därmed utgöra ett betydelsefullt bidrag 

till att Stockholmsregionens utveckling sker inom Parisavtalets gränser. 
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Appendix 1. Avgränsningar, antaganden och 

osäkerheter i genomförda klimatkalkyler 

Odenplan-Arenastaden (FUT PM 2017b) 
Framtagna mängder som använts är daterade 2016-12-15 förutom mängder som tillhör EK2 

och EK13 som är daterade 2016-10-31. 

  

Avgränsningar 

 Systemgränser utgår från entreprenadkoderna EK1, EK2, EK4, EK13 (stommar). EK3 

utelämnades eftersom att installationer inte kunde beräknas i Klimatkalkyl v. 3.0 

  

 Hagastadens norra uppgång är exkluderad eftersom att den ingår i projektet Norra 

Karolinska sjukhuset 

  

 Mängder som tillhör EK16 (ledningssamordning), EK 21, 24–26 (lättväggar, 

väggbeklädnader, golv och tak), EK 2A (rumskompletteringar), EK 3 (installationer) 

har exkluderats eftersom att schabloner för dessa mängder saknas i Klimatkalkyl v. 3.0 

  

Antaganden och osäkerheter 

  

 Vid bergschakt har hänsyn ej tagits till salvlängder 

 för alla betongmängder förutom där det explicit angetts att det är oarmerad betong har 

en armeringsgrad om 120 kg per m3 antagits. då armeringen ej mängdats i 

systemhandlingsskedet. 

 Alla tillfälliga poster har beräknats med 50% avseende klimatpåverkan då de är 

förenklade konstruktioner i jämförelse med permanenta. 

 För schakt och fyllning antas fall B om inte annat anges. Fall B= massor tas inte hand 

om plats utan måste transporteras till/från siten. Generellt antas också osäkerheter 

kopplat till de mängder som använts. 

  

Nacka/Söderort (FUT PM 2017d) 

Mängderna som använts i klimatkalkylen är daterade 2016-08-28 

  

Avgränsningar 

 Det saknas information om vilka systemgränser, entreprenad- och anläggningskoder 

som använts. 

 För station Hammarby kanal är mängdförteckning ofullständig 

 Mängdförteckning för uppgång Mårtensdal i Gullmarsplan station saknas eftersom att 

denna uppgång tillhör ett annat projekt. 

 För station Slakthusområdet ingår de materialmängder som krävs för anslutning till 

Sockenplan 

 Bana, el, signal, tele är beräknat som typåtgärd 
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Antaganden 

Antaganden redovisas ej 

 

Osäkerheter 

Mängderna är osäkra i detta skede, och osäkerheten för klimatkalkyl uppskattas vara lika stor 

eller större än osäkerheten i kostnadskalkylen.  

 

Akalla-Barkarby (FUT PM 2017e) 

Datering för mängdförteckning saknas  

 

Avgränsningar 

Systemgränser som använts utgår från följande anläggningskoder: 

 

 AK 2.1.1–8 Förberedande arbeten AE1 Etableringsområde 

 AK 2.2.2+3+7 Arbetstunnel A2 (Akalla) 

 AK 4.1.1 Biljetthall inkl. entré uppgången stn. Barkarbystaden (norra) 

 AK 4.1.2 Biljetthall inkl. entré uppgången stn. Barkarbystaden (södra) 

 AK 4.2.1 Biljetthall inkl. entré uppgången stn. Barkarby (södra Veddesta) 

 AK 4.2.2 Biljetthall Mälarbanan stn. Barkarby (Uppgång nord, under Veddestabron 

och över mälarbana) 

 AK 5.6 Tvärtunnlar 

 AK 5.7 Servicetunnel 

 AK 5.8 Vertikala schakt 

 AK 5.9 Installationsutrymmen 

 AK 6.1 Arbeten ovan jord "Mark 1" + "Mark 2" 

 AK 3.3.1 Station Barkarbystaden inkl. schakt/mellanplan 

 AK 5.10.1 Enkelspårstunnel 

 AK 5.10.3 Dubbelspårstunnel 

 

Övriga avgränsningar: flyttning, rivning, målning, transporter, sågning, återställningsarbeten, 

vegetationsavtagning, skyltar, brand- och spolposter, brunnar, Installationer, ytterväggar, lätta 

innerväggar, undertak, ståltrappa, fläktar, ytskikt ingår ej i klimatkalkylen. 

 

Antaganden 

 

 En betongtrappa väger 3 ton och har armering 100kg per m3 

 Avtäckning av berg och kringfyllning utgörs av ett 15cm tjockt jordlager 

 Bergförankringsbultar är 5m långa, längre bergförankringsbultar är 10m långa 

 Makadam och grus bokförs som samma material 

 Fundament för impulsfläktar väger 3 ton per fundament. 

Osäkerheter 

Makadam kan vara dubbelräknat 
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Appendix 2. Typåtgärder: Ingående resurser och 

utsläpp3 (FUT PM 2017b, d, e, f) 
Tabell 7: Resurser och utsläpp inom typåtgärden bergtunnel ESP 

  

                                                
3 Harlén, Amanda; Miljökonsult Tyréns AB. 2017. E-mail 20 mars. Klimatkalkylsark tillhörande linje Akalla-

Barkarby. 

Bergtunnel ESP 
Utsläpp Kg 

CO2e/km 

Resurs  

Etablering, entreprenad 381 

Skogsavverkning 0 

Jordschakt, borttagande av avbaningsmassor 2 821 

Jordschakt Fall A 2 821 

Bergschakt Fall A 556 

Bergschakt Fall A (tunnel) 266 507 

Bergbult 27 595 

Bergsäkring, skyddsnät 3 459 

Bergsäkring, sprutbetong 393 928 

Geoteknisk undersökning 955 

Erosionsskydd, jord/kross material 118 

Frostskyddslager 25 950 

Underballast 50 881 

Kabelbrunnar, betong (diam. 1500) 1 330 

Kabelbrunnar, betong (diam. 1200) 504 

Kabelbrunnar, betong (diam. 600) 56 

Kabelrännor med lock 47 888 

Ledningar, plast, dränering (diam. = 200 mm) 14 400 

Servicevägar (Grusväg, 4 m bred)  317 

Branddörrar 35 125 

Brandvattentank 8 791 

Byggventilation 67 322 

Dagvattenledningar, betong (diam. = 400 mm) 123 214 

Dräneringsmattor 15 041 

Elutrustning tunnel 4 687 

Gångbana betongplattor 35x35 cm i två rader 15 702 

Handledare 19 870 

Kabelstegar 11 561 

Ledningar, plast, brandvatten (diam. = 225 mm) 38 000 

Pumpning under byggtid 1 084 

Tunnelportal 58 319 

Spårballast 14 466 
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Tabell 8: Resurser och utsläpp inom typåtgärd banöverbyggnad ESP, Ballast 

Banöverbyggnad ESP, Ballast 
Utsläpp Kg 

CO2e/km 

Resurs  

Räls 226 237 

Slipers, betong 93 319 

Spårballast 13 515 

Spårläggning 9 523 

Växeldriv (EBI Switch 2000, Bombardier) 1 697 

 
Tabell 9: Resurser och utsläpp inom typåtgärd banöverbyggnad DSP, Ballast 

Banöverbyggnad DSP, Ballast 
Utsläpp Kg 

CO2e/km 

Resurs  

Räls 452 474 

Slipers, betong 186 637 

Spårballast 27 031 

Spårläggning 19 045 

Växeldriv (EBI Switch 2000, Bombardier) 3 394 
 

Tabell 10: Resurser och utsläpp inom typåtgärd tvåfältsväg (6,5 m) 

Tvåfältsväg (6,5 m) 
Utsläpp Kg 

CO2e/km 

Resurs  

    Jordschakt Fall A 24 176 

    Bergschakt Fall A 62 705 

    Fyllning Jord Fall A  14 186 

    Fyllning Berg Fall A  52 129 

    Bärlager, obundet 40 878 

    Bärlager, bundet 112 845 

 
Tabell 11: Resurser och utsläpp inom typåtgärd grusväg 

Grusväg 
Utsläpp Kg 

CO2e/km 

Resurs  

   Jordschakt Fall A 4 327 

   Fyllning Berg Fall B  19 240 
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Tabell 12: Resurser och utsläpp inom typåtgärd el, signal, teleanläggning ESP 

El, Signal, Teleanläggning ESP 
Utsläpp Kg 

CO2e/km 

Resurs  

Kabel, AT oisolerad 8 487 

Kabel, AT-ledning (AXLJ 36 kV, 1x500/80) 230 

Kabel, förstärkningsledning isolerad 4 210 

Kabel, hjälpkraft (AXLJ-F LT 24 kV) 433 

Kabel, hjälpkraft (BLL-T FeAl) 4 659 

Kabel, jordledning oisolerad 4 244 

Kabel, kraftförsörjning (1 ledare, 130 kV) 19 358 

Kontaktledning 4 826 

Mottagningsstation 607 

Nätstation, betong 980 

Nätstation, stålplåt 586 

Reservkraft, UPS (angivet som kg blybatteri) 157 

Stolpar, kontaktledning 15 068 

Teknikhus 1 842 

Transformator, 11/22 124 

Transformator, AT 3 431 

Transformator, isolerad 119 

Transformator, lokal 891 

Transformator, RM6 103 

Transformator, stolpmonterad (Hexaformer DS2550H 50/22/0,42 (50 kVA) 134 

Baliser (EBI Link 2000 – Eurobalise, BOMBARDIER) 114 

Kabel, signal 4 358 

Ställverk, ERTMS (EBI Lock 950 – Interlocking System. Bombardier) 222 

EST-entreprenad, energianvändning,  3 488 

Kabel, telekom 1 284 

SIR-mast (angivet som meter torn) 591 

 



78 
 

Tabell 13: Resurser och utsläpp inom typåtgärd el, signal, teleanläggning DSP 

El, Signal, Teleanläggning DSP 
Utsläpp Kg 

CO2e/km 

Resurs  

Kabel, AT oisolerad 16 975 

Kabel, AT-ledning (AXLJ 36 kV, 1x500/80) 461 

Kabel, förstärkningsledning isolerad 8 420 

Kabel, hjälpkraft (AXLJ-F LT 24 kV) 866 

Kabel, hjälpkraft (BLL-T FeAl) 9 318 

Kabel, jordledning oisolerad 8 487 

Kabel, kraftförsörjning (1 ledare, 130 kV) 38 717 

Kontaktledning 9 651 

Mottagningsstation 1 214 

Nätstation, betong 1 961 

Nätstation, stålplåt 1 173 

Reservkraft, UPS (angivet som kg blybatteri) 314 

Stolpar, kontaktledning 30 136 

Teknikhus 3 684 

Transformator, 11/22 248 

Transformator, AT 6 863 

Transformator, isolerad 239 

Transformator, lokal 1 783 

Transformator, RM6 205 

Transformator, stolpmonterad (Hexaformer DS2550H 50/22/0,42 (50 kVA) 269 

Baliser (EBI Link 2000 – Eurobalise, BOMBARDIER) 229 

Kabel, signal 8 716 

Ställverk, ERTMS (EBI Lock 950 – Interlocking System. Bombardier) 444 

EST-entreprenad, energianvändning,  6 977 

Kabel, telekom 2 567 

SIR-mast (angivet som meter torn) 1 182 

 


