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Blå linje till Barkarby 
Region Stockholm



Elin Hedlén

• Konsult i hållbart byggande Tyréns

• Hållbarhetssamordnare projektering

• CEEQUAL-assessor projektering och bygg



• Nuvarande tunnelbana som 
transporterar mer än 1 miljon

resenärer varje dag behöver byggas
ut

• Staten, Region Stockholm och 
kommuner har gått samman för att 

finansiera projektet

• Region Stockholms förvaltning för 
utbyggd tunnelbana leder det 
omfattande arbetet med att bygga ut 
tunnelbanan enligt 
Stockholmsöverenskommelsen



Delprojekten

Arenastaden

Nacka

Söderort

Depå

Södermalm

Barkarby



Blå linje till Barkarby

• Tunnelbanan från Akalla
förlängs med 4 kilometer 
tunnel till Barkarby

• Två nya stationer; 
Barkarbystaden och 
Barkarby

• Byggstart: 2019

• Planerad driftstart: 2026





Organisation

Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana

Akalla-
Barkarby

Arenastaden Depå Södermalm Nacka Söderort

Projektör

4701 
Förberedande 

VA och el

4702 – 4706 
Förberedande 

arbeten

4710
Krosstation

4711 
Arbetstunnel 

Veddesta

4712 
Arbetstunnlar 

Robothöjden & 
Landningsbanan

4713 
Huvudtunnel

4721 Station 
och installation

4741 33V & 
750V

4742 El 400V 4743 Bana 4744 Signal 4781 – 4785 
Återställning



SGBC – Sweden 
green building 
council

• Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande

• Del av World Green Building Council samlar över 90 councils världen över

• SGBC ”äger” och administrerar bla Miljöbyggnad, BREEAM-se, LEED, Citylab

och CEEQUAL i Sverige



SGB Awards 2020

• Varje år delas pris ut i kategorierna:

- Årets Miljöbyggnad

- Årets BREEAM-byggnad

- Årets LEED-projekt

- Årets Citylab projekt

- Årets person inom Hållbart byggande

- Årets utmärkelse i hållbar infrastruktur



Varför vann vi?



CEEQUAL –
Nyckelprincip

- Excellent (>80%)

2. Projektledning
3. Människor och 

lokalsamhälle

4. Markanvändning 
och 

landskapsutformning
5. Kulturmiljö

6. Ekologi och 
biologisk mångfald

7. Vatten

8. Fysiska resurser 
(klimatpåverkan)

9. Transporter



2. Projektledning



Projektörens “Hållbarhetscup”



Entreprenörens hållbarhetsplan

• Varje aspekt:

• Har en förklaring

• Har ett mål

• Har åtgärder och strategier för att nå
mål

• Har en plan för följa upp och 
rapportera

• Har en ansvarig person

• 4.1 Påverkan på grundvatten

• 4.2 Buller

• 4.3 Vibration

• 4.4 Utsläpp till vatten

• 4.5 Kemiska produkter

• 4.6 Produkter och material

• 4.7 Resurser och klimatpåverkan

• 4.8 Avfallshantering

• 4.9 Socialt hållbara leverantörskedjor

• 4.10 Luftförorening

• 4.11 Damm och ren arbetsplats

• 4.12 Natur och kultur



3. Människor och 
lokalsamhälle

• Samråd/öppet 
hus/Hemsida/youtubefilmer/Årliga 
attitydundersökningar

• En social konsekvensbeskrivning (SKB) 

• En handlingsplan för barn i byggskede 

• Konst på stationerna för trygghet

• Riskanalys sociala risker i leverantörsleden i 

projektering och byggskede



4. Markanvändning och 
landskapsutformning

• Åtgärdsvalsstudie för att välja rätt 
åtgärd

• Lokaliseringsutredning för att välja 
rätt sträckning och rätt läge på 
stationerna

• Två MKB:er med tillhörande 
utredningar

• Under mark  litet intrång

• Använder redan hårdgjorda ytor som 

etableringsytor



5. Kulturmiljö

• Underlagsrapport kulturmiljö och 
landskapsbild

• Arkeologisk undersökning

• Flyttat sträckning för att undvika 

intrång i värdefull miljö

• Stationskonst gjord som himmel 
för att knyta an till gamla flygfältet



6. Ekologi och biologisk 
mångfald

• Underlagsrapport naturmiljö

• I tunnel  undviker intrång

• Torrängstak på station  stor artvariation

• Ventilationstorn ett fågelbo  habitat





7. Vattenmiljö

• Väldigt få tillkommande hårdgjorda 
ytor  begränsad ökning av 
ytavrinning

• Tunnel  Mycket infiltration kan 
fortsätta längs sträckan i driftskede

• Kontrollprogram för vatten

• Skyddsinfiltration och injektering för 

att undvika grundvattensänkning

• Entreprenörer återanvänder bl a 

insamlat regnvatten för 
dammbekämpning och vattna salvor



8. Fysiska resurser

• Klimat- och resursworkshops både i 
projektering och byggtid

• 32% reduktion CO2 under projektering

• Byggvarubedömningen har använts för kontroll 

av produkter både i projektering och byggskede

• Sortering för återvinning på etableringarna. 0% 
till deponi i 4711

7 100 5 400

2 700



9. Transporter

• Är ett transportprojekt som ger bättre förutsättningar för mer hållbara 
transporter

• Lokal krosstation minskar transporter under byggtid

• Resvaneundersökning gjordes under projektering

• Har tagit fram en trafiksäkerhetsanalys för byggskede

• 4711 har valt leverantör map avstånd för betong, trä och asfalt



Erfarenheter
+ Bra inspirationskälla till krav

+ Hållbarhetsarbetet följs upp och faller inte mellan stolarna

+ Drivkraft i projektering och hos entreprenörer

+ Bra marknadsföring

+ Erfarenhetsåterföring och ständig förbättring mellan 
projekten

+ Region Stockholm en föregångare bland beställare

- Mycket administration

- Svårt att förstå vissa frågor och relevans för Sverige

- För lågt ställda krav ger inga hållbarhetsvinster


