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Snabbfotade Maria ny chef på CTS
– Jag brinner för en transportforskning som knyter ihop forskarvärlden med 
användarsidan och som kan förankras i den politiska processen och tilläm-
pas direkt, säger Maria Börjesson, ny föreståndare för CTS sedan den 1 feb-
ruari 2015.
Maria har ett brett forskarintresse inom 
transportområdet. Hon är teknisk fysiker 
från KTH och har läst nationalekonomi och 
miljöämnen vid Uppsala universitet. En ut-
lyst doktorandtjänst vid TLA, KTH år 2000 
passade henne perfekt med sin blandning 
av transportanalys och samhällsekonomi. 
Här fick hon bland annat arbeta med att ut-
veckla persontransportmodellen Sampers. 

Maria disputerade 2006 och därefter 
fortsatte hon att utveckla transportmodel-
ler, tidsvärden m.m. på Transek, senare 
uppköpt av WSP. Några år efter etable-
ringen av CTS lockades Maria dit för att 
fortsätta utveckla sina specialområden. Så 
småningom blev Maria biträdande före-
ståndare och i början av året tog hon alltså 
över hela ansvaret för CTS. 

Maria ser som sina viktigaste uppgifter 
som föreståndare att stödja styrelsen att 
vaska fram angelägna forskningsprojekt, 

att fortsätta utveckla CTS rika kontaktnät 
och att hålla ihop de olika miljöer som har 
CTS som skärningspunkt. Maria betonar 
vikten av att forskningsresultaten verkligen 
når ut till användarna och därmed kom-
mer till nytta för individer och samhälle. En 
hjärtefråga är också att se till att andelen 
kvinnor på högre tjänster ökar inom trans-
portforskningen. 

Arbetet som ledare på CTS innebär 
många inbjudningar till att hålla föredrag 
och delta i olika sammanhang. Maria för-
söker ransonera resandet och väljer att 
medverka i det allra viktigaste. Det blir 
ändå ganska många resor, t.ex. till Malmö 
(BRT-projekt), Göteborg (trängselskatte-
systemet, som Maria varit djupt delaktig i), 
Leeds (Maria är knuten till Choice Model-
ling Centre vid ITS) liksom till städer i Eu-
ropa och USA i egenskap av sekreterare för 
styrelsen för forts. sid 2
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Aktuell utvärdering: CTS håller excellent nivå
Vinnova har låtit tre internationella forskare utvärdera CTS verksamhet under perioden 2011–2014. 
De konstaterar att CTS forskning håller toppkvalitet, att centret styrs på ett öppet och effektivt sätt 
och  rekommenderar fortsatt stöd för den avslutande perioden fram till 2017.

En första utvärdering av verksamheten vid CTS första tre år 
gjordes 2012. Nu, när det återstår tre år av finansierings-
perioden, har en utvärdering för mellanperioden gjorts av 
tre välrenommerade forskare – två experter inom trans-
portområdet och en generalist. Lasse Fridstrøm, senior-
forskare vid TØI och dess tidigare chef; Nils Buus Kristen-
sen, chef för Transportavdelningen vid Danmarks tekniska 
högskola samt Per Stenius, adjungerad professor vid Nor-
ges Teknisk-naturvetenskapliga universitet, ledamot av 
svenska Vetenskapsakademien och IVA samt ordförande 
för utvärderingsgruppen.

Under den andra verksamhetsperioden har CTS ut-
vecklats mycket starkt, enligt utvärderingsgruppen. Man 
konstaterar att centrets forskning ligger på en hög inter-
nationell nivå och att centret har blivit en viktig del av 
transportforskningen vid KTH och VTI. Det har etablerat 
sig som ett betydande expertorgan inom sitt område, ofta 
konsulterat av svenska myndigheter och av pressen. CTS 
forskning och medverkan i utbildningen ligger väl i linje 
och är integrerad med KTH:s institution för Transportve-
tenskap. Gruppen konstaterar att doktoranderna vid cen-
tret är mycket nöjda och tas väl om hand. Stödet från cen-
trets partners är också gott, både vad gäller pengar och 
andra resurser.

CTS forskningsprogram är koncentrerat till tre områ-
den: transportanalys, transportekonomi och transportpo-
litik. Utvärderingsgruppen påpekar att verksamheten ver-
kar vara något splittrad genom att forskningsprojekten är 
många och samtidigt små. Man konstaterar att det nu är 

tid att börja planera för hur CTS aktiviteter ska kunna för-
längas bortom Vinnovas nuvarande finansieringsperiod. 

Gruppen pekar på att centret i många avseenden, t.ex. 
när det gäller forskningsområden, externa kontakter, po-
licy och kontinuitet, skulle tjäna på att grunda sina aktivi-
teter på en tydligare definierad generell strategi för hur 
centret ska utveckla sitt forskningsprogram och sin lång-
siktiga organisation. 
Utvärderingsgruppens rekommendationer:
• CTS bör formulera tydligare strategier för hur resurser 

för olika projekt och för utvecklingen av centret ska 
fördelas, både för den sista finansieringsperioden och 
för den långsiktiga utvecklingen efter 2017.

• Vid utformningen av dessa strategier bör CTS sträva 
efter att formulera tydliga milstolpar och mätbara 
mål.

• CTS bör skapa bättre möjligheter att stödja doktoran-
derna att periodvis även forska vid utländska institu-
tioner.

• CTS uppmuntras att avsätta resurser för extern kom-
munikation för att på ett mer systematiskt sätt nå ut 
till allmänheten och sprida forskningsresultaten.

• CTS bör använda sin förstklassiga kompetens och sitt 
internationella nätverk för att ytterligare stärka inter-
nationellt samarbete, synlighet, påverkan och sam-
verkan genom forskningsprojekt.

Utvärderingsgruppen rekommenderar Vinnova att ge 
fortsatt stöd till CTS för den sista tre åren av den tioåriga 
perioden.

International Transportation Economics, ITEA. Maria ingår 
i CTS ledningsgrupp, tillsammans med Jonas Eliasson, som 
representant för KTH, och Johan Nyström, som represen-
tant för VTI. Även utanför CTS har Maria fullt upp – hon har 
tre barn i åldrarna 8 till 14 år, hon sjunger i kör och är lite 

av ett motionsfreak – hon springer eller cyklar till jobbet 
från bostaden i Bromma och sprang Stockholm Marathon 
förra året på 3.54. Marias motionsglädje avslöjas också av 
de rosa löparskorna som ligger under skrivbordet.

Snabbfotade Maria... forts. från sid 1

Fo
to

: M
ar

ik
a 

En
gs

tr
öm



3

Transportvetenskap omorganiserat
Vid årsskiftet genomfördes en omorganisation på KTH:s 
institution Transportvetenskap. Avdelningarna TLA (Trans-
port- och Lokaliseringsanalys) och ToL (Trafik och Logistik) 
omformades till avdelningarna Transportplanering, eko-
nomi och teknik, TET, under ledning av Jonas Eliasson, 
respektive Systemanalys och ekonomi, SEK, ledd av An-
ders Karlström. Jonas lämnade därmed sin roll som före-
ståndare för CTS, och efterträddes av Maria Börjesson, se 
separat artikel. 

Miljoner öron har lyssnat till Jonas
Fler än en miljon besök har noterats för Jonas Eliassons 
föredrag om trängselskatten i Stockholm ”How to solve 
traffic jams” på den populära webbplatsen TED – en icke-
kommersiell mötesplats för att sprida idéer genom korta 
och kärnfulla föredrag. TED skapades 1984 som en kon-
ferens där teknik, underhållning och design möttes och 
täcker idag in föredrag inom nästan alla områden och når 
hela den uppkopplade världen. Se www.ted.com.

Ny metod att beräkna ökad kapaci-
tet: Exemplet T-bana till Nacka
Working Paper 2015:2.  Appraisal of increased public 
transport capacity: the case of a new metro line to Nacka, 
Sweden. Oded Cats, Jens West & Jonas Eliasson

Trängsel är storstädernas akilleshäl och ett växande sam-
hällsproblem. Ökad kapacitet är också ett av de vanligaste 
motiven till investeringar I kollektivtrafiken. 

Hittills har det dock varit betydligt svårare att beräkna 
effekterna för busstrafik av ökad kapacitet än av t.ex. 
minskade restider på grund av brister i utvärderingsme-
toderna.  Man måste kunna fånga både den process som 
leder till en ojämn fördelning av fordon och resenärer och 
monetära värderingar av t.ex. trängsel, förseningar och 
oplanerade väntetider.

Författarna har utvecklat en ny beräkningsmetod, så att 
det nu är möjligt att prognosticera och beräkna effekter av 
åtgärder som minskar trängsel i busstrafik.  

Som en fallstudie redovisas en förlängning av tunnelba-
nan till Nacka. Den nya linjen skulle delvis ersätta dagens 
busstrafiksystem, som är kraftigt överbelastat. Författarna 
visar att effekterna i form av minskad trängsel utgör en 
ansenlig del av de förväntade vinsterna. 

Om man hade räknat med traditionell kostnads-nytto-
analys skulle man däremot ha missat mer än hälften av 
dessa vinster.

Bättre och billigare järnvägsunder-
håll med konkurrensupphandling 
Working Paper 2014:17. Assessing the cost impact of com-
petitive tendering in rail infrastructure maintenance servi-
ces: evidence from the Swedish reforms. Kristofer Odolin-
ski & Andrew S. J. Smith

Den gradvisa övergången till konkurrensupphandling av 
järnvägsunderhåll i Sverige har varit välgörande, konsta-
terar författarna i sin rapport.

Detta är den första utvärderingsrapporten om hur 
konkurrensupphandling av järnvägsunderhåll påverkar 
kostnaderna. Sverige började successivt öppna upp mark-
naden för spårunderhåll 2002. Författarna har studerat 
kostnadspåverkan för ett antal upphandlingar mellan 
1999 och 2011 med hjälp av ekonometriska metoder. 

Författarnas slutsats är att konkurrensupphandling har 
minskat kostnaderna med cirka 12 procent. Kostnads-
minskningen kan samtidigt inte kopplas samman med för-
sämrad spårkvalitet eller fler urspårningar.  

Kristofer Odolinski och Jan-Erik Nilsson har skrivit ett 
gästinlägg om ämnet på Ekonomistas, nationalekonomer-
nas webbplats om samhälle, politik och vetenskap. De 
skriver också om att de under flera år har arbetat med 
förseningsdata, men att statistiken är otillräcklig och att 
det därför inte möjligt att dra några slutsatser om förse-
ningar över tid. 
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Forskningsplanen klar
Nu är CTI:s strategiska forskningsplan klar – den som ef-
terlystes av forskargruppen som utvärderat CTI:s verk-
samhet, se artikel intill.
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estimation for level crossing accidents: evidence from the 
Swedish railways 2000–2012.  

• No. 2015:6. Shiva Habibi, Muriel Beser Hugosson, Pia 
Sundbergh, Staffan Algers. Evaluation of bonus-malus sys-
tems for reducing car fleet CO2 emissions in Sweden.  

• No. 2015:5. Jan-Eric Nilsson, Kristin Svensson, Mattias Ha-
raldsson. Estimating the marginal costs of road wear. 

• No. 2015:4. Johanna Jussila Hammes, Jan-Eric Nilsson. The 
allocation of transport infrastructure in Swedish municipa-
lities: welfare maximization, political economy or both?  

Publicerat 2015 i urval
In journals

• Chengxi Liu, Yusak Susilo, Anders Karlström, 2015, “The in-
fluence of weather characteristics variability on individual’s 
travel mode choice in different seasons and regions in Swe-
den”, Transport Policy

• Erik Jenelius, Haris Koutsopoulos, 2015, “Probe vehicle 
data sampled by time or space: Implications for travel time 
allocation and estimation”, Transportation Research Part B, 
71, 120–137

• Erik Jenelius, Lars-Göran Mattsson, 2015, “Road network 
vulnerability analysis: Conceptualization, implementation 
and application”, Computers, Environment and Urban Sys-
tems, 49, 136–147

• Jake Whitehead, Joel Franklin, Simon Washington, 2015, 
“Transitioning to low-emission vehicles: an analysis of the 
potential rebound effects and subsequent impact upon 
emissions”, Transportation Research Part A, 74, 250–267

• Jonas Eliasson, Stef Proost, 2015, “Is sustainable transport 
policy sustainable?”, Transport Policy, 37, 92–100

• Maria Börjesson, Ida Kristoffersson, 2015, “The Gothen-
burg congestion charge. Effects, design and politics”, Trans-
portation Research Part A

.
Working Papers S-WoPEc

• No. 2015:8. Stef Proost, Kurt van Dender, Jonas Eliasson. 
Reforming the taxation of vehicle use and ownership: an 
overview of papers presented at the CTS symposium 18–19 
September 2014. 

• No. 2015:7. Lina Jonsson, Gunilla Björklund. Marginal cost 

Läs mer om aktuella seminarier på CTI:s webbplats 
www.kth.se/en/abe/centra/cts/
Anmäl/avanmäl deltagande i lunchseminarium via 
e-post till maillist.sys.kth.se/mailman/listinfo/abe.kth.
se_ctslunchseminar. 

Kommande lunchseminarier
2015-04-14 Sustainable development. Sverker Sörlin, KTH
2015-04-21 Sektortänkande eller helhetstänkande: Hur 
bör transportsektorn organiseras? Jan-Eric Nilsson, VTI
2015-04-24 Decentralising pricing of transport. Chau Man 
Fung, KU Leuven
2015-04-28 Peak car in Sweden? Anne Bastian, KTH  (ev. 
annan tid än lunchtid)
2015-05-26 Irritation i trafiken. Gunilla Björklund, VTI 
2015-06-02 Changing towards electric vehicle use in 
Greater Stockholm. Joram Langbroek, KTH

¶ ¶ ¶

Nyskattade marginalkostnader
VTI rapport 836, 2014. SAMKOST – redovisning av reger-
ingsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostna-
der. Jan-Eric Nilsson & Anna Johansson

År 2012 fick VTI regeringens uppdrag att uppdatera till-
gänglig kunskap om trafikens samhällsekonomiska kost-
nader. Resultatet redovisas i en rapport från VTI. 

Arbetet har genomförts som ett antal separata projekt 
om slitage och nedbrytning av infrastruktur, olycksrisker, 
emissioner från förbränning av fossila bränslen, buller och 
trängsel för varje trafikslag. De nya skattningarna indikerar 
att vägtrafikens sammanlagda marginalkostnader totalt 
sett i mycket liknar de tidigare värdena. På några punkter 
skiljer sig resultaten åt. Bland annat är kostnaderna som 
vägtrafiken förorsakar infrastrukturen högre än tidigare, 
medan kostnaderna för olyckor, luftföroreningar och bul-
ler minskat. Järnvägens marginalkostnader för spårslitage 
bedöms ha ökat något.

– Framför allt har vi konstaterat att det finns stora va-
riationer av marginalkostnaderna, både beroende på var 
i landet tågen och bilarna körs och beroende på lastbilar-
nas vikt och antal axlar, säger Anna Johansson.

De nya kunskaperna kan användas för att ta ställning i 
frågor om skatter och avgifter och för analyser av andra 
styrmedel än ekonomiska, inte bara i Sverige utan även 

inom EU. Beräkningarna avser statens anläggningar, vilket 
innebär att exempelvis det kommunala vägnätet inte be-
handlas. 

Vid det senaste årsskiftet fick VTI i uppdrag av regering-
en att fortsätta utveckla marginalkostnaderna och bland 
annat analysera sjöfart, flyg, skatter och avgifter. Avrap-
porteringen av det nya uppdraget, SAMKOST 2, ska ske i 
november 2016.  

Anna Johansson, VTI, en av 
författarna till SAMKOST-
rapporten. 
Foto: Marika Engström


