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NYHETSBLAD

CTS-forskare utreder T-baneidéer
CTS har utvärderat ett antal idéer om nya tunnelbanelinjer mot bakgrund 
av det skriande behovet av fler bostäder i Stockholmsregionen. CTS konsta-
terar att av de undersökta alternativen skulle en ny blå linje från Fridhems-
plan till Älvsjö ge störst nytta för trafikanterna.
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Livliga diskussioner har pågått om Odenplans T-banestation, som skulle behöva byggas på ett större djup om 
den planerade gula linjen mot Solna även skulle dras vidare mot sydväst.

”Sverigeförhandlingen” är ett initiativ av 
regeringen för att samla Stockholmsre-
gionens aktörer och möta den snabba till-
växten med konstruktiva lösningar för bo-
stadsbyggande och kollektivtrafik. Beslut 
finns redan om att bygga ut tunnelbanan 
till Nacka, Barkarby och Solna och flera ut-
byggnadsidéer har presenterats. 

CTS har analyserat några av dessa idéer 
på uppdrag av landstinget och Stockholms 
stad. En särskilt knivig och brådskande frå-
ga har gällt Odenplans tunnelbanestation 
– om den planerade gula linjen mot Solna 
även förlängs mot Liljeholmen, Älvsjö el-
ler Årstafältet i sydväst skulle det kräva en 
kostsam förläggning av stationen på ett 
större djup och även påverka det pågåen-
de arbetet med Citybanan.

Jonas Eliasson konstaterar att en för-
längning av den gula linjen mot sydväst är 
samhällsekonomiskt ineffektiv och därför 
inte någon bra idé. 

– Det skulle vara bättre och i gynnsam-
ma fall även samhällsekonomiskt lönsamt 
att i stället koppla ihop den blå linjen från 
Fridhemsplan med en linje under Mäla-
ren söderut med stationer i Liljeholmen, 
Västberga och Älvsjö, säger Jonas Eliasson. 
Det skulle ge förutsättningar för omkring 
12 000 nya bostäder, påpekar han.

CTS studie handlar också om hur trafi-
keringen kan utvecklas och bedrivas på 
ett smartare sätt, t.ex. genom att anpassa 
utbudet bättre till efterfrågan. Idag går på 
många ställen för mycket tåg jämfört med 
efterfrågan – speciellt i lågtrafik och längre 
bort från stan.
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Myter att slå hål på
Bland politiker, tjänstemän och all-
mänhet finns gott om argument för 
åtgärder i transportsystemet. Många 
återkommande uppfattningar tas ofta 
för självklara: 
• att mer cykelbanor minskar väg-

trängsel och klimatpåverkan

• att gratis kollektivtrafik minskar 
vägträngsel och gynnar lågin-
komsttagare 

• att en fördubblad kollektivtrafik-
andel är bra för miljön 

• att höghastighetståg gynnar till-
växt och miljö

• att tunnelbana är bättre än buss
• att regionförstoring gynnar till-

växt
• att preferensen för att åka bil 

minskar över tid 
• att mer vägar ökar utsläppen
• att mer kollektivtrafik ökar jäm-

ställdheten
• att trängsel är dåligt för miljön. 
Men de flesta av dessa effekter är fel-
aktiga, grovt förenklade eller försum-
bara i sammanhanget! 

Jag vet inte varför det finns så 
många myter om hur transportsys-

temet funkar. Kanske har det att 
göra med att transportsystemet är 
så enormt komplext. Effekterna av 
åtgärder fortplantas i många led och 
är alltid mångdimensionella – dvs. de 
har både positiv och negativ påverkan 
av vitt skilda slag. De är ofta också så 
långsiktiga, eller så små, att feedback-
en blir nästan obefintlig. Det medför 
att vi får en dålig intuition för effekter 
och deras storleksordning. 

Det är här som CTS kommer in i bil-
den och kan göra skillnad. Vår ambi-
tion är att stå för långsiktiga och nog-
granna analyser, baserade på riktiga 
data och att ta hänsyn till komplexi-
teten. Vi blir ofta förvånade av våra 
analyser och ändrar uppfattning när 
vi lärt oss något nytt. Och vi vill våga 
vara obekväma när det behövs.

Maria Börjesson
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Fyra nya gästforskare
CTS välkomnar fyra nya gästforskare, som kom-
mer att bidra till att öka centrets kompetens 
inom bland annat modeller och godslogistik.
Andrew Daly är professor vid ITS Leeds och från RAND 
Europe. Han är en ledande utvecklare av metoder för och 
tillämpning av transportmodeller, bland annat om efter-
frågan och restidsvärdering.

Stephane Hess är bland annat professor vid Institute 
for Transport Studies och chef för Choice Modelling 
Centre vid University of Leeds samt grundare av Journal 
of Choice Modelling med transportvalsmodeller som 
specialitet.

Andrew Smith från Institute for Transport Studies vid 
University of Leeds är forskningsledare vid institutets Eco-
nomics and Discrete Choice Research Group. Han är en 
framstående forskare inom transportkostnader och effek-
tivitetsmodeller, främst för järnvägssektorn.

Kevin Cullinane har lång erfarenhet av forskning inom 
logistik och sjöfart, bland annat som professor vid Univer-
sity of Plymouth och Hong Kong Polytechnic University 
och har varit rådgivare åt regeringar runt om i världen.
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CTS styrelse
Styrelsen för CTS utgörs av nio välrenommerade experter och fors-
kare från olika svenska organisationer, företag och myndigheter.
Föreståndare är Maria Börjesson. Övriga styrelsemedlemmar: Muriel Hugos-
son, KTH; Katja Vuorenmaa Berdica, WSP; Stefan Fölster, Reforminstitutet;
Cornelis Harders, Sweco; Mattias Viklund, VTI; Peo Nordlöf, Trafikverket; Brita 
Saxton, Trafikanalys; Jacob Gramenius, Transportstyrelsen samt Per Norman, 
VINNOVA (adjungerad).

Maria har ordet:

Trend bruten, biltrafiken ökar igen
Bilresandet på de statliga vägarna ökade med 
över två procent förra året, en kraftig tillväxt som 
inte setts sedan 2007. 
Det beror mest på sjunkande bränslepris och tillväxt i eko-
nomin, berättar Peo Nordlöf, Trafikverket,  och Maria Bör-
jesson, CTS, i en intervju med Sveriges Radios Ekot den 15 
mars. 

Ökad BNP per capita och ett bränslepris som är lägre än 
2012 års nivå är huvudförklaringar. 

– En sådan ökning av biltrafiken har vi inte haft sedan 
2007, säger Peo Nordlöf. 

Trafikverkets prognos för utvecklingen är att biltrafiken 
kommer att öka med drygt en procent per år till 2030.

Förklaringen till varför biltrafiken ökar stöds av CTS 
forskning på området. Maria Börjesson har undersökt var-
för bilåkandet verkat plana ut och minska under de senas-
te åren, men konstaterar att det är ett storstadsfenomen 
som även syns i övriga Europa., exempelvis i Storbritan-
nien. 

– Min slutsats är att det krävs ekonomiska styrmedel för 
att minska bilresandet, konstaterar Maria Börjesson.
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CTS i Almedalen
Vid årets evenemang i Almedalen, Visby, kring 
månadsskiftet juni/juli deltog Maria Börjesson, 
Jan-Eric Nilsson och Johan Nyström från CTS vid 
ett flertal seminarier.
Maria höll föredag om peak car vid BIL Swedens arrange-
mang, om smarta städer och smarta bilar vid Miljöaktu-
ellts session, om ekonomiska styrmedel vid SBPI:s fru-
kostseminarium ”Från fossilt till förnybart” samt om ökat 
resande genom minskade kostnader vid Sveriges Buss-
företags arrangemang.

Även Jan-Eric deltog i Sveriges Bussföretags arrange-
mang samt i två av BIL Swedens seminarier, där trafikens 
samhällsekonomiska kostnader och prissättning respek-
tive Sveriges infrastrukturinvesteringar diskuterades. 

Johan inledde Sveriges Byggindustriers seminarium om 
ett effektivare järnvägsunderhåll genom att presentera 
resultaten av en internationell kartläggning av underhålls-
kontrakt.

CTS hos Finanspolitiska rådet 
Den 8 juni besökte Maria Börjesson och Jonas 
Eliasson Finanspolitiska rådet för att presentera 
CTS analys av hur kostnadseffektivitet påverkat 
valet av infrastrukturinvesteringar.
Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift 
att göra en oberoende granskning av regeringens finans-
politik. Maria och Jonas presenterade sin analys av i vilken 
grad som utfallen av de samhällsekonomiska kalkylerna 
verkar ha påverkat den statliga åtgärdsplaneringen av in-
frastruktur för år 2010. Vilka investeringar prioriterades 
och vilka valdes bort?

Att det finns flera överväganden än samhällsekonomisk 
effektivitet att ta hänsyn till är självklart, t.ex. regional- 
och fördelningspolitik. Vissa effekter är dessutom svåra 
att beräkna. Men vad CTS-forskarna framhåller som all-
varligt är hur svag korrelationen är mellan politiska beslut 
och beräknad samhällsnytta. Om det var så att politikerna 
tog hänsyn till både samhällsekonomisk lönsamhet och 
andra effekter så skulle korrelationen vara större. 

Enligt CTS-forskarna finns åtminstone tre viktiga skäl till 
att ge samhällsekonomiska underlag en större betydelse 
vid beslut om infrastruktur:

1. Det gör det möjligt att delegera utredningar och be-
slut och ändå vara konsistent och rättvis på övergri-
pande nivå.

2. Det avhjälper vissa av våra medfödda kognitiva be-
gränsningar inför mångdimensionella beslut.

3. Det är ett sätt att motverka att särintressen får ett 
oproportionerligt inflytande.

Trots osäkerheter i absoluta effekter är fördelen med kal-
kyler att de underlättar överblick över effekter, ger förstå-
else för olika effekters storlek, synliggör fördelningseffek-
ter och det vi inte kan värdera, gör det möjligt att jämföra 
olika objekt samt tvingar fram en objektiv och strukture-
rad diskussion.
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Maria Börjesson föreläser om peak car vid BIL Swedens arrangemang 
i Almedalen.

Ledningsgruppen på CTS

Under hösten 2015 består CTS ledningsgrupp av (från vänster) Anna Jo-
hansson (som ersätter föräldralediga Johan Nyström), Jonas Eliasson, 
Maria Börjesson och Mattias Haraldsson.

Effekter av bonus-malussystem
Working paper 2015:6. Evaluation of bonus-malus sys-
tems for reducing car fleet CO2 emissions in Sweden. Shiva 
Habibi, Muriel Beser Hugosson, Pia Sundbergh, Staffan 
Algers

I den statliga utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 
2013:84) föreslås åtgärder för hur den svenska fordons-
flottan ska bli fossilfri till 2030. Avgörande är att utforma 
ett bonus-malussystem (dvs. belöning-straffsystem) som 
styr utvecklingen mot ett genomsnittligt koldioxidutsläpp 
på 95 g/km för nya bilar till 2021. De olika styrmedel som 
diskuteras är fordonsskatt, försäljningsskatt, miljöklass-
ning, tjänstebilsregler och bränsleskatt. Utredningen lig-
ger nu på regeringens bord att ta ställning till. 

I en aktuell studie från CTS analyseras effekterna av ut-
redningens föreslagna åtgärder på den svenska fordons-
flottan med hjälp av en tidigare utvecklad prognosmodell. 

Modellresultaten visar att inget av de tre scenarierna 
från utredningen är tillräckligt för att nå utsläppsmålet för 
koldioxid. I två av de tre scenarierna är medelvärdet för 
utsläppen till och med högre än vid ”business as usual”.
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• No. 2015:11. Henrik Andersson, Jan-Erik Swärdh, Mikael Ögren. 
Traffic noise effects of property prices: hedonic estimates based 
on multiple noise indicators. 

• No. 2015:10. Jonas Westin, Gerard de Jong, Inge Vierth, Niclas 
Krüger, Rune Karlsson, Magnus Johansson. Baserunning – 
analyzing the sensitivity and economies of scale of the Swedish 
national freight model system using stochastic production-
consumption-matrices. 

Publicerat 2015 i urval
In journals

• Anne Bastian, Maria Börjesson. “Peak car? Drivers of the recent 
decline in Swedish car use”, Transport Policy 

• Chengxi Liu, Yusak Susilo, Anders Karlström. “Measuring the Im-
pacts of Weather Variability on Individuals Trip Chain Complexity: 
A Focus on Spatial Heterogeneity”, Transportation

• Ellen Grumert, Xiaoliang Ma, Andreas Tapani. “Analysis of a co-
operative dynamic speed limits system using microscopic traffic 
simulation”, Transportation Research Part C

• Erik Jenelius, Oded Cats. “The value of new public transport links 
for network robustness and redundancy”, Transportmetrica

• Jonas Eliasson, Stef Proost. “Is sustainable transport policy sus-
tainable?”, Transport Policy

• Oskar Fröidh, Bo-Lennart Nelldal. “The impact of market opening 
on the supply of interregional train services”, Journal of Trans-
port Geography

Working Papers S-WoPEc

• No. 2015:15. Jonas Eliasson. Problemstyrd planering: en förkla-
ring till att effektivitet spelar så liten roll för valet av transport-
åtgärder.

• No. 2015:14. Matts Andersson, Fredrik Dehlin, Peter Jörgensen, 
Sirje Pädam. Wider economic impacts of accessibility: a literature 
survey.

• No. 2015:13. Gunilla Björklund, Henriette Wallén Warner. Are 
there moderating effects of safety orientation on risky beha-
viours and expressed irritation in traffic? 

• No. 2015:12. Gunilla Björklund, Jan-Erik Swärdh. Valuing in-
vehicle comfort and crowding reduction in public transport. 

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
2015-10-06 The impacts of economic regulation on the efficiency of 
European railway systems. Andrew Smith, ITS Leeds 
2015-10- 12 Samhällsekonomisk analys av förändrad frekvens och 
taxa för regionaltågstrafik i Mälardalen. Roger Pyddoke, VTI 
2015-10-13 On the cost of misperceived travel time variability. Dai-
suke Fukuda, Tokyo Institute of Technology
2015-10-20  Understanding attitudes towards congestion pricing: A 
latent variable investigation with data from four cities. Maria Börjes-
son, CTS 
2015-10-26 Costs in Swedish Public Transport: An analysis of cost 
drivers and efficiency in bus contracts. Andreas Vigren, VTI
2015-10 27 Multi Agent Traffic Simulation: Stockholm Scenario. Mo-
hammad Saleem, KTH

¶ ¶ ¶

Värdering av komfort och trängsel
Working paper 2015:12. Valuing in-vehicle comfort and 
crowding reduction in public transport. Gunilla Björklund, 
Jan-Erik Swärdh

Studiens syfte är att värdera sitt- eller ståplats (komfort) 
samt grad av trängsel i kollektivtrafiken och bygger på 
data från Sveriges tre största stadsregioner (Stockholm, 
Göteborg och Malmö). Resultaten visar bland annat att en 
sittplats värderas till 30–37 kr/tim, beroende på hur stor 
trängseln är. Om trängseln minskar från åtta stående pas-
sagerare per kvadratmeter till ingen stående alls värderas 
detta till 27–32 kr/tim, beroende på om resenären själv 
sitter eller står.

Sittplats värderas högt av trafikanterna.
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Om resursbruk i transportsektorn
Resursbruk i transportsektorn – noen mulige forbedring-
er, Concept rapport nr 44, NTNU. 2015

I en rapport från det norska Concept-programmet vid 
NTNU, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i 
Trondheim, har två CTS-anknutna forskare bidragit med 
var sitt inlägg. 

Jonas Eliasson skriver om problemstyrd planering och 
varför effektivitet spelar så liten roll för valet av transport-
åtgärder. 

Jan-Eric Nilsson funderar kring hur transportsektorn 
bör organiseras – med sektortänk eller helhetstänk?
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