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I en ny rapport från CTS bedömer förfat-
tarna hur förändringen i tillgänglighet mel-
lan 1995 och 2006 har påverkat lönerna i 
Mälardalen. Beräkningarna bygger på data 
på individnivå från samtliga förvärvsarbe-
tande i regionen. 

Tillgänglighetsmåttet utgår från den na-
tionella transportmodellen Sampers, som 
tar hänsyn till individers beteende och 
samtliga restider med alla trafikslag. Det 
baseras också på antal och rumslig fördel-

ning av samtliga arbetsställen per bransch. 
Författarna drar slutsatsen att ökad till-
gänglighet mellan arbetsplatser har en 
större effekt på löner än ökad tillgänglighet 
till arbetsplatserna för pendlare. Studien 
visar att effekten på löner av ökad tillgäng-
ligheten till arbetsplatser är mindre än vad 
som tidigare skattats på sämre data. 

Working paper 2015:18. The impact of accessibility 
on labour earning. Gunnar Isacsson, Maria Börjes-
son, Matts Andersson, Christer Anderstig

Efter nyår börjar Ida Kristoffersson 
som biträdande föreståndare och 
forskare på CTS. Ida kommer under 
2016 att vara tjänstledig från sin roll  
som uppdragsledare och trafikana-
lytiker på Sweco.
Ida har forskarerfarenhet med en doktors-
examen 2011 vid KTH. Ämnet för avhand-
lingen var ”Congestion charging in urban 
networks: modelling issues and simulated 
effects”. Därefter har Ida varit anställd på 
Sweco. Hon har bland annat varit enga-
gerad i projekt om omskattning av per-
sontransportmodellen Sampers, optimala 
vägavgifter och effekter av trängselskatt 
i Göteborg. På CTS kommer Ida att dela 
sin tid mellan att leda centret och forska. 
Under våren 2016 ska hon analysera effek-

terna av förändringarna av trängselskatten 
i Stockholm. Hon kommer också att fort-
sätta arbetet med Sampers och planen är 
att det ska slutföras under hösten och att 
den nya versionen av modellen ska sjösät-
tas våren 2017. Ett annat intressant projekt 
som engagerar Ida är SPOT, en telefonapp 
som samlar in resvanedata och som på sikt 
kan komplettera resurskrävande resvane-
undersökningar. Appen innehåller meto-
der för att identifiera såväl färdmedel som 
ärende.

Även privat är Ida fullt upptagen. Hon 
har två barn, 3 och 7 år, läser gärna skön-
litteratur och och gillar löpträning, precis 
som CTS-kollegan Maria. Så till våren kom-
mer man nog att kunna höra Sampers dis-
kuteras i löpspåren kring KTH!

CTS-rapport om hur infrastruktur påverkar löner

Ida K, ny biträdande föreståndare
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Fakta om Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingens uppdrag är att göra det möjligt att snabbt 
genomföra höghastighetståg i Sverige och att ta fram förslag till 
principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lös-
ningar för spår och stationer, där tågen ska in i städerna. 
    I förhandlingsuppdraget ingår också att öka kollektivtrafiken, 
förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i storstä-
derna Stockholm, Göteborg och Malmö samt att titta på en möjlig 
utbyggnad av järnvägen i norr och ingå överenskommelser som 
främjar cykling.
    Just nu pågår faktafasen som under 2016 kommer att övergå i 
en förhandlingsfas. Senast den sista december 2017 ska förhand-
larna presentera en slutrapport för regeringen. 

    Tre delrapporter ska tas fram:
•   Den första, Ett författningsförslag om värdeåterföring, över-
lämnades till infrastrukturminister Anna Johansson i juni 2015. 
•   Den andra rapporten ska överlämnas vid årsskiftet 2015/2016 
och innehålla en analys av kommersiella förutsättningar för nya 
höghastighetsjärnvägar och möjliga finansieringsprinciper för nya 
stambanor, inklusive legala förutsättningar för differentierade 
banavgifter. 
•   Den sista rapporten ska vara klar den 1 juni 2016 och innehålla 
förslag till åtgärder i storstäderna, inklusive finansieringsprinciper, 
samt rapportering av uppdraget om järnvägsinfrastruktur i norra 
Sverige.
Mer info på sverigeforhandlingen.se

Ledningsgruppen har ordet:

Stora satsningar kräver 
objektiva underlag
Riksdagen är enig om att bygga nya 
stambanor för höghastighetståg. 
Även operatörer och anläggnings-
branschen är ”med på tåget”. Och 
visst behöver Sverige en kraftfull sats-
ning på järnvägen. Men innebär det 
att man kan och bör ta beslut om en 
så gigantisk investering som höghas-
tighetståg på nya banor utan tillräck-
ligt beslutsunderlag?

Det är långt ifrån självklart att hög-
hastighetsbanor är en god investe-
ring för Sverige. Nyttan uppväger inte 
kostnaderna av främst fyra skäl: Den 
enorma investeringskostnaden, att 
resandemängderna är relativt små, 
det regionala tågresandet (som är 
dominerande) underlättas inte och 
investeringens klimateffekter är för-
sumbara eller t.o.m. negativa. 

Nyckelord i svensk transportpolitik 
är samhällsekonomisk effektivitet, in-
syn och transparens. Kan dessa prin-
ciper upprätthållas på bästa sätt, när 
beredningsprocessen lämnats över 
till en förhandling, Sverigeförhand-
lingen, där underlagen bland annat 
består av berörda kommuners egen-
uppskattade nytta och resandeprog-
noser som är mer än dubbelt så höga 
som de officiella?

Dessutom måste ett antal viktiga 
nyckelfrågor hanteras, men här sak-

nas både analys och diskussion, se 
några exempel i notisen nedan.

De folkvalda kan förstås fatta vilka 
beslut de vill. Riksdagen har dock 
slagit fast att det transportpolitiska 
målet är ”att säkerställa en samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning”. Det 
betyder att offentliga resurser ska an-
vändas så att de skapar så mycket nyt-
ta som möjligt för hela samhället, och 
då behövs objektiva beslutsunderlag. 

Det är också en förutsättning för 
att politiska beslut ska kunna gran-
skas och för att kunna utkräva ansvar. 
Det är särskilt viktig för så dyra och 
långsiktiga investeringar som höghas-
tighetståg. När kostnaderna skenar 
och nyttorna uteblir kan den gene-
ration politiker som fattade beslutet 
inte längre ställas till svars.

Maria Börjesson
Jonas Eliasson

Anna Johansson
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Tveksamheter om höghastighetståg
Vid Kvalitetsmässan i Göteborg i november, då 
kommunal medfinansiering av höghastighetståg 
på svenska spår diskuterades på ett SKL-semina-
rium, framförde Jonas Eliasson sin kritiska syn. 

Medfinansiering kan vara bra men innebär en uppenbar 
risk för snedvridningseffekter och att man inte satser på 
de mest effektiva åtgärderna, påpekade Jonas. Som exem-
pel nämnde han att Sverigeförhandlingens uppdrag bara 
omfattar spårtrafik. I Stockholmsregionen skulle det t.ex. 
vara både effektivare och billigare att satsa på BRT, dvs. ett 
system med snabbussar (bus rapid transit).

Jonas saknade också underlag om hur Sverigeförhand-
lingen tänkt att trafiken på höghastighetståg ska utföras 
och vem ska få ta del av vinsterna. Vare sig trafiken ska ske 
genom konkurrerande operatörer eller genom monopol 
så handlar det om vinstmaximerande företag. Det gäller 
ju även SJ numera. Konkurrerande bolag kan köpa och säl-

ja sina trafikeringsrätter och konkurrens kan därför ändå 
leda till monopol. Det innebär risk för höga biljettpriser, 
lågt trafikutbud och att vinster från trafiken hamnar hos 
bolag utanför Sverige, poängterade Jonas. 

Jonas slutsatser om höghastighetståg i Sverige var att 
de visserligen skapar stora nyttor, men att de också inne-
bär väldigt stora kostnader. I dagsläget uppskattas hög-
hastighetståg innebära en kostnad på minst 256 miljarder 
kronor (enligt de senaste beräkningarna från Trafikverket). 

För att nå de mål man eftersträvar – som ökad tillväxt, 
välfärd, fler bostäder och bättre klimateffekter – skulle an-
dra och billigare åtgärder vara betydligt mer samhällseko-
nomiskt effektiva,  påpekade Jonas.

Maria Börjesson framförde samma budskap vid SNS se-
minarium ”Är höghastighetståg en lönsam investering?” 
den 3 december. Hon tog, liksom Jonas, upp frågan om 
hur trafiken ska organiseras, att tillräckligt beslutsunder-
lag saknas och att resandeprognoserna (av Trafikverket 
och PWC) satts på en alltför optimistisk nivå.



3

Fo
to

: T
ra

fik
ve

rk
et

NYA MÖJLIGHETER 
MED SMARTA DATA

Den 11 december lade 
Masoud Fadaei Oshyani, 
KTH, fram sin doktorsav-
handling på ämnet ”New 
opportunities in urban 
transport data: Methodo-
logies and applications”. 
Grattis Masoud!

Användningen av ny teknik för information och kommu-
nikation inom transportområdet kan bidra till ökad effek-
tivitet. Avhandlingen tar upp frågan om s.k. smarta data 
inom kollektivtrafiken, insamlade för ett visst ändamål, 
även kan användas för andra tillämpningar. Fem artiklar 
ingår i avhandlingen. Två fokuserar på logiska sätt att mäta 
hastighet på länkar och ruttval, en ger förslag på ett ram-
verk för utvärdering, bland annat en systematisk process 
för att kvantifiera och bedöma inverkan av preferensstyr-
medel, och två artiklar behandlar metodologi för att in-
tegrera olika predikativa modeller och datakällor för att 
skapa realtidsinformation.
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Två nydisputerade forskare vid CTS

JÄRNVÄGSUNDERHÅLL – 
KOSTNAD OCH DRIVKRAFT

Inom kort, den 21 decem- 
ber, lägger Kristofer  
Odolinski fram sin avhand- 
ling på ämnet ”Reforming 
 a publicly owned  mono- 
poly: Costs and incentives 
 in railway maintenance”. 
Lycka till, Kristofer!

Under de senaste 30 åren har järnvägsreformer genomförts 
i Europa och upphandlingar i konkurrens har ökat. Att 
lägga ut tjänster som tidigare producerades ”in-house” 
ställer höga krav på beställaren, eftersom utformning av 
avtal och incitament är avgörande för utfallet av reformen. 

Avhandlingen behandlar kostnader och incitament för 
järnvägsunderhåll i Sverige och innehåller fyra uppsatser. 

Av uppsatserna framgår bland annat att konkurrensut-
sättningen minskade underhållskostnaden med cirka elva 
procent mellan 1999 och 2011. De visar också att kost-
nadseffektiviteten varierar inom landet.
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Den 8 december invigdes så äntli-
gen Hallandsåstunneln av närings-
minister Mikael Damberg. Tunnel-
bygget har tagit 23 år, kostat mer 
än tio gånger beslutsbudgeten 
samt inneburit miljökatastrofer och 
stora prövningar för såväl invånar-
na på Bjärehalvön  som för myndig-
heter och byggföretag. Vad det värt 
detta?
– Nej, sade Jan-Eric Nilsson, VTI, vid SVT 
Rapports sändning den 1 december, och 
fortsatte: Projektet var tveksamt redan 
från början. När kostnaderna för stora  
projekt drar iväg är det viktigt att tänka 
efter ”Är projektet verkligen värt peng-
arna?” och till och med kunna stoppa det. 
Det är den viktigaste lärdomen av Hal-
landsåsprojektet, poängterade Jan-Eric.

Det är förstås svårt för myndigheter 
och politiker att säga nej till eller stoppa 
ett pågående projekt, men det är en fråga 
om demokrati och hur våra skattepengar 
används. 

– Att avstå från att satsa på ett stort 
infrastrukturprojekt innebär inte att man 
inte gör något alls, påpekade Jan-Eric. 
Motsvarande summa kan i stället läggas 
på flera mindre investeringar och projekt, 
som skulle ge betydligt större nytta för 
medborgarna och näringslivet. 

Jan-Eric nämnde också att det finns an-
dra sektorer än infrastruktur där resurs-
bristen är stor för närvarande, t.ex. flyk-
tingmottagning, skolor och omsorg.

Fakta om  
Hallandsåstunneln

Sträcka: 8,7 km dubbelspår 
Båstad–Förslöv
Kapacitetsökning: Från 4 till 
(framtida) 24 tåg/tim
Byggstart: 1992 (omstart 2003)
Trafikstart: 13 dec 2015
Ursprunglig budget: 900 miljo-
ner kr
Totalkostnad: 10,5 miljarder kr 
(2008 års penningvärde)
Källa: Trafikverket

Hallandsåstunneln invigd efter 23 års arbete



4

Publicerade Working Papers S-WoPEc sedan sist

• No 2015:18. Matts Andersson, Christer Anderstig, Maria Börjes-
son, Gunnar Isaksson. The impact of accessibility on labour 
earning. 

• No. 2015:17. Maria Börjesson, Jonas Eliasson. The benefits of 
cycling: viewing cyclists as travellers rather than nonmotorists. 

• No. 2015:16. Inge Vierth, Heike Schleussner, Svante Mandell. 
Road freight transport policies and their impact: a comparative 
study of Germany and Sweden.

Läs 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. 

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar vi på CTS

Porträttet: Andreas Vigren
Namnet Andreas Vigren är bekant för alla dem som står 
på sändlistan för CTS lunchseminarier. Huvudansvaret för 
dessa ligger nämligen på Andreas och hans doktorandkol-
lega Joram Langbroek. Andreas har under hösten lagt fram 
sin licentiatsuppsats Costs in Swedish public transport: An 
analysis of cost drivers and efficiency in bus contracts.
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CTS på Transportforum 2016
Den 12–13 januari 2016 hålls Transportforum i Linköping, 
Nordens största årliga konferens för transportsektorn och 
arrangerad av VTI. Många CTS-anknutna forskare är delak-
tiga. Här presenteras ett urval.

12 JANUARI
Session 2 om Sverigeförhandlingens nyttor och 
samhällsekonomiska underlag:
• Ekonomiska vinster och samhällsekonomiska kalkyler – 

hur mycket faller utanför? Jonas Eliasson, KTH
• Hur förhåller sig Svergieförhandlingens nyttor till nyttor i 

cost-benefitanalyser? Sirje Pädam, WSP
• Vilken nytta får vi av höghastighetstågen? Katja Vuorenmaa 

Berdica, WSP
• Ingår Sverigeförhandlingens nyttor i Trafikverkets samhälls-

ekonomiska kalkyler? Gunnel Bångman, Trafikverket
Session 6 om järnvägens organisation:
• Godstrafik på järnväg – avreglering, utveckling och poten-

tial. Inge Vierth, VTI
Session 21 om trafikprognoser och efterfrågemo-
dellering:
• Ny programvara för Sampers regionala modeller  – an-

vändning och egenskaper. Daniel Jonsson, KTH
• Nya efterfrågemodeller för färdmedels- och destinations-

val i Sampers. Ida Kristoffersson, Sweco/CTS
• Ny modell för resegenerering i Sampers. Svante Berglund, 

WSP

13 JANUARI
Session 56 om näringsliv och transportbeskatt-
ning:
• Från teori till praktik  – Samkost 2 och vägslitageskatteut-

redningen. Jan-Eric Nilsson, VTI
Session 57 om urbana transporter:

• Samhällsnytta av trangselskatten i Göteborg. Jens West, 
Sweco/KTH

Session 60 om modeller och värderingar i kol-
lektivtrafiken:
• Samhällsekonomisk analys av regionaltågstrafiken i Mälar-

dalen. Roger Pyddoke, VTI
• Värdering av komfort och minskning av trängsel i kollektiv-

trafiken. Gunilla Björklund och Jan-Erik Swärdh, VTI
Session 61 om flexibel kollektivtrafik:
• Mätning av kollektivtrafikens användbarhet 2013–2015. 

Tom Petersen, Sweco
Session 72 om planering och beslut om infra-
struktur:
• Finanspolitiska rådet 2015 – hur kan vi få beslut som ger 

mer nytta för pengarna? Jonas Eliasson, KTH


