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Vart är vi på väg?
Den 28 januari presenterade SNS Konjunkturråd sin årliga rapport, denna 
gång om den svenska transportpolitiken. Rapporten ger svidande kritik av 
olönsamma investeringar i infrastrukturen. 

Rådet har studerat lönsamheten i de se-
naste årens åtgärdsplaneringar. Man kon-
staterar att mycket liten hänsyn har tagits 
till den samhällsekonomiska effektiviteten, 
dvs. den beräknade nyttan av väg- och 
järnvägsprojekt. Resultaten från de sam-
hällsekonomiska kalkylerna verkar helt en-
kelt inte ha spelat någon roll vid besluten. 

Författarna menar att det är ett stort 
problem; många ineffektiva åtgärder ge-
nomförs och många effektiva åtgärder 
prioriteras bort. I de samhällsekonomiska 
kalkylerna ingår effekter på resande och 
trafik, trafiksäkerhet, klimatgaser och an-
dra utsläpp samt offentliga kostnader och 
intäkter. Intrång i natur-, kultur- och stads-
miljö liksom vissa arbetsmarknads- och till-
växteffekter ingår inte, men dessa bedöms 
som små. Både svensk och internationell 
forskning visar att resultaten av samhälls-
ekonomiska kalkyler är mycket robusta.

I rapporten slår rådet också hål på några 
vanliga ”sanningar” om infrastrukturinves-
teringar:
• att de främjar tillväxt, regional utveck-

ling och sysselsättning
• att det anslås för lite pengar
• att järnvägsinvesteringar är bra miljö-

politik och
• att järnvägsunderhållet är eftersatt.
De tre första satserna är inte sanna och för 
den fjärde saknas kunskap.

Rapporten avslutas med ett antal förslag 
som ska leda till bättre beslut och tydligare 
transparens av beslutsprocessen.
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Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken, 
SNS Konjunkturråd. Rådet utgörs av ordföranden 
Harry Flam, professor emeritus vid Institutet för 
internationell ekonomi, Stockholms universi-
tet; Maria Börjesson, docent och föreståndare 
för CTS; Jan-Eric Nilsson, professor vid VTI, samt  
Ulrika Mörth, professor vid Statsvetenskapliga in-
stitutionen, Stockholms universitet.
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Vikten av att  
gräva lite djupare
Allt är inte vad det verkar vara vid 
första anblicken. I CTS-miljön (i dess 
vidaste bemärkelse) produceras hela 
tiden nya forskningsrapporter. En stor 
fördel med att sitta i ledningsgruppen 
är att man tar del av och får en inblick 
i denna forskningsbas. Vid flera till-

fällen har jag då slagits av en kanske 
banal men ändå mycket viktig tanke 
– hur otroligt komplext transportsys-
temet är och hur fel man kan hamna 
om man bara tittar på medeltal eller 
enskilda flödessnitt. 

I projektet ”Longitudinell valide-
ring” ingick t.ex. en studie av den 
verkliga utvecklingen av körkortsin-
nehav i Sverige mellan åren 2003 
och 2014. Studien visar att i medel 
har körkortsinnehavet varit 78 pro-
cent samtliga år, men när man stu-
derar data lite djupare visar Algers et 
al. att det är två effekter som tar ut 
varandra: en stor ökning av körkorts-
innehav i åldrarna över 70 år (en ge-
nerationseffekt, då de flesta behåller 
körkortet livet ut) och en stor minsk-
ning i åldrarna 25–39 år (som till stor 
del beror på invandring). 

Ett annat exempel är Trafikkonto-
rets mätningar av antal cykelresor 

över innerstadsnittet i Stockholm, 
som visar en ökning. Från detta skulle 
man kunna tro att trenden är ökat 
cyklande och att det gäller hela Sve-
rige, men Trafikanalys rapport Cyklan-
dets utveckling i Sverige 1995–2014 
visar tvärt om att antalet cykelresor 
per dag och invånare har minskat 
med 38 procent i Sverige. Hur kan det 
vara så här? Jo de korta inköps- och 
skolresorna minskar, medan lång ar-
betspendling med cykel ökar i storstä-
derna. Men antalet cykelresor över 
innerstadssnittet är bara ca 57 000 
per dag, medan det totala antalet cy-
kelresor i Sverige var ca 1,8 miljoner 
per dag år 2014. 

När verkligheten är så här komplex 
med effekter som går åt olika håll och 
tar ut varandra är det än viktigare 
med forskning ur ett systemperspek-
tiv. 

Ida Kristoffersson
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Ida har ordet:

Debatten om höghastighetsbanor fortsätter
Den 28 januari skrev SNS Konjunkturråd (se sid 
1) på DN debatt om olönsamma investeringar i 
infrastrukturen, med höghastighetsbanor som 
exempel. Dessa banor var också fokus för en DN-
debattartikel den 1 januari av tre forskare; Maria 
Börjesson, Jonas Eliasson och Per Kågeson.

Författarna till de båda artiklarna pekar på att den begrän-
sade nyttan av höghastighetsbanorna inte kan motivera 
de enorma kostnader som krävs för att bygga banorna, 
upp till 320 miljarder kronor i dagsläget. Svensk och inter-
nationell forskning visar dessutom att infrastrukturinves-
teringar, och särskilt järnvägsinvesteringar, ofta blir dyrare 
än planerat.
 Den angivna kostnaden för höghastighetsbanorna mot-
svarar alla infrastrukturinvesteringar under femton år. Då 
ingår ändå inte kostnaden för t.ex. anslutningar och sta-
tioner. Bara en tjugondel av räntekostnaderna skulle t.ex. 
kunna finansiera biobränslen till all flygtrafik mellan Stock-
holm, Göteborg och Malmö för all framtid. Forskningen vi-

sar också att resandeunderlaget för järnvägsobjekt syste-
matiskt överskattas, i genomsnitt med 50 procent. Antalet 
resande mellan de tre städerna är litet jämfört med det 
regionala och lokala resandet. Det görs t.ex. lika många 
resor på en dag med SL-trafiken i Stockholm som på ett år 
med tåg mellan Stockholm och Göteborg.

Inte heller håller argumentet att järnvägsinvesteringar 
är bra för miljön. Klimateffekterna av höghastighetsba-
norna är försumbara. Utsläppen under byggperioden på 
ca 20 år är i själva verket större än de vinster man senare 
kan få, även med en optimistisk bedömning av antalet re-
senärer som byter ut flyg- eller bilresan mot en tågresa.

Riksdagen har vid upprepade tillfällen slagit fast det 
övergripande målet för transportpolitiken – att transport-
försörjningen i Sverige ska vara samhällsekonomiskt effek-
tiv och långsiktigt hållbar. Beslutsunderlagen måste vara 
transparenta för att väljarna ska förstå motiveringarna till 
besluten. Det är särskilt viktigt om besluten innebär sats-
ningar på projekt som beräknats blir samhällsekonomiskt 
olönsamma.

CTS ÅRSRAPPORT 2015

En årsrapport för CTS verksamhet under 2015 är just klar. 
I rapporten redovisas bland annat ekonomi, organisation, 
forskningsprogrammet, finansierade projekt och utgivning.

ANSÖKAN TILL VINNOVA

CTS har lämnat in en ansökan till Vinnova om att fortsätta 
bedriva ett kompetenscentrum efter 2017, då den beslu-
tade 10-årsperioden går ut. Beslut sker den 16 juni.

RÅDGIVANDE ROLL

Maria Börjesson och Ida Kristoffersson från CTS medverkar 
som rådgivande experter i Trafikverkets styrgrupp för ka-
pacitet, trafikprognoser och samhällsekonomiska analyser 
under 2016. 

Styrgruppen fokuserar på tre projekt:
• Åtgärdsplanering
• Höghastighetståg
• Öresundsförbindelse
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Nydisputerad vid CTS
Dags att gratulera nydisputerade Shiva Habibi!
Den 3 februari disputerade Shiva Habibi med avhand-
lingen ”Prediction-driven approaches to discrete choice 
models with application to forecasting car type demand”. 
Opponent: Stefan Mabit, Danmarks Tekniske Universitet.

Porträttet: Emanuel Broman
Sedan hösten 2015 är Emanuel Broman doktorand på CTS. 
Han är civilingenjör, industriell ekonomi, Chalmers 2008. 
Emanuel forskar nu om kapacitetsfördelning på järnvägs-
nätet, ett projekt som engagerar flera forskare och som fi-
nansieras av Trafikverket. Projektet rymmer analyser från 
flera utgångspunkter, bland annat från ett nationalekono-
miskt perspektiv. Emanuel kommer under våren också att 
ta ansvar för CTS hemsida tillsammans med doktorandkol-
legan Anne Bastian. Emanuel syns på bilden till höger. Fo
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Trängselskatten: Höjd nivå och Essingeleden inkluderad
Den 1 januari 2016 genomfördes ett antal änd-
ringar av trängselskatten i Stockholm: den höjdes 
i innerstaden, infördes på Essingeleden och max-
beloppet höjdes.
Efter en knapp månad kan man konstatera att förändring-
arna haft avsedd effekt. Tiotusentals färre fordon per dag 
på Essingeleden, kortare period med rusningstrafik och 
en förkortad restid under vissa tider är några resultat som 
kunnat mätas.

– Tidsvinsterna är viktiga, säger Jonas Eliasson i en in-
tervju i Sveriges radio P4 Stockholm. Om den frigjorda ti-

den används för att jobba mer, så återspeglas det i BNP. 
Om man i stället använder tiden till t.ex. familj och fritid så 
är det en välfärdsvinst, men som inte syns i BNP.

I samma programinslag påpekar Birger Höök, projektle-
dare för trängselskatten i Stockholm, att köerna har mins-
kat vid bland annat Södra länken och att restiden söderut 
som mest kortats med 5–7 minuter.

Effekterna av trängselskatten följs upp kontinuerligt av 
både trafikmyndigheter och fristående forskare. Under 
våren ska Maria Börjesson och Ida Kristoffersson analy-
sera effekterna av den höjda trängselskatten under rus-
ningstimmen.
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Det här var förstås inget lätt beslut: att vara forskare på 
CTS är fantastiskt spännande och roligt. Men jag har varit 
på KTH sedan CTS bildades 2007, och någon gång skulle 
jag vilja prova något annat; inte nödvändigtvis just nu, 
men någon gång. 

Och när då möjligheten att bli trafikdirektör i Stockholm 
dök upp var det omöjligt att säga nej – jag har svårt att 
tänka mig ett mer spännande och roligt jobb, och det är en 
chans man sannerligen inte kan förvänta sig att få så ofta. 

 Om jag skulle spana ännu längre in i framtiden skulle 

jag nog gissa att jag så småningom kommer att återvän-
da till akademin. En av mina käpphästar är att det är bra, 
både för enskilda människor och samhället i allmänhet, 
med korsbefruktning och rörlighet mellan akademin och 
den tillämpade branschen. 

Jag är väldigt glad och inte så lite stolt över att ha fått 
vara med och bygga upp den fantastiska forskningsmiljö 
som CTS är idag, och är övertygad om att centret går en 
lång och ljus framtid till mötes! 

Jonas Eliasson

Kommande konferenser
•	 10–15	jul	2016. 14th World Conference on Transport Research, 

Shanghai, China. http://www.wctrs-conference.com/ 
•	 14–16	sep	2016. hEART 2016: 5th Symposium of the European 

Association for Research in Transportation, Delft University of 
Technology. http://www.heart2016.org/

•	 5–7	okt	2016. European Transport Conference, Barcelona, Spain, 
https://etcproceedings.org/ 

•	 18–19	okt	2016.	Nationell konferens i transportforskning. Lunds 
universitet. www.tft.lth.se

Kommande seminarier
•	 2016-03-01 Evaluation of localization of logistic service points, is 

there a greener alternative? Chengxi Liu, KTH.
•	 2016-03-08	Heavy-Duty Vehicle Platooning - Modeling and Ana-

lysis. Qichen Deng, KTH, Licentiatseminarium.

Publicerat 2016 
In journals

• Nyström J., Nilsson J.-E. och Lind H. ”Degrees of freedom and 
innovations in construction contracts”. Transport Policy, Volume 
47, sid 119-126

• Börjesson, M., Eliasson, J. och Hamilton, C. ”Why experience 
changes attitudes to congestion pricing: the case of Gothen-
burg”. Transportation Research A 85, 1–16.

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. 
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Rekordmånga seminariedeltagare, över femtio personer, deltog vid Jonas Eliasson lunchseminarium den 2 februari 
om förbättrade metoder för att beräkna samhällsekonomisk nytta av investeringar i kollektivtrafik.
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Jonas tar adjö
Jag ska byta jobb! Jag börjar 

som trafikdirektör i Stockholms 
stad den 15 mars. Men jag kom-
mer att fortsätta vara kvar på KTH 
en liten del av min tid för att ta 

hand om mina doktorander.


