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Förord 

 
Under 2015 lät Vinnova utvärdera CTS verksamhet under perioden 2011–2014. 
Utvärderingen gjordes av tre välrenommerade forskare – Lasse Fridstrøm, 
seniorforskare vid TØI och dess tidigare chef; Nils Buus Kristensen, chef för 
Transportavdelningen vid Danmarks tekniska högskola samt Per Stenius, adjungerad 
professor vid Norges Teknisk-naturvetenskapliga universitet, ledamot av svenska 
Vetenskapsakademien och IVA samt ordförande för utvärderingsgruppen. 
 
Utvärderingsgruppen 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. 
 
Under denna andra verksamhetsperiod har CTS utvecklats mycket starkt. 
Utvärderingsgruppen konstaterade att centrets forskning ligger på en hög 
internationell nivå och att centret har blivit en viktig del av transportforskningen vid 
KTH och VTI. CTS har etablerat sig som ett betydande expertorgan inom sitt område, 
ofta konsulterat av svenska myndigheter och av pressen. Centrets forskning och 
medverkan i utbildningen ligger väl i linje och är integrerad med KTH:s institution för 
Transportvetenskap. Utvärderingsgruppen konstaterade också att doktoranderna vid 
centret är mycket nöjda och tas väl om hand. Stödet från centrets partners är också 
gott, både vad gäller pengar och andra resurser. 
 
CTS forskningsprogram är koncentrerat till tre områden: transportanalys, 
transportekonomi och transportpolitik. Verksamheten har rymt en mängd 
forskningsprojekt, stora och små. Under 2015 tog vi fram en strategisk 
forskningsplan, bland annat för att ge en tydlig översikt över CTS forskning, för att 
underlätta samordningen mellan pågående och nya projekt och för att stimulera till 
nya projekt. 
 
Den nuvarande perioden för CTS är också den sista som finansieras inom 
tioårsperioden och tar slut vid utgången av 2017. Därför började vi under 2015 att 
planera för hur CTS aktiviteter ska kunna fortsätta efter det.  
 
 
Stockholm 2016-01-29 
 
Maria Börjesson, föreståndare för CTS 
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1 Beslut och avtal 

Centrum för transportstudier, CTS, är ett kompetenscentrum, lokaliserat vid KTH och 
avsett att verka under perioden 1 oktober 2007 – 31 december 2017.  
 
Avtal för verksamheten vid CTS har slutits vid tre tillfällen, 2007, 2010 och 2015, och 
reglerar bland annat parternas åtaganden när det gäller bidrag i form av naturainsatser 
och kontanta medel.  
 
Det första avtalet, för perioden 2007–2010, slöts den 1 oktober 2007 mellan de 
dåvarande parterna KTH, VTI, Jönköpings Handelshögskola, Vägverket, WSP Analys 
& Strategi, Banverket, Rikstrafiken och SIKA. För CTS andra period, 2011–2014 
undertecknades ett avtal den 10 maj 2011 av parterna KTH, KTH Holding, VTI, 
Högskolan i Jönköping, Trafikverket, Trafikanalys, WSP och Vectura. Avtal för den 
tredje och sista perioden 2014–2017 var färdigförhandlat 24 februari 2015 av parterna 
KTH, VTI, Vinnova, Trafikverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen, WSP och Sweco. 
 
Detta är CTS årsrapport för centrets verksamhetsår 2015. 
 

2 Organisation och bemanning 

Parterna beslöt vid en partsstämma den 30 november 2007 att befullmäktiga en 
styrelse att ansvara för centrets verksamhet. Under 2015 har styrelsen utgjorts av 
följande personer: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Maria Börjsson, CTS 
Stefan Fölster, Reforminstitutet (ordf) 
Jacob Gramenius, Transportstyrelsen 
Cornelis Harders, Sweco 
Muriel Hugosson, KTH 
Peo Nordlöf, Trafikverket 
Brita Saxton, Trafikanalys 
Mattias Viklund, VTI 
Katja Vuorenmaa Berdica, WSP 
Per Norman, VINNOVA (adjungerad) 
 
Under 2015 har styrelsen haft fem sammanträden: den 10 februari, den 17 april, den 
2 juni, den 16 september och den 13 november. 
 
Centrets verksamhet leds sedan februari 2015 av föreståndare Maria Börjesson, KTH. 
Hon efterträdde Jonas Eliasson, KTH, som sedan starten varit föreståndare för centret.  
 
Vid centret finns också en ledningsgrupp, som ansvarar för drift, organisation och 
beredning av projektförslag. Förutom föreståndaren har ledningsgruppen under 
verksamhetsåret bestått av Jonas Eliasson, KTH, Mattias Haraldsson, VTI, och Johan 
Nyström, VTI. Den sistnämnde har under föräldraledighet sep–dec 2015 ersatts av 
Anna Johansson, VTI.  
 
Under 2015 har ledningsgruppen haft 19 möten. 
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Projektidéer har uppkommit på initiativ från såväl ledningsgrupp som forskare inom 
centret. Några särskilda ansökningstillfällen har inte fastlagts, varför idéer har kunnat 
läggas fram när som helst. Projektförslag har behandlats i ledningsgruppen, varefter 
beslut om projektstart har fattats av föreståndaren eller styrelsen. Föreståndaren har 
bemyndigats av styrelsen att besluta om projekt som inte omfattar mer än 
400 000  kronor. 
 

3 Verksamhet 

CTS vision av transportsystemet är att det ska vara effektivt, rättvist och långsiktigt 
hållbart. Syftet med centret är att bidra till detta genom att förbättra förståelsen av och 
kunskapen om transportsystemet, dess användare och samspelet mellan 
transportsystemet och samhällsutvecklingen. Detta ska ske både på lång sikt, genom 
oberoende grundläggande forskning och metodutveckling, och på kort sikt, genom 
användning av uppbyggd kunskap för att skapa bra beslutsunderlag som främjar 
välgrundade beslut. Målet är att centret ska vara en internationellt högt ansedd 
forskningsmiljö, långsiktigt höja kompetensnivån inom transportsektorn samt bidra 
till att öka kvaliteten på och underlaget för beslutsfattande inom transportsektorn. 
 
CTS har fyra viktiga uppgifter: 
 Att skapa en excellent och internationellt erkänd forskningsmiljö, bland annat 

genom att samla tillräckligt många forskare för att få tillgång till 
forskningsnätverk och uppnå korsbefruktning mellan olika forskningsområden. 

 Att få till stånd en mötesplats för forskare och de som tillämpar resultaten (t.ex. 
tjänstemän, politiker, allmänhet). Det sker bland annat genom att arrangera 
seminarier och konferenser, projektdeltagande och genom att främja en pågående 
dialog.  

 Att öka kvaliteten på beslutsunderlagen inom området genom bland annat 
rådgivning i policyfrågor, metod- och modellutveckling, samarbete med 
myndigheter och beslutsfattare etc. 

 Att långsiktigt öka kompetensnivån inom transportsektorn, bland annat genom 
kunskapsspridning, examination av doktorander och andra utbildningsinsatser. 

Aktiviteterna inom CTS ska vara briljanta, relevanta och synliga. Med briljanta avses 
forskning i världsklass som kan publiceras i renommerade tidskrifter. Relevansen 
uppnås genom samarbete med dem som tillämpar forskningen. Det ger underlag för 
att ställa frågan varför ett visst forskningsprojekt bör starta. Forskningen måste också 
vara synlig genom att publiceras och presenteras i många olika sammanhang.  
 
CTS aktiviteter kan grupperas i delvis överlappande forskningsområden. Dessa 
beskrivs närmare i avsnittet nedan om det strategiska forskningsprogrammet. 
 
Centrets verksamhet bedrivs huvudsakligen i projektform. Typiskt för ett projekt är att 
det avser en avgränsad frågeställning, har en viss förväntad ”leverans” (t.ex. en 
rapport eller vetenskaplig artikel) och är avgränsat i tid och resursomfattning. Strävan 
är att skapa synergier mellan de olika parterna i centret genom gemensamma projekt, 
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och därigenom skapa en miljö som är mer än summan av dess delar. Under 2015 
pågick ett 100-tal projekt med medverkande från flera av de olika organisationerna 
inom centret. Bilaga 1 innehåller en förteckning över vilka projekt som finansierats 
inom CTS under 2015. Beloppen i kolumnerna avser budgeterade belopp i kkr enligt 
respektive beslut om projektstart. Förteckningen rymmer projekt av mycket olika 
karaktär, allt från grundläggande forskning till medverkan som experter i olika 
utredningar.  
 
Centret ska bedriva forskning av internationellt hög kvalitet med resultat som ska 
kunna publiceras i internationella tidskrifter och presenteras vid internationella 
konferenser. I bilaga 2 listas CTS-anknutna publikationer, bidrag till vetenskapliga 
tidskrifter, working papers och konferensdokumentation.  
 
Under 2015 har arbete pågått för knyta kompletterande kompetenser till centret, bland 
annat inom godstransporter och sjöfart, och sju utländska gästforskare har varit knutna 
till centret, se avsnitt om gästforskare nedan. 
 
Mycket tid ägnas åt seminarier och föredrag i olika sammanhang, åt medverkan som 
expertstöd vid strategiskt och komplext offentligt metod- och modellutvecklingsarbete 
och åt kompetens- och metodstöd i offentliga utredningar och annan offentlig 
verksamhet. Vidare bedriver centret kritiskt ifrågasättande forskning kring 
transportpolitiska frågor och beslut.  
 
I den långsiktiga kompetensförsörjningen för transportsektorn ingår också 
doktorandutbildning och medverkan i civilingenjörs- och masterutbildning. 
Seminarieaktiviteten har varit hög under 2015 och totalt har 32 lunchseminarier, oftast 
på tisdagar, hållit med i snitt 22 deltagare per tillfälle. Fördelningen mellan interna 
och externa föreläsare har varit ungefär 50 procent vardera. Några seminarier har varit 
i form av doktorandseminarier. Varierande ämnen har avhandlats, t.ex. kollektivtrafik, 
elbilsanvändning, beteendemodeller och vägnäts sårbarhet. Inbjudan till seminarierna 
går ut till ca 360 mailadresser och seminarierna annonseras även på CTS webbplats. 
 
CTS arbetar också med att implementera forskningsresultat och att sprida kunskap till 
såväl forskarsamhället som tjänstemän, politiker och allmänhet. Under 2015 har 
centret därför satsat särskilt på den externa kommunikationen, bland annat genom att 
utveckla webbplatsen och genom att starta publiceringen av ett regelbundet 
utkommande nyhetsblad som distribueras på webbplatsen och i tryckt form. Under 
2015 har fyra nummer publicerats (varav ett dubbelnummer) och avsikten framöver är 
att fortsätta ge ut fyra nummer per år. De utgivna nyhetsbladen under 2015 återges i 
bilaga 3. 
 

4 Strategiskt forskningsprogram 

Under 2015 har CTS tagit fram och fastställt ett strategiskt forskningsprogram. 
Programmet har flera syften: 
 Att ge en översikt av CTS forskningsområden. 
 Att förklara hur enskilda forskningsprojekt passar in i en bredare bild av CTS 

verksamhet och hur de förhåller sig till varandra. 
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 Att underlätta koordinering och integrering av nya projekt i förhållande till 
pågående. 

 Att stimulera till nya projekt inom aktuella områden. 
 
Programmet ska också bidra till att knyta forskningsmiljöerna inom CTS närmare 
varandra och skapa tätare kopplingar mellan forskare och dem som tillämpar 
forskningen. Programmet har tagits fram i samverkan mellan CTS forskare och 
ledningsgrupp och fastställts av styrelsen. Programmet ska revideras regelbundet. 
 
Generellt gäller att projekt inom CTS ska anknyta till det strategiska 
forskningsprogrammet, men det innebär inte att alla ämnen eller områden explicit 
måste vara omnämnda i programmet. CTS forskning spänner över ett brett område 
inom såväl social som teknisk vetenskap. Forskningsområdena kan betraktas som en 
kedja i tre led: 
1. Grundläggande förståelse för sociala och tekniska trender och fenomen. 
2. Utveckling och användning av metoder för att utforma och värdera åtgärder före 

och efter genomförande. 
3. Studier eller deltagande i besluts- och implementeringsprocesser. 
 
CTS forskningsområden har i programmet delats in i tre huvudområden: 
transportanalys, transportekonomi och policyfrågor. Prioriterade forskningsområden 
inom respektive huvudområde redovisas kortfattat nedan. 
 
Transportanalys 
Transportbeteende 
 Trender i resbeteende över tid samt drivkrafter till dessa förändringar. 
 Dagliga variationer i resbeteende. 
 Metoder för datainsamling av resebeteende och resmönster. 
 Individers inlärnings- och anpassningsprocess till ny teknik och nya 

resmöjligheter. 
 Förhållandet mellan individuella transportmönster och hälsa. 
 
Trafikanalys 
 Metoder för att samla och analysera data från nya källor genom ny teknik som 

GPS, kameror, mobiltelefoner m.m. 
 Att använda trafikanvändardata och fordonsbaserad ITS-teknik  till att modellera 

resor. 
 Utveckling av teknik för avancerad kontroll och styrning för smartare infrastruktur 

och trafiksystem. 
 Utveckling av förståelse för förhållandet mellan trafikvolymer, karakteristika för 

vägtrafik, restider och restidsvariationer. 
 Analys av spårkapacitet, särskilt för att överbrygga gapet mellan kapacitetsanalys 

och mer avancerade modell-, efterfråge- och utvärderingsanalyser. 
 Förseningar, bristande tillförlitlighet och störningar i spårsystemet. 
 
Efterfrågemodeller 
 Fortsatt utveckling av den nationella persontransportmodellen Sampers. 
 Dynamiska efterfrågemodeller. 
 Efterfrågemodeller integrerade med dynamiska utbudsmodeller. 
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 Efterfrågeeffekter på grund av förseningar och variationer i restid. 
 Ex postvalidering av tidsextrapolationer och metoder för att lösa problem kring 

detta. 
 Prognoser för efterfrågan på transporter med gång och cykel. 
 
Nätverksmodellering 
 Dynamisk trafiksimulering på meso- och mikronivå  
 Dynamiska kollektivtrafiklösningar, inklusive utvärdering och utveckling av 

kontroll- och informationsstrategier. 
 
Godsmodeller 
 Fortsatt utveckling av den nationella godmodellen Samgods. 
 Utvärderingsmetoder för godsrelaterad infrastruktur och policy. 
 Energianvändning för godstransporter. 
 Analys av konkurrens inom godstransportområdet. 
 
Färdmedelsvalsmodeller 
 Fortsatt utveckling av modeller för analys av hur policies påverkar färdmedelsval. 
 Utveckling av utbudsmodeller. 
 Validering och tillämpning av analyser med sådana modeller. 
 
Transportekonomi 
Värdering av varor på icke prissatta marknader  
 Värdering av trängsel och pålitlighet i kollektivtrafiken. 
 Metoder för att uppskatta värderingar genom att använda revealed preferens-data 

Förändringar i värdering över tid. 
 Empirisk bedömning av socioekonomiska transportkostnader. 
 Värdering av reseinformation. 
 
Transporter och ekonomiska interaktioner 
 Effekter av tillgång till arbetsmarknaden på löner, produktivitet och anställning. 
 Effekter av tillgång till företag i förhållande till produktivitet och 

markandseffektivitet.  
 Effekter av tillgänglighet (intra- och interregional) på regionalekonomi och 

befolkningstillväxt. 
 Effekter av transportinvesteringar för hushåll, markpriser och bebyggelsetyp. 
 Integrerade transportsystemmodeller och lokalisering av bostäder och företag 

inom en region (LUTI-modeller). 
 
Utvärderingsmetodik 
 Utvärdering av investeringar i spårkapacitet, tidtabeller och fördelning av 

spårkapacitet. 
 Inkludering av ”wider economic benefits”, t.ex. ekonomiska effekter som vid 

tillfället ligger utanför CBA-standard. 
 Utveckling av värderingsmetoder för nya tillämpningsområden. 
 Förbättrade tillämpningsmetoder och riktlinjer för att möta behovet hos CBA-

användare. 
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 CBA-metoder för strategiskt beslutsfattande, t.ex. vid den nationella 
inriktningsplaneringen. 

 Förbättrade CBA-metoder för investeringar i kollektivtrafik. 
 
Avtal och upphandling 
 Stöd för produktivitet och innovation genom avtal. 
 Optimering av upphandling och utformning av avtal. 
 Förvaltning inom den offentliga sektorn. 
 Skapa återkoppling mellan värdering och ny planering. 
 Effektiv implementering av sociala värden och hållbarhet i avtal. 
 
Transportpolicy 
Planering och organisation 
 Processer för fördelning av spårkapacitet. 
 Transportplanering i tätort. 
 Avgörande faktorer för demokratiska beslut (?) i transportsektorn. 
 Finansiering av transportsystem: effektiva finansieringskällor och fördelning av 

finansieringsansvar. 
 Överskridande av budgeten för infrastrukturinvesteringar  
 
Prissättning 
 Prissättning av kollektivtrafik. 
 Skatter på och stöd till fordon och bränslen. 
 Prissättning av trängsel. 
 
Klimatpolitik 
 Värdering av klimatutsläpp i CBA. 
 Formulering av stabila internationella överenskommelser för att minska 

växthusgaser. 
 Optimal miljökontroll vid osäkra utsläppskostnader. 
 
Särskilda satsningar 2015 
Under 2015 har särskilda satsningar gjorts inom främst tre områden: 
transportmodeller, CBA och investeringar i kollektivtrafik samt vidare ekonomisk 
påverkan på transportinvesteringar.  
 
Därför har vi rekryterat fyra nya gästforskare CTS, som kommer 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 efterfrågan 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 Economics and Discrete Choice Research Group. Han är en 
framstående forskare inom transportkostnader och effektivitetsmodeller, främst för 
järnvägssektorn. Kevin Cullinane har lång erfarenhet av forskning inom logistik och 
sjöfart, bland annat som professor vid University of Plymouth och Hong Kong 
Polytechnic University och har varit rådgivare åt regeringar runt om i världen. 
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5 Ekonomi 

I enlighet med det omförhandlade avtalet ställs resurser till centrets förfogande per år 
enligt tabell 1 och parternas ekonomiska åtaganden framgår tabellen.  
 
Tabell 1. CTS resurser, fördelande efter finansiärerna. 
Per verksamhetsår   Naturainsatser 

(mkr) 
Kontanta medel 
nyttjas av egna 
organisationen 
(mkr) 

Kontanta 
medel 
nyttjas fritt i 
CTS (mkr) 

Kontanta medel 
nyttjas efter 
godkännande av 
Trafikverket 
representant i 
styrelsen 

KTH    4,00 1  

VTI    3,25  

Vinnova    7  

Trafikverket     3,7 

WSP  0,5  

Trafikanalys  1,0  

Transportstyrelsen  0,5  

Sweco  0,5  

Summa  2,5 7,25 8 3,7 

Totalsumma,  
verksamhetsår 8–10  7,5  21,75  24  11,1 

 
I spalten för ”kontanta medel” redovisas de medel som parterna betalar ut direkt till 
centret. Spalten för ”naturainsatser” omfattar bidrag av olika slag. 
 
Vid årets slut hade centret ett ackumulerat överskott på 311 kkr.  
 
Sammantaget har CTS haft intäkter på 32 mkr under år 2015. 
 
I tabell 2 visas medel förbrukade under 2015 (externa anslag redovisas alltså inte för 
det år anslaget kom).  
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Tabell 2 Förbrukade medel per finansiär (tusen kr). 
Part  2015

CTS basmedel (Trafikverket+Vinnova)  10 390 

KTH  4 883 

VTI  3 337 

Trafikanalys  950 

Sweco  150 

Transportstyrelsen  275 

WSP  240 

Bisek  471 

Catholic University of Leuven  200 

Chinese Scientific Council  216 

Indonesian government  216 

Länförsäkringar  200 

MOHE (Malaysian Government)  73 

MOHE, Malaysian Government scholarship   73 

SLL  1 475 

Trafikverket  6 477 

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  115 

Vinnova  2 319 

Total  32 058 

 
Tabell 3 redovisar hur de förbrukade medlen fördelas per förbrukande part, oavsett 
finansiär (bl.a. CTS basmedel från Trafikverket och Vinnova, övriga anslag från 
Vinnova och Trafikverket, EU osv.) 
 
Tabell 3. Förbrukade medel per förbrukande part (tusen kr) 
Part  2015

KTH  16 091 

VTI  7 637 

CTS  2 296 

Sweco  1 716 

WSP  1 403 

Guest  920 

Extern  781 

Trafikanalys  530 

Catholic University of Leuven  200 

SAMOT  143 

TOI  130 

MHS  86 

X2AB  65 

Transportstyrelsen  55 

Trafikverket  5 

Transportstyrelsen     

Total  32 058 
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Tabell 4. Förbrukade medel per ämnesområden (tusen kr)  
Ämnesområde  2015

Administration (inkl. centrumledning) 4 830 

Education  24 

Transport analysis  1 469.5 

Transport analysis  1 2536 

Transport economics  9 837 

Transport policy  3 362 

Total  32 058 

 

6 Publikationer 

I bilaga 2 redovisas publikationer under 2015 som behandlar material som tagits fram 
inom ramen för CTS.  
 

7 Av CTS anordnade konferenser och seminarier 

Under 2015 har CTS ordnat följande större seminarier (benämnda temadagar):  
 
 ”Mini course” för doktorander i presentationsteknik, den 21 april kl. 10–11, den 

27 april kl. 10–15 samt den 5 maj kl. 9–12, 
 Seminarium ”Tidsvärdet för resande i autonoma fordon”, i Stockholm på KTH, 

CTS, den 21 oktober kl. 9–15. Samarrangemang med trafikanalys. 
 
 Utbildning om trafikprognoser för Trafikverket, den 1 december kl. 10–16. 
 
Förutom de ovan nämnda externt riktade konferenserna och seminarierna har CTS 
under 2015 genomfört ett program med interna lunchseminarier samt 
granskningsseminarier, där vid varje tillfälle någon forskare vid CTS berättar om 
pågående projekt. Seminarierna har ägt rum i stort sett varje vecka och information 
om dem finns på CTS hemsida.  

8 Medverkan i andra konferenser m.m. 

En viktig del av verksamheten är att sprida forskningsresultat och att diskutera 
pågående forskning med andra forskare. CTS har inbjudits att hålla föredrag i en 
mängd sammanhang.  
 
Som exempel kan nämnas följande: 
 Deltagande vid Transportforum i Linköping den 8–9 januari av ett flertal CTS-

anknutna personer 
 Hearing vid Trafikutskottet om järnvägen den 12 februari (Jan-Eric Nilsson) 
 Föredrag om kostnadseffektivitet och infrastrukturinvesteringar vid 

Finanspolitiska rådet den 8 juni (Maria Börjesson och Jonas Eliasson) 
 Deltagande i Almedalen den juni/juli (Maria Börjesson, Jan-Eric Nilsson och 

Johan Nyström) 
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 SKL-seminarium vid Kvalitetsmässan i Göteborg den 3–5 november om 
höghastighetståg (Jonas Eliasson). 

 SNS seminarium den 3 december om höghastighetståg (Maria Börjesson). 
 

9 Undervisning, handledning 

Ett annat viktigt sätt att föra ut forskningsresultat är att forskare på olika sätt 
medverkar i undervisning. Avdelningarna för Trafik och logistik samt Transport- och 
lokaliseringsanalys vid KTH är ansvariga för ett tvåårigt internationellt 
masterprogram i transportsystem. Joel Franklin är samordnare för programmet. 
Programmet är också samordnat med inriktningen trafikplanering i 
civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad.  
 
Många av CTS medarbetare är engagerade som lärare och handledare. Vid KTH och 
VTI finns flera doktorander som handleds av professorer vid CTS. Fem tekniska 
licentiater och två doktorer examinerades under 2015. 
 

10 Gästforskare 

CTS har ett gästforskningsprogram där etablerade forskare anställs under en 
begränsad period vid KTH eller VTI.  
 
Programmet har flera syften: 
 Att öka inflödet av ny state-of-the-art när det gäller forskningsmetoder och idéer. 
 Att skriva och publicera ett begränsat antal papers gemensamt författade av 

gästforskare och CTS-medarbetare. 
 Att öka kännedomen om CTS i den internationella forskarvärlden. 
 
Under 2015 har följande varit gästforskare vid CTS: 
 Kevin Cullinane (Handelshögskolan vid Göteborgs universitet) 
 Andrew Smith (Institute for Transport Studies - ITS Leeds, Storbritannien) 
 Andrew Daly (ITS Leeds, Storbritannien, och RAND Europé) 
 Stephane Hess (University of Leeds) 
 Henrik Andersson (Toulouse School of Economics) 
 Mogens Fosgera (Danmarks Tekniske Universitet) 
 Stef Proost (KU Leuven) 
 

11 Mediakontakter 

CTS har under året medverkat i media genom ett stort antal debattartiklar och 
intervjuer i radio, TV och tidningar. Frågorna har främst handlat om förutsättningar 
för och effekter av kollektivtrafik samt om trängselskatter. Vi kan inte följa upp alla 
kontakter men några exempel redovisas nedan.  
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Tabell 5. Exempel på CTS-medarbetares medverkan i media under 2015. 
Datum  Kanal  Ämne  Medverkande 

20/3  DN  Samhällsnyttan av t‐bana till Nacka  Jonas Eliasson 

30/3  SVT nyheter  Effekt av förändrad bränsleskatt  Roger Pyddoke 

15/3  SR Ekot  Ökad biltrafik  Maria Börjesson 

31/3  SVT ABC‐nyh.  Kostnad av förseningar i kollektivtrafiken  Maria Börjesson 

31/3  SVT ABC‐nyh.  Vägträngsel  Maria Börjesson 

15/4  SR P1 Morgon  Tågförseningar och samhällsekonomi  Jonas Eliasson  

24/4  Dagens industri  Investeringar i snabbtåg  Jan‐Eric Nilsson 

10/5  SR Kaliber  Granskning av järnvägsunderhåll  Jan‐Eric Nilsson 

18/5  SvD  Kollektivtrafiktaxor  Jonas Eliasson 

19/5  DN Debatt  Kollektivtrafiktaxor  Jonas Eliasson 

30/5  SvD  Förhållningssätt till tågtrafik  Jonas Eliasson 

4/6  DN Debatt  Myndigheters kompetens  Roger Pyddoke 

4/8  SR P1  Cykling och samhällsekonomi  Maria Börjesson 

26/9  SvD  Ombyggnaden av Slussen  Jan‐Eric Nilsson 

  GP  Problem vid stora infrastrukturprojekt  Jan‐Eric Nilsson 

1/12  SVT Aktuellt  Hallandsåstunneln  Jan‐Eric Nilsson 

 

12 Vetenskapligt råd 

Ett vetenskapligt råd tillsattes under 2009.  
 
Rådet består av  
 Michel Bierlaire, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 
 Stef Proost, Katholieke Universiteit Leuven  
 Mark Wardman, Institute for Transport Studies (ITS), Leeds  
 
Under 2015 har inga möten hållits med det vetenskapliga rådet, eftersom vi har haft 
ett så stort antal gästforskare med liknande funktion. Det senaste mötet hölls i 
september 2014, då forskning från CTS presenterades och diskuterades. 
 

13 Lokaler 

I maj 2011 flyttade hela VTI:s verksamhet på KTH Campus, liksom KTH/TLA, in i 
ett gemensamt CTS-hus på Teknikringen 10, i centrum av KTH campus. Huset 
uppfördes 1931 efter ritningar av Erik Lallerstedt som ett laboratorium för 
cellulosaforskning och anpassades för CTS verksamhet 2010–2011. 
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Bilaga 1. Projekt som finansierats inom CTS under 2015 

 

448   
Miljöeffekter av delningsekonomier inom personliga 

godstransporter? 

447   
Case SCA – using the precautionary costs approach to derive rail 

freight VTTV 

446  Yusak Susilo 

Understanding the complexity of changes of travellers’ activity‐

travel choices and related transport CO2 emissions due to the 

variability of weather and climate conditions in Sweden 

445  Andreas Vigren 
Användningen av samhällsekonomiskt beslutsunderlag hos 

regionala kollektivtrafikmyndigheter 

444  Jan‐Eric Nilsson  Betydelsen av konkurrens för kontraktkostnad 

443    Samhällsekonomisk analys av regleringar 

442  Yusak Susilo 
Understanding individual activity‐travel behaviours based on a 

smartphone app’s travel diary data 

441  Yusak Susilo 

Examining the relationships between individual’s travel patterns 

and in‐home and out‐of‐home activities with their physical and 

mental health indicators 

440  Yusak Susilo 

The Influence of Non‐Instrumental Variables on Individual Time‐

Scale Responses to the Introduction of a New Public Transport 

Option 

439  Yusak Susilo 

The impacts of the interactions between non‐instrumental factors 

and time‐space constraints to individual’s day‐to‐day discretionary 

activities behaviour 

438  Ida Kristoffersson  Utbildning om trafikprognoser 

437  Roger Pyddoke  Hur trångt är det egentligen på spåret? 

436  Jonas Eliasson  Tunnelbaneidéer 

435  Jonas Eliasson  Samhällsekonomisk metodik för kollektivtrafik 

434  Jan‐Eric Nilsson 
Produktivitetsanalys av anläggningsprojekt – en metod‐ och 

pilotstudie 

433  Gunilla Björklund  Betydelsen av emotioner och kognitiv förmåga vid beslutsfattande 

432   
Förstudie: empirisk analys av gynnsamt urval i 

fordonsförsäkringsbranschen 
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431 

Sherzod 

Yarmukhamedov 

Förstudie: empirisk analys av gynnsamt urval i 

fordonsförsäkringsbranschen 

430  Andreas Vigren  Price effects of increased competition on passenger railway services 

429  Andreas Vigren  Day ‐ day learning busmezzo 

428  Yusak Susilo  Understanding the spatio‐temporal variability and 

427  Roger Pyddoke 
The influence of public transport on car use in mid‐sized Swedish 

towns 

426  Andrew Daly  Guest professor Andrew Daly 

425  Andreas Vigren  CTS lunch seminar series autumn 2015 

424  Megeresa Abate 
Long term effects of european airline market reform: an empirical 

welfare analysis 

423  Maria Börjesson  Metro vs bus in transport modeling 

422    Workshop regionalekonomi 

421  Jonas Eliasson  Socially efficient railway capacity allocation 

420  Oded Cats  Estimating passenger waiting times 

419  Daniel Jonsson  Metro vs bus in transport modeling 

418  Jonas Eliasson  Differentiation in public transport fares: a survey 

417    CTS mini course: academic presentations 

416    Guest professor maritime economics ‐ Kevin Cullinane 

415  Andrew Smith  Guest resaercher affiliation ‐ Andrew Smith, ITS, Leeds 

414    Beredningar av ansökningar TrV FUD 2015 

413 

Johanna Jussila 

Hammes 
Co‐financing by municipalities 

412    CTS Centrumledning 2015 

411  Viktoria Liss  Arbetslösas reservationslöner med avseende på restider 

410 

Maelle 

Zimmerman 

A mixed logit dynamic programming activity based model of travel 

demand 
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409  Anders Karlström 
Between day dependencies in an activity based travel demand 

model 

408  Joakim Ahlberg  Finns Energieffektivisering på järnvägen med längre och tyngre tåg? 

407  Jan‐Eric Nilsson  The First Nordic Meeting in Transport Economics 

406  Jan‐Eric Nilsson  The marginal costs of road reinvestment 

405  Jan‐Erik Swärdh  The marginal costs of road maintenance 

404  Gunnar Isacsson  The marginal costs of road accidents 

403  Jan‐Eric Nilsson  The marginal costs of railway reinvestment 

402 

Muriel Beser 

Hugosson 

Enkätbaserad analys av förekomst och påverkan av företagspolicies 

för val av tjänstebil/förmånsbil 

401  Karl Kottenhoff 
Attraktiv utformning av BRT‐fordon och hållplatser utifrån 

resenärsperspektiv ‐ förstudie 

400  Xiaoliang Ma 
Evaluation of the safety and environmental impacts of a 

cooperative ITS system by micro‐simulation 

399  Maria Börjesson  BRT ‐ en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt 

398  Henrik Andersson 
Pushing the research frontier of preference elicitation – applications 

in the areas of noise and air pollution 

395  Inge Vierth 
The effect of deregulation in rail freight markets: exploratory 

evidence from sweden 

394  Svante Mandell  Strategisk interaktion mellan kommuners parkeringspolitik 

393  Andreas Vigren  Tracking railway ticket prices 

392  Oded Cats  Evaluation of bus service measures 

391  Gunilla Björklund 
Värdering av cykling ‐ omarbetning av två working papers inför 

veteskaplig publicering 

390 

Sofia Grahn‐

Voorneveld 

Parkeringspolicy jämfört med vägavgiftspolicy: ekonomiska och 

politiska aspekter 

389  Maria Börjesson  Trängselavgifter I Göteborg. Effekter och modellvalidering 

388   
Utvärdering av metoder och modeller för norska vegvesendet 

tillsammans med TÖI 
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387  Leonid Engelson  Sensitivity analysis of multiclass user equilibria 

386 

Helena Braun‐

Thörn 

GODSINFRASTRUKTURÅTGÄRDER FÖR NORDENS VÄLFÄRD – Det 

breda samhällsekonomiska tänket 

385  Gunnar Flötteröd 
Workshop on the alignment of ongoing and coming R&D activities 

with MATSim 

384  Megeresa Abate 
Joint econometric models of freight transport chain and shipment 

size choice 

383  Ida Kristoffersson 
Revision of paper “Estimating preferred departure times of road 

users in a large urban network” 

382  Mats Andersson  Wider economic benefits 

381  Olov Lindfeldt 
TVEM ‐ Fallstudie Ostkustbanan med anpassning till 

samhällsekonomisk kalkylmetodik 

380  Gunilla Björklund  Olyckor i plankorsningar 

379  Andreas Allström 
Trial and comparing smartphone based travel data collection with 

paper‐and‐pencil method 

378 

Karin Brundell‐

Freij 

Kollektivtrafikresenärernas kortinnehav i verkligheten och i 

SamPers. 

377  Andreas Allström  Mobilnätsdata som indata till prognosmodeller 

376  Inge Vierth  Vttv baserad pÅ sp‐studier frÅn norge och nederlÄnderna 

375  Gunilla Björklund  Värdering av komfort och trängsel i kollektivtrafiken 

374  Niclas Krüger  Förseningsriskmått för godstransporter 

373 

Helena Braun‐

Thörn 
Beredning av ansökningar TRV FUD 2014 

372  Daniel Jonsson  Tidsgeografi och Jämställdhet 

371  Megeresa Abate  Konferensdeltagande 

370  Qian Wang  Nätverksutläggning för cykel 

369  Yusak Susilo 
Investigating the impacts of physically active travel, in‐home and 

out‐of‐home activities to individual's health conditions 

368  Anders Karlström 
PhD project: Forecasting for policy evaluation targeted on the car 

fleet 
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367  Xiaoliang Ma 
Modeling of cyclist‐vehicle interaction at conflict areas and 

applications in safety analysis 

366  Yusak Susilo 
The variability of individual day‐to‐day activity‐travel patterns using 

sequence alignment methods and their daily activity spaces 

365  Yusak Susilo 
Developing a joint model of work and non‐work related activity‐

travel time use under different weather conditions 

364 

Helena Braun‐

Thörn 

Parkeringspolitikens effekter på transportsystem och byggande 

(TRV FUD 36, 2013) 

363  Yusak Susilo 
Investigating the patterns of individuals' learning process towards 

an opening of new transport alternative 

362 

Johanna Jussila 

Hammes 

Business cycle and political determinants of investment in transport 

infrastructure in sweden 

361  Disa Thureson  Cba‐osÄkerhet 

360 

Helena Braun‐

Thörn 

En ny generation personprognosmodeller ‐ omskattning av Sampers 

och förslag till utveckling av Trafikverkets persontransportmodeller 

359  Inge Vierth  Effects of more stringent sulfur requirements 

358  Mogens Fosgerau  Gästprofessor Mogens Fosgerau 

357 

Helena Braun‐

Thörn 
En jämförelse av kostnadskalkyler i nationella planer 

356 

Helena Braun‐

Thörn 

En ny generation personprognosmodeller ‐ omskattning av Sampers 

och förslag till utveckling av Trafikverkets persontransportmodeller 

355  Gunilla Björklund 
En jÄmfÖrelse mellan sjÄlvrapporterat kÖrbeteende och observerat 

beteende i kÖrsimulator 

354  Roger Pyddoke  Regional train supply ‐ welfare and competition 

353  Disa Thureson  Theoretical note on the elasticity of marginal utility of consumption 

352  Andreas Vigren  Cost drivers in publiv transportation 

351 

Sofia Grahn‐

Voorneveld 

Hur ska teknisk utveckling stimuleras i upphandling av stora 

kostsamma projekt? 

350  Niclas Krüger  Stock market reactions to delays in the transport system 

349  Joel Franklin 
Energy‐efficient vehicle incentives in sweden with international 

comparisons on attitudes and uptake 
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348  Mathias Nielsen 
Analys av systemkostnader för ett eventuellt svenskt km‐

skattesystem för tunga lastbilar 

347  Daniel Jonsson  Energieffektivisering, transportpolitik och regionförstoring 

346  Maria Börjesson  UtvÄrdering av trÄngselskatten i gÖteborg 346 

345  Maria Börjesson  Kurs för Trafikverket om tidsvärden (TIPS) 345 

344  Qian Wang 
How do demand and properties of the public transportation system 

affect crime? 344 

343 

Muriel Beser 

Hugosson 

UtvÄrdering av riktade styrmedel mot bilparkens sammansÄttning, 

sÅsom bonus/malus 343 

342  Jan‐Erik Swärdh 
Benefit estimations of noise – preference parameters and transfer 

errors 342 

341  Jan‐Eric Nilsson  Subsidising production or consumption of public transport 341 

340  Megeresa Abate 
The Effect of Fuel Prices on Trucking Industry’s Network 

Characteristics 340 

339  Svante Mandell 
Strategic policy interaction between KM‐charges and fuel taxes for 

trucks 339 

338  Jonas Eliasson  Utredningsledare trängselskatt Östra Hisingen 338 

337 

Sherzod 

Yarmukhamedov 
Empirisk analys av konsekvenserna av att kÖra ofÖrsÄkrad 337 

336  Inge Vierth 
Value of freight transportation time variability‐ the continuation 

336 

335  Anders Karlström  Workshop on Crime and Safety in Transit Environments 335 

334  Anders Karlström 
On the temporal structure of data when assessing transport policy 

measures in before‐and‐after studies 

333  Karl Kottenhoff 
Models for understanding drivers’ influence on passengers’ ride 

comfort 

332  Yusak Susilo  Application writing 332 

331  Joel Franklin 
Toll Cordons’ Effects on Households and Individuals: Adaptations, 

Attitudes, and Transferability 

330 

Helena Braun‐

Thörn 
Beredning av ansökningar TRV‐FUD 2013 
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329  Leonid Engelson  Endogenous scheduling preferences and travel time reliability 

328  Yusak Susilo  Understanding the importance and relativity of passenger travel 

327  Maria Börjesson  The value of time of car drivers’ route choice 

326  Jonas Eliasson  The social value of comuting time savings 
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Bilaga 2 Publikationer under 2015 

Författare  År  Titel Tidskrift Vol

Laemmel, Gregor, 
Flötteröd, Gunnar    

2015  A CA model for bidirectional 
pedestrian streams 

 

Mwesige, Godfrey ,  2015  A methodology for 
operations‐based safety 
appraisal of two‐lane rural 
highways : Application in 
Uganda 

 

Rahman, Mohammad 
Shafiqur, Erlingsson, 
Sigurdur    

2015  A Model for Predicting 
Permanent Deformation of 
Unbound Granular 
Materials 

International Journal 
on Road Materials 
and Pavement Design 

16

Chen, Feng, Taylor, 
Nathaniel, Kringos, Nicole, 
Birgisson, Björn   

2015  A study on dielectric 
response of bitumen in the 
low‐frequency range 

International Journal 
on Road Materials 
and Pavement Design 

16

Guan, Wei, Yan, Xuedong, 
Radwan, Essam, Wong, 
Sze Chun, Ma, Xiaoliang,  

2015  Advanced Dynamic 
Simulations in 
Transportation 

Discrete dynamics in 
nature and society 

 

Grumert, Ellen, Ma, 
Xiaoliang, Tapani, Andreas 

2015  Analysis of a cooperative 
variable speed limit system 
using microscopic traffic 
simulation 

Transportation 
Research Part C: 
Emerging 
Technologies 

52

Joewono, T. B., 
Vandebona, U., Susilo, 
Yusak O. ,  

2015  Behavioural Causes and 
Categories of Traffic 
Violations by Motorcyclists 
in Indonesian Urban Roads 

Journal of 
Transportation Safety 
and Security 

7 

Flötteröd, Gunnar, 
Lämmel, Gregor   

2015  Bidirectional pedestrian 
fundamental diagram 

Transportation 
Research Part B: 
Methodological 

71

Lira, Bernardita, Jelagin, 
Denis, Birgisson, Björn ,  

2015  Binder distribution model 
for asphalt mixtures based 
on packing of the primary 
structure 

The international 
journal of pavement 
engineering 

16

Osorio, Carolina, 
Flötteröd, Gunnar    

2015  Capturing Dependency 
Among Link Boundaries in a 
Stochastic Dynamic 
Network Loading Model 

Transportation 
Science 

49

Ahmed, Abubeker W., 
Erlingsson, Sigurdur,  
University of Iceland),  

2015  Characterisation of heavy 
traffic axle load spectra for 
mechanistic‐empirical 
pavement design 
applications 

The international 
journal of pavement 
engineering 

16

Dharmowijoyo, Dimas B. 
E., Susilo, Yusak O, 
Karlström, Anders, 
Adiredja, L. S.  

2015  Collecting a multi‐
dimensional three‐weeks 
household time‐use and 
activity diary in the Bandung 
Metropolitan Area, 
Indonesia 

Transportation 
Research Part A: 
Policy and Practice 

80

Gudmarsson, Anders, 
Rydén, Nils, Di Benedetto, 
H., Sauzéat, C.  

2015  Complex modulus and 
complex Poisson's ratio 
from cyclic and dynamic 
modal testing of asphalt 
concrete 

Construction and 
Building Materials 

88
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Butt, Ali Azhar, Birgisson, 
Björn, Kringos, Niki ,  

2015  Considering the benefits of 
asphalt modification using a 
new technical life cycle 
assessment framework 

Journal of Civil 
Engineering and 
Management 

 

Tympakianaki, Athina, 
Koutsopoulos, Hans N., 
Jenelius, Erik ,  

2015  c‐SPSA : Cluster‐wise 
simultaneous perturbation 
stochastic approximation 
algorithm and its 
application to dynamic 
origin‐destination matrix 
estimation 

Transportation 
Research Part C: 
Emerging 
Technologies 

55

Balieu, Romain, Lauro, F., 
Bennani, B., Haugou, G., 
Chaari, F., Matsumoto, T. 

2015  Damage at high strain rates 
in semi‐crystalline polymers 

International Journal 
of Impact Engineering 

76

Dharmowijoyo, Dimas B. 
E., Susilo, Yusak O., 
Karlström, Anders ,  

2015  Day‐to‐day variability in 
travellers’ activity‐travel 
patterns in the Jakarta 
metropolitan area 

Transportation   

Khavassefat, Parisa, 
Jelagin, Denis, Birgisson, 
Björn ,  

2015  Dynamic Response of 
Flexible Pavements at 
Vehicle‐Road Interaction 

International Journal 
on Road Materials 
and Pavement Design 

16

Hailesilassie, Biruk W., 
Schuetz, Philipp, Jerjen, 
Iwan, Hugener, Martin, 
Partl, Manfred N.,  

2015  Dynamic X‐ray radiography 
for the determination of 
foamed bitumen bubble 
area distribution 

Journal of Materials 
Science 

50

Hesami, Ebrahim, 
Birgisson, Björn, Kringos, 
Nicole ,  

2015  Effect of mixing sequence 
on the workability and 
performance of asphalt 
mixtures 

International Journal 
on Road Materials 
and Pavement Design 
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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
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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
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finansierat av Vinnova, Tra-
fikverket och centrets partner. 
CTS publicerar forskningsrap-
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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.

Fo
to

: M
ar

ik
a 

En
gs

tr
öm

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.



3

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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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.
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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




