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Sedan den 15 augusti i år kan Maria Bör-
jesson tituleras professor i nationaleko-
nomi med inriktning transportekonomi 
vid VTI. 

Och fredagen den 13 oktober var en 
lyckodag för Anne Bastian, som då dis-
puterade vid KTH på ämnet ”Explaining 
trends in car use”. Opponent var den högt 
meriterade Patricia Mokhtarian, profes-
sor vid Georgia Institute of Technology. 

Anne har en bakgrund som 
marknadsföringskonsult med tidigare 
studier i finansmarknadsanalyser och 
matematik. Från januari 2018 kommer 
hon att arbeta inom Stockholms stad på 
enheten för strategi och analys.

– Nu ser jag fram emot att att vara med 
att utveckla min egen stad, säger Anne.

Maria ser många spännande uppgifter 
framför sig i sin nya roll. En handlar om att 
utveckla verktyg för att göra samhällseko-
nomiska analyser av cykelinfrastruktur.  

– Nu satsar Stockholm och många and-
ra kommuner stora summor på cykel- 
infrastruktur men det finns ingen metodik 
för att rangordna dem systematiskt, så att 
vi får så mycket cykling som möjligt för 
pengarna, säger Maria.

Både Maria och Anne poängterar hur vik-
tigt CTS har varit för deras respektive kar-
riär. Maria påpekar särskilt hur svårt det var 
att som kvinna med småbarn utvecklas som 
forskare. Det var ont om både tid och före-
bilder och svårt att hitta sin roll. Hon läm-
nade därför den akademiska världen efter 
doktorsexamen 2006 med två barn hemma 
och ett tredje på väg. Maria blev konsult 
under några år men lockades tillbaka på 
grund av den speciella CTS-miljön.

– Jag är så tacksam mot CTS, för allt stöd 
jag fick i att utvecklas och skapa min egen 
roll som forskare. I den kreativa CTS-miljön 
kan människor från olika håll och länder 
träffas och samverka, teori möter politik 
och praktik och fria medel har funnits för 
forskningsprojekt som tacklar framtidens 
problem, säger Maria och Anne instämmer.

De nämner också en så enkel sak som att 
kaffemaskiner bara finns i lunchrummet på 
bottenplanet – det har lett till att man sam-
las och utbyter idéer vid fikatid. 

Båda är övertygade om att de nätverk 
som byggts upp under åren mellan enskilda 
forskare och doktorander från olika organi-
sationer och länder, konsulter och tjänste-
män vid myndigheter kommer att leva kvar 
och förstärkas under många år framåt.

Maria och Anne – forskare i nya roller
En professor och en teknologie doktor – Maria Börjesson och Anne Bastian 
är två CTS-forskare som kan gratuleras till nya akademiska framgångar. 
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För nästan exakt tio år sedan startade 
CTS, ett decennium! Mycket har hun-
nit hända, flera generationer av nya 
planerare, ekonomer och ingenjörer 
har tagit examen och börjat arbeta 
inom vårt område. Nya förmågor 
och nya tankar är viktigt, eftersom 
transportområdet är komplext med 
ständigt nya omvärldsfaktorer att ta 
hänsyn till. Samma år som CTS star-

tade rapporterade FN:s klimatpanel 
att den globala uppvärmningen med 
90 procents sannolikhet är orsakad av 
mänskliga aktiviteter. 

Finanskrisen 2008 ledde till det 
största börsraset på hundra år och 
påverkade både person- och gods-
trafik. Våra studier visar ett tillfälligt 
hack i trendkurvorna och när ekono-
min några år senare kom igång ökar 
transporterna igen.

Ekvationen ökat resande och krav 
på lägre koldioxidutsläpp är svår att 
få att gå ihop, även om det sker stora 
språng i teknikutvecklingen. Ett sätt 
att tackla problematiken är att se till 
att efterfrågan och utbud möts. Det 
kan göras genom att förtäta städerna, 
eftersom fler vill bo där än det finns 
lediga bostäder. Idag fortsätter be-
folkningen i tätorterna att öka, me-
dan landsbygdens befolkning nästan 
är oförändrad. Urbaniseringen sker 
inte längre genom stora omflyttningar 

från landsbygd till städer utan främst 
genom invandring och fler födda. 
Med växande, tätare städer ökar möj-
ligheterna för ett hållbart resande.

En omvälvande utveckling vad gäl-
ler informationstillgång, som också 
påverkat transporter och  planering-
en av dem, är det breda genomslaget 
av smarta mobiler. Apples IPhone, 
som i sort sett är jämngammal med 
CTS, började säljas i USA 2007 och 
kom till Sverige 2008. De smarta mo-
bilerna och all information och data 
som de kan ge upphov till ger både 
oss planerare och andra otroliga möj-
ligheter jämfört med hur det var för 
bara tio år sedan. Nu är det självklart 
att känna till aktuella restider i realtid 
– något man bara kunde drömma ti-
digare. Området transportstudier har 
en självklar roll i samhällsbyggandet 
och CTS har förhoppningsvis många 
framgångsrika år framför sig.

Camilla Byström

Camilla har ordet:

Tio år i omvandling

På KTH genomfördes 17–18 oktober ”Swedish 
transportation research conference”, den sjätte 
i en serie årliga vetenskapliga konferenser som 
samlar svensk transportforskning. I konferensen 
medverkade 81 deltagare från 23 olika institutio-
ner på olika platser i landet. 

Representationen var särskilt stor från VTI, KTH Trans-
portvetenskap och Linköpings universitet. Gunnar Flöt-
teröd, KTH, hade organiserat årets konferens.

Carl Ceder, logistikchef vid Lidl Sverige, och professor 
emeritus Mike Smith från University of York var inbjudna 
som huvudtalare. 

Carl Ceder talade om hållbar logistik och som exempel 
nämnde han att Lidl under 2016 ställt om till 100 procent 
alternativa bränslen i hela den fasta lastbilsflottan.

Mike Smith har särskilt intresserat sig för den praktiska 
utformningen av kontrollsystem för trängsel i transport-
system och talade om modellering av trafik genom tra-
fiksignaler,  ruttval och vägavgifter. Mike är en välkänd 
expert inom sitt område och år 2007 tilldelades han ”the 
Robert Herman Lifetime Achievment Award” för värde-
fulla bidrag till transportforskning och logistik. 

De ämnen som presenterades i ett femtiotal sessioner 
under två dagar omfattade ett brett spektrum – från tra-
ditionell hantering av transportefterfrågan och modelle-
ring av färdmedelsval till stadsplanering och ”big data”. 
Ett stort antal presentationer handlade om forskning 
inom kollektivtrafikområdet.

Nationell transportkonferens

CTS startades 2007 som en tioårig satsning 
inom transportforskningsområdet. Centrumet 
har bidragit till mycket framgångsrik forskning 
och många intressanta samarbeten, där resulta-
ten allt som oftast kommit till direkt nytta i det 
svenska transportsystemet. 

När nu tio år lider mot sitt slut väljer KTH att ge fortsatt 
finansiering till CTS, så att det framgångsrika arbetet kan 
leva vidare. Omfattningen blir mindre på grund av att de 
externa fasta bidragen löpt ut. 

– CTS kommer fortsatt att vara en plattform för forskare 
och ett forum för samverkan mellan akademi, näringsliv 
och offentlig sektor, säger Muriel Beser Hugosson, KTH. 
Inom ramen för CTS kommer externa medel att sökas i 
kommande utlysningar. De välbesökta öppna seminari-
erna kommer att arrangeras som tidigare. På detta sätt bi-
behåller vi den samlade kompetens som byggts upp inom 
CTS och ser fram emot nya utmaningar!

KTH-utvecklat resdatasystem testas i tre länder
MEILI, ett system för att samla resdata med öppet kod och som 
utvecklats av KTH (Adrian Prelipcean, Yusak Susilo, Gyözö Gidofalvi), 
ska prövas i tre olika länder. Det testas och förbereds för närvarande 
för att användas i Jakarta, Indonesien, under 2018 av JICA (Japan 
International Cooperation Agency). Systemet ska samla in resdata 
från 5 000 hushåll. Dessutom undersöks möjligheterna för att MEILI-
systemet ska kunna användas för att kartlägga resmönster i Génève, 
Schweiz, liksom i  Sao Paolo, Brasilien, det sistnämnda genom en 
inbjudan från världsbanken.

 CTS 2018 och framåt!
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Porträttet: Inge Vierth
Inge Vierth är national- och företagsekonom med exa-
mina från Kiel och Hamburg. Hon arbetar sedan 2006 på 
VTI som utredningsledare. Tidigare har hon bland annat 
varit utredare på SIKA och forskningshandläggare på KFB/
Vinnova.

Inge är engagerad i projekt som främst gäller godstrans-
porter med alla trafikslag. Hon ansvarar bland annat för 
det kommande heldagsseminariet om sjöfart och miljö 
den 7 december, se separat notis på sidan 4.

Inge har många internationella kontakter. Hon har t.ex. 
lett  ett projekt om en gemensam handbok för europeiska 
vägtransportmyndigheter – ”FALCON” (Freight and Logis-
tics in Multimodal CONtext). 

Projektet har nyligen avslutats och en fortsättning om 
längre och tyngre fordon drivs av VTI.

Ett annat CTS-projekt, som Inge arbetar med tillsam-
mans med Samuel Lindgren och Hanna Lindgren, är en 
uppföljning av vilka effekter som följde då Sverige höjde 
maxgränsen för tunga vägfordon på 1990-talet.

Tillsammans med CTS gästprofessor Kevin Cullinane ar-
betar Inge med två andra projekt: ett om miljöstyrande 
avgifter och incitament för hamnar (samverkan med IVL, 
Göteborgs universitet och hamnarna i  Göteborg, Trelle-

borg och Stockholm) och ett om morötter och piskor inom 
sjöfarten för att uppnå miljökvalitetsmål (samverkan med 
Göteborgs universitet).

På fritiden är Inge en aktiv person som lika gärna vand-
rar i Europas städer som på den sydafrikanska stäppen. 
Den årliga skidresan i svenska fjällen med ett gäng andra 
kvinnor är också ett måste.
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Karin Brundell-Freij talade om behov av data 
i den svenska transportbranschen.
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Den 16 oktober hölls workshopen ”Bringing new 
types of data closer into practice in transport 
planning and modelling” på KTH. Programansva-
rig var Yusak Susilo och mer än 80 personer från 
26 olika institutioner och sju länder deltog.
Några frågor som diskuterades: 
• Svenska transportmodeller och vilken typ av input 

som efterfrågas för att förbättra dem.

• Användning av GPS- och GSM-data. 
• Exempel på användning av smarta kort och passiva 

data (t.ex. genom Twitter och Facebook) från Singa-
pore och några städer i Storbritannien och USA. 

• Olika tekniska lösningar som utvecklats i Sverige för 
att samla in resdata.

• EU:s regelverk om användning av ”big data”, inklusive 
kommande 2018 General Data Protection Regulation 
(GDPR).

Deltagarna konstaterade att det finns en stor potential att 
i praktiken använda olika typer av ”big data” i transport-
modeller och planering och att det finns ett stort intresse 
i branschen att använda ”big data” så långt det är möjligt. 
Tillgången till data är redan nu stor, liksom den tekniska 
supporten.

Vad som behöver utvecklas är bland annat en gemen-
sam plattform för existerade databaser och verktyg, som 
är tillgänglig för användare utan teknisk specialkompe-
tens. Det saknas också en anpassad lagstiftning för till-
gång till data. Det behövs en tydlig och begriplig guide 
som anger vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet 
vid användning av ”big data”. Dataexperter, säkerhetsex-
perter och jurister behöver tillsammans utveckla ett ram-
verk som är säkert, juridiskt tillåtet och lättanvänt för att 
det ska kunna användas av olika yrkesgrupper som efter-
frågar dessa data.  

– Alla deltagare som jag pratade med var mycket nöjda 
med dagen och jag tror att vi lärde oss mycket, säger en 
nöjd Yusak Susilo.

Lyckad workshop om ”big data”
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Välkommen till  

Vintermingel på CTS  
15 dec kl 14.00–16.00

Inbjudan till seminarium 7 dec:
Shipping and the environment  
– Research meets reality

Välkommen till ett heldagsseminarium om sjöfart och miljö, ar-
rangerat av CTS i samverkan med Stockholms hamnar. Det hålls på 
KTH i Stockholm med inbjudna föredragshållare från bland annat 
Danmark, Tyskland och Holland, förutom Sverige. Hela programmet 
finns på CTS webb.  Anmäl deltagande till ulrika.dietrichson@vti.se 
senast den 17 november. Frågor om seminariet besvaras av sandra.
gegerfelt@stockholmshamnar.se och inge.vierth@vti.se.

CTS i världen – några korta nyheter

• Joram Langbroek talade om elfordon och deras användning 
vid International Conference on Environmental Psychology vid 
månadsskiftet aug/sep i Coruna, Spanien.

• Nursitihazlin Ahmad Termida presenterade sin avhandling vid 
World Symposium on Transport and Land Use Research 2017 
i Brisbane, Australien, i juli och mottog då utmärkelsen ”Best 
PhD thesis”.

• Yusak Susilo deltog vid Early Career Reserchers möte som ar-
rangerades av Women in Transport Leadership Network i Ho Chi 
Min City, Vietnam i september.

Välkommen till en spännande eftermiddag på CTS.
Du får intressant information om aktuell forskning
och träffar gamla och nya kollegor.
 
Nicklas Bergman, entreprenör, författare, rådgivare  
inom teknikinvestringar m.m, talar på temat  
Transportstudier och teknikutveckling.

Anmäl senast den 12 dec till marta.marko.tisch@abe.kth.se

Kommande aktiviteter 2017/18
Konferenser
•	 7	dec. Shipping and the environment – Research meets reality. 

Se notis nedan.
•	 10–11	jan	2018. Transportforum, Linköping Konsert & Kongress. 

Anmälan: https://www.conftool.com/transportforum2018/

Lunchseminarier
•	 21	nov.	Infrastrukturinvesteringar och boendeutveckling – inter-

nationell jämförelse av modeller för samhällsekonomisk analys. 
Henrik Andersson, Sweco 

Läs	om	aktuella	seminarier på CTI:s webbplats www.kth.se/en/abe/
centra/cts/

Disputationer
•	 17	nov.	Policy analysis for different types of decision-making 

situations. Matts Andersson, KTH. Opponent:  Professor Lars 
Hultkrantz, Örebro universitet

•	 8	dec.	Competition in Public Transport: Essays on competitive 
tendering and open-access competition in Sweden. Andreas 
Vigren, KTH. Opponent: Professor Chris Nash.

Publicerat 2017 i urval
Working Papers S-WoPEc
• 2017:12: H Andersson, L Hultkrantz, G Lindberg, J-E Nilsson. The 

role of economic analysis for investment priorities in Sweden’s 
transport sector

• 2017:11. I Vierth, S Lindgren, G de Jong, J Baak, I B Hovi, M 
Berglund, H Edwards. Recommendation for a new commodity 
classification for the national freight model Samgods 

• 2017:10. M Börjesson, C M Fung, S Proost, Z Yan. Cycling tolls 
and optimal number of bus stops: the importance of congestion 
and crowding 

• 2017:9. A Bastian, M Börjesson. The city as a driver of new 
mobility patterns, cycling and gender equality: travel behaviour 
trends in Stockholm 1985–2015 

• 2017:8. A Vigren, A Ljungberg. Public transport authorities’ use 
of cost-benefit analysis in practice

• 2017:7. R Pyddoke, B Norheim, M Fossheim Betanzo. A model 
for strategic planning of sustainable urban transport in Scandi-
navia: a case study of Uppsala 

In journals
• I Vierth, · H Schleussner, · S Mandell, ”Road freight transport 

policies and their impact: a comparative study of Germany and 
Sweden”, International Journal of Transport Economics: vol. xliv 
no. 2  

• Norman, M Börjesson, C Anderstig, “Labor market accessibility 
and unemployment”, Journal of Transport Economics and Policy 
51(1-23)

• S Hess, M Börjesson. “Understanding attitudes towards conges-
tion pricing: a latent variable investigation with data from four 
cities”, Transportation Letters: 1-15.

• Zhang, Y O Susilo, Ahmad Termida. “Investigating the interac-
tions between travellers familiar areas and their multiday acti-
vity locations”, Journal of Transport Geography 53: 61-73.

• R Abenoza, O Cats, Y O Susilo. “Travel satisfaction with public 
transport: determinants, user classes, regional disparity and 
their evolution”, Transportation Research Part A 96: 64-84.

• I Kristoffersson, L Engelson,  M Börjesson,  ”Efficiency vs Equity: 
Conflicting Objectives of Congestion Charges”, Transport Policy, 
In Press


