
1

 nr 2 / dec 2018

NYHETSBLAD

Den centrala uppgiften för CTS är att stärka och utveckla 
sitt forskarnätverk. Det sker bland annat genom att an-
ordna nätverksträffar. Under 2018 har tre sådana träffar 
genomförts och framöver kommer de att hållas en gång 
per kvartal. Vid den första träffen den 19 juni presente-
rades CTS:s partners KTH, Trafikanalys, SWECO, VTI och 
WSP och riktlinjerna för verksamheten drogs upp. Mötet 
gav flera positiva resultat – inte minst en känsla av att CTS 
behövs och är relevant och att det finns en stor potential 
i nätverket. 

Den 18 oktober hölls nästa nätverksmöte, där Trans-
portstyrelsen och Trafikanalys utvecklade sina forsknings-
behov. Transportstyrelsen pekade på områdena regelut-
veckling, hållbarhet, teknikutveckling och digitalisering 
och Trafikanalys på klimatanpassning, cykeltrafik, auto-
matisering, balans mellan investeringar i infrastruktur 
respektive trafikering samt sättet att se på kostnadsan-
svar. Hur prioriteringar kan göras vid CTS numera smalare 
agenda diskuterades också, liksom en gemensam om-
världsbevakning inom en mängd områden. Några slutsat-
ser från detta nätverksmöte var att det var en bra träff 

med givande samtal och spaningar, att agendan för CTS 
behöver vara mer övergripande och att regleringsfrågan 
är central, t.ex. hur reglering av koldioxidutsläpp kan gö-
ras på mer attraktiva sätt.

Ämnet för årets tredje nätverksmöte den 11 december 
var mycket konkret  – då behandlades Energimyndighe-
tens utlysning ”Bidrag till att skapa ett transporteffektivt 
samhälle”. Deltagarna presenterade sju konkreta idéer 
om nya forskningsprojekt, bland annat om att undersöka 
e-handelns effekter på resvanor. De hjälpte varandra att 
utveckla idéerna och att förmedla lämpliga kontakter, 
utifrån kravet att fler aktörer behöver involveras i varje 
projekt. 

Nätverksmötena leds av forskaren och konsulten Bodil 
Sandén från Coinnovate. Hon konstaterar att de medver-
kande tillsammans utgör en spännande mix från akademi, 
myndigheter och näringsliv med erfarenhet och kompe-
tens inom tunga forsknings- och utvecklingsområden. 

– Det blir spännande att följa upp på nästa nätverks-
träff den 12 mars hur många av idéerna som utvecklats till 
färdiga ansökningar och skickats in, säger Bodil Sandén. 
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På den årliga konferensen Interna-
tional Transportation Economics As-
sociations ITEA 2018 i Hongkong fick 
Emanuel Broman, doktorand vid KTH 
(snart vid VTI), ta emot priset ”Best 
Paper by a Junior Researcher” i kon-
kurrens med många andra duktiga 
forskare.

I den prisbelönade rapporten (CTS 
Working paper 2018:12, se sid 2) an-
vänds en simuleringsmodell för att 
studera hur fri konkurrens  på järnvä-
gen påverkar avgifter, efterfrågan, till-
gång, konsumentöverskott och opera-

törers vinst jämfört med en situation 
med vinstmaximerande monopol.
Författarna konstaterar att den totala 
välfärden ökar avsevärt när man över-
går från vinstmaximerande monopol 
till en konkurrenssituation med två 
eller flera operatörer. Konsumenter-
na vinner större fördelar genom ökat 
utbud och lägre kostnader, samtidigt 
som  operatörernas vinster minskar. 

– Det känns extra kul att ett spel-
teoretiskt papper får det här erkän-
nandet bland så många duktiga eko-
nometriker, säger Emanuel Broman.
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CTS stärker sitt forskarnätverk

Internationellt pris till KTH-forskare

Emanuel Broman i mitten, flankerad av 
dr. Achim Czerny, ordförande i organisa-
tionskommittén och professor Bruno de 
Borger, ordförande i ITEA:s vetenskapliga 
kommitté.
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Vi på CTS önskar 
alla läsare en

GOD JUL

Det här är CTS
Från och med januari 2018 är inte CTS längre ett Vinnova-
finansierat forskningscentrum. CTS startade 2007 som ett
forskningscentrum och tioårigt projekt på ca 250 mnkr, 
finansierat av Vinnova, Trafikverket och centrets partner.  
Men bara för att finansieringsperioden är över så minskar 
inte behovet av forskare som tillsammans arbetar med 
frågor som rör trafik- och transportanalys. 

Från och med 2018 är därför CTS ett nätverk där fors-
kare och utredare inom transportstudieområdet kan träf-
fas, söka projekt och fortsätta att arbeta tillsammans. CTS 
publicerar forskningsrapporter och arrangerar lunchsemi-
narier för alla som är intresserade.

Nätverket har en styrgrupp som träffas för att planera 
gemensamma nätverksträffar för forskare och handlägga-
re, projektansökningar, arrangemang av seminarier med 
mera. På nätverksträffarna ses forskare och handläggare 
från nätverkets organisationer för att samverka kring till 
exempel forskningsutlysningar.

De administrativa kanslifunktionerna, som finns på 
KTH, är följade: Camilla Byström, föreståndare; Christer 
Persson, koordinator; Marta Marko Tisch och Lisa-Mee 
Swartz, kommunikation och administration.

Medverkande i styrgruppen är: Svante Berglund, WSP 
Group; Erika Ribbhagen, Sweco; Jacob Gramenius, Trans-
portstyrelsen; Gunnar Eriksson, Trafikanalys; Mattias Ha-
raldsson, VTI, The Swedish National Road and Transport 
Research Institute, och Anders Karlström, KTH Royal Insti-
tute of Technology.

Centrum för transportstudier, CTS

www.kth.se/en/abe/centra/cts/ 
Ansvarig utgivare: Camilla Byström, camilla.bystrom@abe.kth.se 
Redaktör: Marika Engström, scriptamandata@telia.com 
ISSN 2002-1348

CTS styrgrupp.

Fo
to

: M
ar

ta
 M

ar
ko

 T
isc

h


