
 
 
 
Inbjudan till seminarium den 6 mars 2012 
 

 

 

 

Economic Evaluation  

of the High Speed Rail 
 

Ett seminarium om förutsättningarna för 

höghastighetståg i Sverige 
 

I Sverige har det under en tid pågått diskussioner och 

utredningar om det samhällsekonomiska värdet av 

investeringar i infrastruktur för höghastighetståg.   

 

I en rapport till Expertgruppen för miljöstudier 

utvärderar professor Gines de Rus vid Universidad de 

Las Palmas projekten med höghastighetståg mellan 

Madrid---Barcelona respektive Madrid---Sevilla. Med 

utgångspunkt i erfarenheten av dessa redan utförda 

projekt undersöker han förutsättningarna för en 

höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg. 

 

Resultaten pekar mot att Sverige med stor marginal 

saknar det efterfrågeunderlag som krävs för att 

investeringen ska kunna ge upphov till ett positivt 

nettovärde för samhället. 

  
Medverkande: 

Jan Owen Jansson  Professor i transportekonomi, LIU 

Sten Hammarlund  Strateg, Trafikverket 

Per Kågeson  Professor i miljösystemanalys, KTH 

 

Seminariet leds av Bengt Kriström, ordf. Expertgruppen för miljöstudier 

 
 
Välkomna! 

 



     
 
 
 

 

Preliminärt program 
 

12.45---13.00 Kaffe 
 
13.00 Inledning av Bengt Kriström 
 
13.10 Rapporten presenteras av Gines de Rus 
 
13.40 Kommentarer från panelen 
 
14.20 Allmän diskussion 
 
14.55 Avslutande kommentarer 
 
15.00 Avslutning 
 

 

 

 

Tid: Tisdagen den 6 mars 2012  
      kl. 12.45 --- 15.00 
 

Plats: Rosenbads konferenscenter, 
        Drottninggatan 1, Stockholm 

 

 

Anmälan 
 

 

Anmälan görs till charlotte.nommera@finance.ministry.se 
senast fredagen den 2 mars. 
 
Seminariet är kostnadsfritt 
Antalet platser är begränsat 
 

Seminariet kommer att hållas på engelska 

 

 

 

 

 

Läs mer om Expertgruppen för Miljöstudier på vår hemsida

www.ems.expertgrupp.se 

 

 
Expertgruppen för 
Miljöstudier 
 
Expertgruppen för miljöstudier är en 
kommitté under Finansdepartementet 
med uppgift att bredda och fördjupa 
underlaget för framtida miljöpolitiska 
avgöranden och därigenom förbättra 
förutsättningarna för att miljövårdens 
resurser får mesta möjliga effekt och 
måluppfyllelse. 
 
Expertgruppen består av 
 
Ordförande 
Bengt Kriström, professor i 
naturresursekonomi vid SLU i Umeå. 
 
Astri Muren, docent i nationalekonomi 
vid Stockholms universitet. 
 
Ann-Sophie Crépin, fil.dr. i 
nationalekonomi vid Beijerinstitutet. 
 
Catherine Hagem, fil.dr. i 
nationalekonomi vid Norges Statiska 
sentralbyrå 
 
Lennart Hjalmarsson, professor i 
nationalekonomi vid Handelshögskolan, 
Göteborgs universitet 
 
Anni Huhtala, professor i miljöekonomi 
vid MTT (Finlands ledande 
forskningsinstitut inom jordbruk och 
livsmedel samt jordbruksmiljö). 
 
Björn Carlén, fil.dr. i nationalekonomi 
vid Väg- och transportforsknings-
institutets transportekonomiska enhet i 
Stockholm. 

 

  
 


