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Tunnelbana – en lönsam investering som kan öka bilresandet
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten ”Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på tunnelbanan” till Finansdepartementet. Rapporten är författad av Maria Börjesson, Daniel Jonsson och Mattias Lundberg.
Stockholms tunnelbana är i princip oförändrad sedan blå linje byggdes i slutet på 1970-talet.
Nu debatteras nya utbyggnader för ökad framkomlighet och minskad trängsel. Den samhällsekonomiska lönsamheten diskuteras inte i samma utsträckning.
I rapporten presenteras den första samhällsekonomiska analysen av Stockholms tunnelbana
som bl.a. visar att:
 Även med försiktiga antaganden blir nyttan av tunnelbanan minst fem gånger så stor
som kostnaden när dagens analysmetod används på 1950 års beslutssituation.
 Tunnelbanans sträckning har glesat ut Stockholm, vilket i sin tur bidragit till mer bilresande och mindre gång- och cykeltrafik. En utbyggd tunnelbana längre ut i regionen
kan motverka förtätad bebyggelse.
 Största delen av nyttan av ny infrastruktur hamnar i slutändan hos markägare och skattebetalare i den region där den byggs. Statlig finansiering av regional infrastruktur innebär därför nästan alltid ett nettobidrag till regionen från skattebetalare i andra regioner.
För frågor om rapporten kontakta författaren, Maria Börjesson, tel. 070-258 32 66, eller
maria.borjesson@abe.kth.se.
För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.
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