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Nästa  generations  K2-projekt



Huvudsaklig  inriktning

• Ca  25  miljoner  kronor
• Projektens  omfattning  ca  2-4  miljoner  kronor
• Projekttid  1-2  år
• Totalt  ca  8-12  projekt
• Ska  ledas  av  någon  av  K2:s  forskningsorganisationer  
(LU,  MAH;;  VTI),  men  även  andra  organisationer  kan  
medverka  i  projekten



Huvudsaklig  inriktning

• Samproduktion
• Hög  relevans  och  vetenskaplig  kvalitet
• Ska  utgå  från  K2:s  forskningsinriktning
– Finansiering  och  styrning  av  kollektivtrafik
– Kollektivtrafikens  bidrag  till  samhällsutvecklingen
– Samverkan  för  förbättrad  kollektivtrafik
– Digitaliseringens  möjligheter  för  informerad  
kollektivtrafik  

– Resenärers  attityder  och  beteenden
• Projekt  får  gärna  överlappa  flera  områden



Process  i  två  steg

1. Skissförfarande
– Inbjudan  publicerad  25  januari
– Deadline  31  mars
– Synpunkter  inhämtas  från  K2:s  internationella  

rådgivare,  samt  från  regionerna/Trafikverket
– Förslag  från  föreståndaren/ledningsgruppen
– Beslut  styrelsen  3  maj.  Beslut  tillkännages  senast  5  

maj.



Process  i  två  steg

2. Utveckling  av  beslutade  skisser  till  färdiga  
projektförslag
– Ingen  ”tävling”
– Uppstartsmöte  mitten/slutet  av  maj
– Fokus  på  samproduktion  med  kollektivtrafikens  

aktörer
– Förslag  till  beslut  från  

föreståndaren/ledningsgruppen
– Beslut  styrelsen  9  oktober
– Projektstart  1  januari  2018



Tidplan  skissförfarande,  steg  1

Jan Feb Mars Apr Maj

16/1,	  
1330-‐1530
Infomöte,	  
Lund

25/1	  
Inbjudan	  
publiceras

10-‐12/4.	  
Möjlighet	  till	  
individuella	  
videomöten

31/3,	  1400
Deadline.

Mottagnings-‐
besked

4/4,	  
Utskick	  till	  
IAG,	  LG,	  
Reg/Trv

18/4,
15-‐17

Möte	  IAG

24/4,	  13-‐1630
Möte	  reg/trv

26/4,	  10-‐
16

Lednings-‐
grupp

5/5	  Beslut	  
meddelas

3/5	  
styrelse-‐
beslut



Tidplan  projektutveckling,  steg  2

Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Regionala	  
workshops

Kick-‐off	  för	  
godkända	  
skisser

Projektindivid
uella	  

avstämnings
möten

Samling	  
samtliga	  
projekt

2/10	  
Underlag	  

till	  
styrelsen

9/10	  
styrelse-‐
beslut

Deadline	  
färdiga	  
förslag.



Exempel  på  utvärdering,  skiss
Bedömningsskala

• IAG  Evaluation  instructions,  scoring
– 1  Poor.  The  criterion  is  inadequately  addressed,  or  there  
are  serious  inherent  weaknesses.

– 2  Fair.  The  proposal  broadly  addresses  the  criterion,  but  
there  are  significant  weaknesses.

– 3  Good.  The  proposal  addresses  the  criterion  well,  but  a  
number  of  shortcomings  are  present.

– 4  Very  good.  The  proposal  addresses  the  criterion  very  
well,  but  a  small  number  of  shortcomings  are  present.

– 5  Excellent.  The  proposal  successfully  addresses  all  
relevant  aspects  of  the  criterion.  Any  shortcomings  are  
minor.



Exempel  på  utvärdering,  skiss
Bedömning  vetenskaplig  excellens

• Criterion  Excellence (1-5)  - the  following  aspects  will  be  
taken  into  account,  to  the  extent  that  the  proposed  work  
corresponds  to  the  topic  description  in  the  K2  Research  
agenda  2015-2019:
– Clarity  and  pertinence  of  the  objectives,  with  reference  to  
knowledge  gaps

– Soundness  of  the  concept,  and  credibility  of  the  proposed  
methodology

– Extent  that  the  proposed  work  is  beyond  the  state  of  the  
art,  and  demonstrates  innovation  potential  (e.g.  ground-
breaking  objectives,  novel  concepts  and  approaches,  new  
products,  services  or  business  and  organisational  models)

– Appropriate  consideration  of  interdisciplinary  approaches  
and,  where  relevant,  use  of  stakeholder  knowledge



Exempel  på  utvärdering,  skiss
Bedömning  effekter

• Criterion  Impact (1-5)  - the  following  aspects  will  be  
taken  into  account,  to  the  extent  that  the  proposed  work  
corresponds  to  the  topic  description  in  the  K2  Research  
agenda  2015-2019:
– The  extent  to  which  the  outputs  of  the  project  would  
contribute  to  expected  impacts  implicitly  or  explicitly  
mentioned  in  the  K2  Research  agenda  under  relevant  
research  areas.

– The  extent  to  which  the  outputs  of  the  project  would  gain  
interest  in  the  international  public  transport  research  
community.

– The  extent  to  which  the  proposal  would  align  with  and  
contribute  to  the  overall  objectives  and  activities  of  K2  as  a  
national  competence  centre.



FaQ

1. Utvärdering  av  skisser  och  färdiga  projektförslag
2. Krav  på  samproduktion
3. Krav  på  närvaro  i  K2:s  forskningsmiljö
4. Krav  på  geografiskt  fokus
5. Tid  för  projektens  genomförande
6. Projektfinansiering
7. Parter  i  projekten
8. Projektutveckling  i  steg  2



1.  Utvärdering  av  skisser  och  
färdiga  projektförslag

Hur  sker  bedömning  av  skisser  och  vem  fattar  beslut?
- Skisserna  bedöms  med  stöd  av  K2:s  International  Advisory Group  
samt  K2:s  regionala  parter  och  Trafikverket.  Beslut  fattas  den  3  maj  
av  K2:s  styrelse  efter  förslag  från  föreståndare/ledningsgrupp.

Hur  sker  bedömning  av  färdiga  projektförslag  och  vem  fattar  
beslut?
- Ambitionen  är  att  samtliga  godkända  skisser  ska  kunna  realiseras  
som  projekt,  förutsatt  att  de  uppfyller  krav  på  samproduktion,  
vetenskaplig  kvalitet  mm.  Beslut  fattas  av  K2:s  styrelse  den  9  
oktober  efter  förslag  från  föreståndare/ledningsgrupp.



2.  Krav  på  samproduktion

Vad  menar  K2  med  samproduktion?
- Med  samproduktion  menas  att  kollektivtrafikens  aktörer  (kommuner,  
regioner,  operatörer  m.m)  medverkar  i  såväl  utvecklingen  av  
forskningsfrågor  som  i  genomförandet  av  forskningen  och  
spridningen  av  resultaten.

Vilka  krav  ställs  på  samproduktion?
- En  förutsättning  för  slutligt  beviljat  projekt  är  att  det  finns  ett  uttalat  
intresse  från  och  medverkan  i  projektet  av  kollektivtrafikens  aktörer  
Det  exakta  upplägget  av  samproduktionen  måste  anpassas  utifrån  
projektet  syfte  och  upplägg.  

Behöver  samproduktion  ha  genomförts  innan  inlämnad  skiss?
- För  skisser  finns  inget  krav  på  genomförd  samproduktion.  Däremot  
ska  man  beskriva  hur  man  tänker  kring  samproduktion  i  projektet.



3.  Krav  på  närvaro  i  K2:s  
forskningsmiljö

Vilka  krav  ställs  på  närvaro  i  K2:s  forskningsmiljö  i  Lund?
- Projekten  ska  bidra  till  att  utveckla  K2:s  forskningsmiljö.  Fysisk  
närvaro  i  K2-miljön  förväntas,  men  omfattningen  måste  anpassas  
utifrån  projektmedarbetarnas  lokalisering.  Projekten  förväntas  som  
minimum  delta  i  allmänna  K2-aktiviteter  och  presentera  pågående  
arbete  och  resultat  för  andra  inom  K2.  



4.  Krav  på  geografiskt  fokus

Måste  projekten  vara  kopplade  till  någon  av  de  tre  
storstadsregionerna?
- Projekten  behöver  inte  enbart  vara  kopplade  till  de  tre  
storstadsregionerna,  men  ska  generera  kunskap  som  bidrar  till  mer  
attraktiva  och  hållbara  storstadsregioner.  Storstadsregionerna  
inkluderar  inte  bara  de  större  städerna  utan  också  den  storstadsnära  
landsbygden.

Kommer  projektens  geografiska  fokus  fördelas  jämt  mellan  de  tre  
storstadsregionerna?
- Nej,  men  vi  kommer  sträva  efter  att  projektportföljen  som  helhet  
belyser  samtliga  svenska  storstadsregioner.



5.  Tid  för  projektens  genomförande

Kan  projekten  starta  tidigare  än  i  januari  2018?
- Ja,  men  ersättning  för  nedlagd  tid  och  andra  kostnader  kan  
utbetalas  tidigast  kvartal  1  2018.

Kommer  projekten  kunna  pågå  under  längre  tid  än  två  år?
- Projekten  ska  som  utgångspunkt  vara  slutförda  den  31  december  
2019



6.  Projektfinansiering

Kommer  medlen  fördelas  jämnt  mellan  de  fem  
forskningsområdena?
- Nej,  men  vi  kommer  att  sträva  efter  att  så  stor  del  som  möjligt  av  
K2:s  forskningsinriktning  blir  beforskad.

Kommer  medlen  fördelas  jämnt  mellan  VTI,  LU,  MAH?
- Nej,  men  vi  kommer  att  sträva  efter  medverkan  från  K2:s  samtliga  
forskningsparter

Finns  det  krav  på  medfinansiering?
- Det  beror  på  projektet,  men  medfinansiering  kan  stärka  idén  och  
visa  på  projektets  relevans



6.  Projektfinansiering  (forts.)

Kan  man  finansiera  doktorander?
- Ja,  men  egenfinansiering  krävs  avseende  doktorandens  
forskarutbildning.

Kan  man  finansiera  post-docs?
- Ja

Vad  händer  om  man  söker  ett  lägre  eller  högre  belopp  än  det  
indikerade?
- Projekten  förväntas  hålla  sig  inom  angiven  ram.  Lägre  belopp  kan  
medges  efter  motivering.



6.  Projektfinansiering  (forts.)

Kan  K2-projekten  användas  som  medfinansiering  i  andra  projekt?
- Ja,  om  det  bidrar  till  att  syftet  med  projektet  stärks.

När  betalas  pengarna  ut?
- K2  är  inte  en  traditionell  forskningsfinansiär.  K2  delar  inte  ut  medel  
utan  bjuder  in  forskare  att  arbete  inom  ramen  för  och  med  
finansiering  från  K2.  Upparbetade  kostnader  i  projektet  ersätts  i  
efterhand  och  kvartalsvis  efter  inlämnad  rapport  inkl.  tidrapport.



7.  Parter  i  projektet

Behöver  projektet  ha  fler  än  en  part?
- Det  är  inget  formellt  krav  i  skissen.  Färdiga  projektförslag  förväntas  
dock  inkludera  flera  parter.  

Kan  man  finansiera  internationella  forskare?
- Ja,  i  begränsad  omfattning.

Kan  man  finansiera  externa  företag  och  andra  organisationer  i  
projektet?
- Ja,  i  begränsad  omfattning.



8.  Projektutveckling  i  steg  2

Hur  kommer  projektutvecklingen  gå  till  efter  att  en  skiss  
godkänts?
- Projektutvecklingen  kommer  ske  i  samverkan  mellan  den/de  som  
lämnat  in  det  antagna  skissförslaget  och  K2:s  ledning.  Ett  
gemensamt  kick-off  möte  för  projektutveckling  arrangeras  i  maj.

Vilket  stöd  kan  man  få  inom  K2  för  att  utveckla  projektförslag  i  
steg  2,  t.ex.  avseende  kontakter  med  regionala  
kollektivtrafikmyndigheter  etc?
- K2:s  ledning  kommer  kunna  hjälpa  till  med  kontakter  för  att  
projekten  ska  bli  så  bra  som  möjligt.



8.  Projektutveckling  i  steg  2  (forts.)

Kan  man  byta  projektledare  efter  att  skissen  godkänts?
- Ja,  med  motivering,  och  om  det  inte  avsevärt  påverkar  
förutsättningarna  för  projektets  genomförande.

Kommer  K2  betala  för  projektutvecklingsarbetet  i  fas  2?
- Nej



www.k2centrum.se


