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1. Hvad er K2?



Et internationalt førende center som gennem

forskning och uddannelse forbedrer og

fornyer den kollektive trafik som middel for 

bæredygtige byer og regioner



Dette gør K2

Udvikler ny og brugbar

viden om kollektiv trafik

Spreder viden og tilbyder

uddannelse

Bidrager til innovation of 

fornyelse



Unikt samarbejde med seks

parter

Årligt budget 27 mio SEK

Mere end 80 forskere involveret

Ca 50 igangværende projekter

Uddannelse for studerende og

erhvervsaktive

Med støtte fra Vinnova, Trafikverket och Formas

Fakta



Gennemføres i tre faser

2013-2014

2015-2019

2020-2024



Fremtidens mobilitet

Marked og finansiering

Beslutning og effekter

Integreret planlægning

Kollektivtrafik for alle
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værktøj for bæredygtige byer og regioner

Vores forskningsstrategi 2020-2024



Uddannelse

For erhvervsaktive
Strategisk kollektiv trafik planlægning

Innovation som drivkraft for forandring

Lær mere om Bus Rapid Transit (BRT)

Kandidatkursus
Bæredygtig urban mobilitet

Specialepriser

PhD studerede



Mer information: K2centrum.se



2. Formål og metode



Smart mobilitet kan være godt og skidt

Smart mobilitet dækker her over to tendenser: Automatisering og 

opkobling samt delt mobilitet

Smart mobilitet kan være godt og skidt

Der er behov for politisk styring

Forskningsprojekt med fokus på trafikselskaberne og deres rolle: 

At genopfinde kollektiv trafik i en fremtid af smart mobilitet; roller, 

strategier og samarbejde (finansieret af K2)

Fokus på MaaS og autonome busser



MaaS og autonome busser

MaaS: En service som gennem en fælles digital kanal 

gør det muligt for brugere på en integreret måde at 

planlægge, booke og betale for forskellige typer af 

transporttjenester, fx kollektiv trafik, delebil, delecykel, 

taxi.

Autonome busser: Små eller store busser som kan 

køre selv i den forstand at de ikke kræver en chauffør, 

men dog – indtil videre kræver en vært ombord.



Case-studier af MaaS

• Map of the six cases i Nordic countries



Case studier af autonome busser

• Studie af introduktionen af små autonome busser i 

Barkarbystaden ved Stockholm

• Studie af bus chauffør repræsentanters synspunkter 

på autonome busser



Metode

• 32 kvalitative interviews

• Dokumentanalyser

• Fem workshops primært med embedsmænd

• Deltagerobservation i Barkarbystaden

• Empiri indsamling afsluttet forår 2019



3. Hvad har vi fundet ud af?





Tre cases af MaaS

• Fokus på nordiske trafikselskaber i storbyer

• Illustrere forskelle gennem tre cases: MaaS i Oslo, 

Stockholm og København

• Spørgsmål:

- Hvilke problemer skal MaaS løse?

- Hvilke strategier anvendes?

- Hvilke roller har trafikselskaberne?



Oslo



Hvilket problem skal 
MaaS løse?

• Explicit problematisering af bilens rolle i byen

(”Nullvekstmålet”)

• Behov for at tilbyde bæredygtige transport 

muligheder, også til borgere med komplekse

rejsemønstre



Hvilke strategier forfølger 
trafikselskabet (Ruter)?

• Et udtrykkeligt behov for…

- nye perspektiver, kompetencer og måder at arbejde på

- samarbejde mellem offentlige og private aktører…

- …men også en klar ide om, at offentlige aktører skal 
have kontrol, sikre at samfundsmæssige mål opnås –

• Ny afdeling for Mobilitet arbejder dedikeret med udvikling
af nye mobilitetstjenester

• Udvikler deres egne pilotprogram, som skal resultere i et 
større pilotprojekt i 2021



Stockholm



Hvilket problem skal 
MaaS løse?

• MaaS ses som et svar på ændret adfærd og

trafikanternes nye behov og præferencer i en

voksende urban region



Hvilke strategier forfølger 
trafikselskabet (Trafikförvaltningen)?

• Trafikselskabet definerer deres rolle som at 

”tilvejebringe og udføre transporttjenester”, som skal 

inkluderes i en fremtidigt integreret tilbud. 

• En lille gruppe af mennesker i trafikselskabet

arbejder aktivt med MaaS

• Trafikförvaltningen ønsker at lære gennem

pilotprojekter – primært ledet af kommercielle parter 

• Arbejder aktivt på at få billet og betalingsstandarder

på plads. 



København



Hvilket problem skal 
MaaS løse?

• Politiske mål om klima og trængsel er svære at 

opnå. Problematisering af privatbilens rolle i forhold 

til klima, trængsel og byes attraktivitet

• Utilstrækkelig og begrænset mobilitet i dag. For få 

nye muligheder for kunderne. 



Hvilke strategier forfølger 
trafikselskabet (Movia)?
• Danmark har en unik og solid baggrund i 

Rejseplanen og Rejsekortet

• Ny lovgivning kom i februar 2019:

- Nyt selskab Rejsekort & Rejseplan A/S. Formål at 
udvikle MaaS

- Facilitere andre MaaS initiativer ved at åbne data 
og sælge billetter 

- Ministerium i bestyrelsen og ekstern 
bestyrelsesformand.

• Forandringer i Movia: Bredere pespektiv på mobilitet, 
samarbejde i fokus. Movia som leverandør of tjenester 
og partner. 



Roller for trafikselskaber



Trafikselskabernes roller i MaaS

• Implementeringsaktør: Tilbyder konkrete 

løsninger

• Arkitekt: Fastsætter mål og resourcer, mens 

andre udfører opgaverne

• Partner: Deltager på lige fod med andre, delt 

ledelse, samarbejde undstreges

Trafikförvaltningen, 
Stockholm

Ruter, Oslo

Movia, 
København



4. Konklusioner og anbefalinger



Konklusioner (1)

De nordiske trafikselskaber forsøger stort set at nå samme mål 
med smart mobilitet: forbedre kollektiv trafik (incl. delt mobilitet), 
overflytte,  bæredygtighed. 

Men de anvender forskellige strategier, hvilket MaaS casene 
illustrerer. Nogle er mere aktive, andre er mindre aktive. 

Forskellene i strategi kan forklares med sti-afhængighed og 
forskellige opdrag.  

Hyppige forandringer i markedet gør det til en udfordring for 
trafikselskaberne at etablere den nødvendige viden og de 
nødvendige kompetencer



Konklusioner (2)

I alle cases betragtes traditionel kollektiv trafik som vigtig. 

Det er ikke muligt at afgøre, hvilken rolle som er mest

hensigtsmæssig for trafikselskaberne:

• ‘Implementeringsaktøren’ sikrer indflydelse og kontrol, 

men risikerer at spilde tid og penge på et mindre vigtigt

emne. 

• ‘Arkitekten’ ønsker at lære af andre aktørers 

pilotprojekter, men kan ikke sikre kontrol. 

• ‘Partneren’ er afhængig af andre aktørers initiativ, men 

spilder til gengæld ikke tid og penge på sagen. 



Anbefalinger (1)

• Smart mobilitet bør ikke ses som et mål i sig selv, men 

derimod et muligt redskab for at nå politiske mål og

visioner.

• Hvis et trafikselskab ikke kan svare på, hvad formålet er 

med de aktiviteter som initieres og gennemføres indenfor

smart mobilitet, så er det formentlig bedre at fokusere på 

andre opgaver. 

• Det er ikke givet, at tilvejebringelse af flere

mobilitesmuligheder reducerer biltrafikken. Bedre tilbud i 

den kollektive trafik må formentlig kombineres med 

restriktioner overfor bilismen. 



Anbefalinger (2)

• For at kunne stille krav til de nye mobilitetstjenester er det vigtigt, at 

komplementere med nye kompetencer om nye mobilitetstjenster, 

forretningsmodeller og samarbejde.

• Trafikselskaber og andre offentlige aktører må bevidst forholde sig til

muligheder og udfordringer med smart mobilitet, så de ikke

overrumples af pludselige nye initiativer på markedet. 

• Der må skabes nogen grad af fælles forståelse i det enkelte

trafikselskab mellem de, som primært arbejder med den traditionelle 

kollektive trafik og som arbejder med smart mobilitet. 





Ekstra slides



Roller relateret til MaaS

Rolle Forklaring

Arkitekt Fastsætter mål og resourcer, mens andre udfører opgaverne

Mediator Støtter og medierer dialog og samarbejde og søger efter 
gensidigt acceptable løsninger

Forsøgsiværksætter Anvender og støtter living labs med det formål at skabe viden 
og erfaringer

Analytiker Søger viden, samler evidens og følger forskellige initiativer

Implementerings-
aktør

Tilbyder konkrete løsnigner

Partner Deltager på lige fod med andre, delt ledelse, samarbejde 
undstreges

Lovgiver Regulerer med det formål at (om)designe systemets 
institutionelle miljø


