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Mindre  K2-projekt  -  var  med  och  bidra  till  
kollektivtrafikens  utveckling  
K2 vill stärka forskningen om kollektivtrafik genom att snabbt fånga upp nya
forskningsidéer och perspektiv. Därför uppmanar K2 partnerorganisationernas
medarbetare att lämna in förslag på mindre K2-projekt.
•   Med mindre K2-projekt avses i första hand forskningsaktiviteter som leder till
publicering av vetenskaplig artikel eller rapport inom K2:s rapportserie.
•   Mindre K2-projekt kan även avse framtagandet av projektansökningar för nya
externfinansierade projekt som är avsedda att realiseras inom ramen för K2,
med mera, i dialog med K2:s föreståndare.
•   Projektförslag får gärna bygga vidare på och utveckla tidigare forskning som
genomförts inom ramen för K2.
Mindre K2-projekt riktar sig såväl till forskare som inte tidigare varit involverade i
K2, som till befintliga K2-forskare. Projektförslag ska på ett tydligt sätt vara
relaterade till K2:s forskningsinriktning för perioden 2015-2019. Projekten ska i
största möjliga mån utarbetas och genomföras i samproduktion med kollektivtrafikens
aktörer.
K2:s  forskningsinriktning  och  strategiska  case  
K2:s forskning bedrivs inom fem forskningsområden.
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Finansiering och styrning av kollektivtrafik
Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen
Samverkan för förbättrad kollektivtrafik
Digitaliseringens möjligheter för informerad kollektivtrafik
Resenärers attityder och beteenden

Utöver de fem forskningsområdena finns tre utpekade strategiska case som har
identifierats i dialog med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och
Region Skåne. Casen är Integrerade mobilitetstjänster, Regionalt superbusskoncept
och Effektiva och attraktiva bytespunkter. Läs mer om K2:s forskningsinriktning på
www.k2centrum.se.
Omfattning  och  tider  
I normalfallet beviljas projekt upp till 350.000 kronor, men även något större projekt
på upp till 500.000 kan komma ifråga om det finns särskilda motiv. Projekten riktar
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sig i första hand till forskare vid Lunds universitet, Malmö universitet och VTI.
Projekten drivs inom ramen för K2. Ersättning för nedlagda kostnader utbetalas i
efterhand och först efter att dessa har redovisats.
Projektförslag skickas elektroniskt senast den 15 oktober 2018, kl. 14.00 till
info@k2centrum.se.
Krav  på  projektbeskrivning  
Som underlag för beslut behövs en projektbeskrivning. Mall för projektbeskrivning
”Projektbeskrivning, mindre K2-projekt” ska användsa. Angivet sidantal får inte
överskridas (4 sidor). Format eller font får inte ändras. Texten ska skrivas i de tomma
rutorna.
Ange projektledande part (organisation) och tilltänkt projektledare. Projektledaren
ska vara anställd vid någon av K2:s partnerorganisationer.
Motivera projektet i bakgrunden genom att placera in det i en kontext och peka ut
kunskapsbehov.
Ange ett eller flera tydliga syften eller forskningsfrågor, samt eventuella
avgränsningar.
Under metodavsnittet beskrivs valda metoder, samt hur projektet organiseras. Här
beskrivs även inslag av samproduktion, dvs. på vilket sätt SLL, VGR, Region Skåne
samt övriga offentliga och/eller privata branschaktörer medverkar i projektet.
Förväntat resultat ska anges, men det ska bara illustrera i vilken form resultatet kan
komma att föreligga.
Viktiga punkter är relevansen och kopplingen till övriga K2-aktiviteter, såsom projekt
inom och utanför K2:s fem forskningsområden eller K2:s strategiska case. För att
detta ska bli tydligt, behöver sökanden hämta information om dessa verksamheter.
Sökanden kan kontakta någon av nedanstående personer eller kolleger inom
respektive organisation som man vet är aktiva K2-forskare, eller besöka vår
webbplats www.k2centrum.se
Slutligen betonas att en av hörnstenarna i K2:s verksamhet är att sprida användbar
kunskap. Därför ska publikationstyp anges och motiveras. Vi ser gärna att resultaten
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publiceras i form av vetenskaplig artikel, bokkapitel och/eller i K2:s rapportserie (K2
Research, K2, Working paper, K2 Outreach). Annan resultatspridning ska också
anges, t ex presentation vid konferens, seminarium eller workshop.
Budget  
Följande kostnadsposter är möjliga att använda: personalkostnader, arvoden, konsult,
lokaler, resor, smärre utrustning, samt övrigt. Kostnader anges brutto, det vill säga
inklusive indirekta kostnader. Total projektkostnad är inklusive eventuell
medfinansiering. Medfinansiär anges i metodavsnittet.
Utvärdering  och  beslut  
Projektförslagen bedöms av K2:s ledningsgrupp utifrån kriterierna är excellens,
potential, samt relevans. Beslut fattas av K2:s föreståndare inom en månad efter
deadline.
Kontaktpersoner  
Christina Scholten, forskningsledare, christina.scholten@mau.se
Claus Hedegaard Sørensen, forskningsledare, claus.h.sorensen@vti.se
Jan Persson, forskningsledare, jan.a.persson@mau.se
John Hultén, föreståndare, john.hulten@k2centrum.se, 046-540 75 01
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