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Slutrapport

Vanessa  Stjernborg & Désirée  Nilsson



2 SKISSERNAS MUSEUM, LUND, 22-23 AUGUSTI

ONSDAGEN DEN 22 AUGUSTI

11:00-12:00 Introduktion: John Hultén i samtal med Ulrika Bokeberg, VGR, 

Jens Plambeck, SLL och Bengt Nilsson, Region Skåne

12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Tema: Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen

14:00-15:00 Tema: Finansiering och styrning av kollektivtrafik

15:00-15:30 Fikapaus
15:30-16:30 Tema: Samverkan för förbättrad kollektivtrafik

16:30-16:35 Paus
16:35-17:15 Eva Sørensen: Roskilde universitet: ”Co-creation as an engine 

of innovation: Possibilities and challenges” 

17:15-17:20 Avrundning

19:00 Invigningsmingel med plockmat på Bruksgatan 8  
(kräver anmälan)

TORSDAGEN DEN 23 AUGUSTI

09:00-10:00 Tema: Resenärers attityder och beteenden

10:00-10:30 Fikapaus
10:30-11:30 Tema: Digitaliseringens möjligheter för informerad  

kollektivtrafik
11:30-12:00 Introduktion till eftermiddagens workshop: Vad ska K2 

fokusera på i nästa femårsperiod (2020-2024)? 
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30 Workshop med olika stationer
14:30-15:00 Avrundning och avslutning
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Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen
• Desirée Nilsson och Vanessa Stjernborg: Så bidrar kollektivtrafiken till

samhällsutveckling
• Erik Johansson: Samhällsekonomi i kollektivtrafiken:

hur förstås och analyseras det?

Finansiering och styrning av kollektivtrafik
• Helene Lidestam: 9 orsaker till ökade kostnader i kollektivtrafiken
• Disa Asplund: Så påverkar utbud och priser samhällsnyttan
• Claus Hedegaard Sørensen: 10 orsaker att investera eller inte investera i 

bussframkomlighetsåtgärder 

Samverkan för förbättrad kollektivtrafik
• Fredrik Pettersson: Samverkansutmaningar vid utveckling av regionala

superbusskoncept
• Karolina Isaksson: Samverkan – på gott och ont
• Dalia Mukhtar-Landgren: Samverkan som styrmedel

Resenärers attityder och beteenden
• Jean Ryan: Så använder äldre kollektivtrafiken
• Lena Levin: Unga i storstad mer positiva till kollektivtrafiken
• Jonas Ihlström: Hot och våld i kollektivtrafiken – perspektiv från en studie

med bussförare

Digitaliseringens möjligheter för informerad kollektivtrafik
• Therese Lindberg: Bättre hållplatser och bussterminaler med simulering
• Åse Jevinger: Gemensamt informationssystem kan ge bättre

störningshantering
• Alexander Paulsson: Så bidrar bildelning till smartare kollektivtrafik

Delta i samtalet! #k2resultat2018
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K2  är  Sveriges  nationella  centrum  för  forskning  och  utbildning  om  kollektivtrafik.  Här  möts  akademi,  offentliga  
aktörer  och  näringsliv  för  att  tillsammans  diskutera  och  utveckla  kollektivtrafikens  roll  i  Sverige.  

Vi  forskar  om  hur  kollektivtrafiken  kan  bidra  till  framtidens  attraktiva  och  hållbara  storstadsregioner.  Vi  utbildar  
kollektivtrafikens  aktörer  och  sprider  kunskap  till  beslutsfattare  så  att  debatten  om  kollektivtrafik  förs  på  

vetenskaplig  grund.  

K2  drivs  och  finansieras  av  Lunds  universitet,  Malmö  universitet  och  VTI  i  samarbete  med  Stockholms  läns  
landsting,  Västra  Götalandsregionen  och  Region  Skåne.  Vi  får  stöd  av  Vinnova,  Formas  och  Trafikverket.  

www.k2centrum.se  
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akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kol-

lektivtrafikens roll i Sverige.
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regioner. Vi utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att 
debatten om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund.
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