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Mindre K2-projekt - var med och bidra till
kollektivtrafikens utveckling
Bakgrund och inriktning
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 forskningsprojekt att driva inom ramen för
K2. Med mindre K2-projekt avses forskningsaktiviteter som leder till publicering av
vetenskaplig artikel eller rapport inom K2:s rapportserie. Andra typer av mindre K2projekt kan också komma ifråga. Föreståndare och/eller forskningsledare finns
tillgängliga för dialog om projektidéer. Projekten ska på ett tydligt sätt utgå från K2:s
forskningsinriktning för perioden 2020-2024. En rekommendation är att projektidén
förankras hos kollektivtrafikens aktörer.
Bedömningskriterier för mindre K2-projekt
Projektets bidrag till kollektivtrafikens utveckling:
• Hur väl knyter projektet an till K2:s forskningsinriktning?
• I vilken utsträckning bidrar projektet till ny eller nyttiggörande av befintlig
kunskap och innovation bland kollektivtrafikens aktörer?
• I vilken utsträckning finns inslag av samverkan med kollektivtrafikens aktörer
i utarbetandet och/eller genomförandet av projektet?
Projektets bidrag till forskningsfältet:
• Hur väl kommer projektet bidra till att utveckla forskningsfronten inom fältet?
• Hur väl bidrar projektet till att synliggöra K2 i internationella
forskningsmiljöer?
Projektets genomförbarhet:
• I vilken utsträckning är metodologin, metoderna och projektets upplägg
välmotiverade, rimliga och relevanta?
• I vilken utsträckning bedöms projektet ha en relevant och trovärdig budget och
plan i relation till projektets mål, förväntade resultat och leveranser?
• Hur väl sammansatt är projektgruppen utifrån kompetens, jämställdhet samt
aktivitet i projektet?
I en samlad bedömning tas dessutom hänsyn till balans i förhållande till olika
forskningsområden, geografiska områden, de tre forskningsparterna, medverkan av
kvinnor och män, samt bidrag till utveckling av K2s forskningsmiljö.
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Omfattning och budget
Mindre K2-projekt riktar sig i första hand till forskare vid Lunds universitet, Malmö
universitet och VTI. Projekten drivs inom ramen för K2. 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. Under 2020 genomförs två
beslutsomgångar, i maj respektive oktober. I varje omgång finns möjlighet att bevilja
3-5 projekt.
Ersättning för nedlagda kostnader utbetalas i efterhand och först efter att dessa har
redovisats. 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.
Krav på projektbeskrivning
Som underlag för beslut behövs en projektbeskrivning. Mall för projektbeskrivning
”Projektbeskrivning, mindre K2-projekt” ska användas. Angivet sidantal får inte
överskridas (4 sidor). Format eller font får inte ändras. Texten ska skrivas i de tomma
rutorna.
Projektförslag skickas elektroniskt senast den 15 maj 2020, kl. 14.00 respektive 15
oktober 2020, kl. 14.00 till info@k2centrum.se.
Utvärdering och beslut
Projektförslagen bedöms av K2:s ledningsgrupp utifrån angivna bedömningskriterier.
Beslut fattas av K2:s föreståndare inom en månad efter deadline.
Kontaktpersoner
Lena Hiselius, forskningsledare, lena.hiselius@tft.lth.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, 0709-430118
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