
CALL FOR 
ABSTRACTS

Nationell transportforsknings 
konferens

21-22 oktober 
Karlstads universitet

Välkommen till Karlstad!

Konferensen är ett gemensamt initiativ från



VÄLKOMMEN till den fjärde i en serie  
årliga vetenskapliga konferenser som 
samlar svensk transportforskning! Årets 
konferens hålls den 21-22 oktober på  
Karlstads universitet med Samot, The 
Service and Market Oriented Transport 
Research Group som värd.

Konferensen omfattar alla transportslag 
och alla typer av frågor som berör trans-
portsystemet och välkomnar bidrag från 
alla discipliner och delområden som berör 
analys, förståelse, planering och utvärder-
ing av transportsystemet, exempelvis:

• Trafikantbeteende
• Samhällsekonomisk analys och värdering 
• Transportsystemets hållbarhet 
• Prissättning, regleringar, styrmedel 
• Transportmodellering och ‐simulering 
• Upphandling, kontrakt, affärsmodeller av  

infrastruktur och kollektivtrafik 
• Logistik och multimodala transporter 
• Trafiksäkerhet och hälsa 
• Planering av transportsystemet 
• Transporter ur ett tjänsteperspektiv 
• Transportsystem och regional ekonomi 
• Intelligenta transportsystem 
• Transportpolitik och planeringsprocesser

Syftet med konferensen är att skapa en 
mötesplats för svenska transportforskare 
och forskningsintresserade, ge en överblick 
av svensk transportforskning samt: Öka 
de yrkesmässiga och sociala kontakty-

torna mellan svenska transportforskare • 
Förbättra samarbetet och informationsut-
bytet mellan transportforskningens olika 
discipliner och delområden • Ge möjlighet 
för yrkesverksamma inom branschen 
(myndigheter, planeringsorgan, konsult-
företag) att ta del av de senaste forsknings-
rönen från svenska forskare • Förbättra 
förutsättningarna för ökad rörlighet mellan 
institutionerna i Sverige.

ABSTRACT
Konferensspråk är svenska men konferens-
bidrag och presentationer kan vara på 
svenska eller engelska. Bidrag väljs ut 
baserat på ”extended abstract” (1‐2 sidor) 
som beskriver frågeställning, metodik och 
resultat. Abstract skickas senast 1 juni till: 
transportforskning@kau.se

Bidragen bedöms av den vetenskapliga 
kommittén. Besked om antagning  sker 
i slutet av augusti. Vid urvalet bedöms 
kvalitet, forskningshöjd och relevans. 

Vid frågor kontakta oss gärna via 
transportforskning@kau.se

Forskningen måste inte vara utförd vid  
universitet eller forskningsinstitut, bidrag 
från till exempel konsultbolag och  
myndigheter välkomna också.

VETENSKAPLIG KOMMITTÉ &  
PLANERINGSGRUPP
Mats Abrahamsson, Linköpings universitet
Magnus Blinge, Chalmers
Jonas Eliasson, KTH
Margareta Friman, Karlstads universitet
Jan Lundgren, Linköpings universitet
Jan-Erik Swärdh, VTI
Lena Winslott Hiselius, Lunds universitet
Johan Woxenius, Göteborgs universitet

KONTAKT 
Margareta Friman
054-700 1168, margareta.friman@kau.se
Ingrid Hansson
054-700 1031, ingrid.hansson@kau.se

Läs mer om konferensen på: 
transportforskningskonferens.kau.se


