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Till och med
22 september
pågår ett spårarbete på Avenyn. Det innebär att det inte
går någon spårvagnstrafik
på Avenyn, vilket påverkar
samtliga spårvagnslinjer mellan
Brunnsparken och Korsvägen.
Spårvagnslinje 3, 7 och 10 kör i
stället via Domkyrkan och linje
4 och 5 via Skånegatan. Arbetet
påverkar också busslinje 16,
19, 50, 52, 100, 101, 102, 186,
300, 330, 513, 601, 605, 610,
753, 758, Röd express och Grön
express. Busstrafiken österifrån
stannar vid Liseberg i stället
för Korsvägen. För att undvika
att hållplatsen vid Domkyrkan
blir överbelastad flyttas vissa
busslinjer, som i stället går via
Östra hamngatan och Avenyn.
För mer info se: vasttrafik.se/
trafikstorningar.
På grund av att platt
formarna förlängs vid
Aspen station kan inga pendeltåg stanna vid Aspen till och
med 7 december. I stället går
det ersättningstrafik med bussar
mellan Aspen och Aspedalen
(Almekärrs centrum). Bussarna
stannar även vid hållplats
Ekebacken. Byte till och från tåg
sker vid Aspedalen för resa till
och från Göteborg/Alingsås.

Pejl. Cevin Pettersson och Josefine Brodin
kikar tillsammans i var sitt kalejdoskop.


Spel som lockar. Många resenärer uppskattade att spela tre i rad, här är det Sofia Ek och Oscar Jarnevald som spelar medan Ella Ek och
Josefine Brodin tittar på. 
Foto: Pernilla Rimmerfors

Foto: Helena Ek

Trist väntan på bussen? Inte här!
Studenternas förslag till roligare hållplatser blev verklighet
Spela tre i rad, kika i ett kalejdoskop, få tips om närliggande
resmål eller njut av fönsterkonst.
De resenärer som väntar
på bussen vid hållplatserna
Strömstad station eller Hallinden behöver inte ha tråkigt.
Förra våren avgjordes tävlingen
Resenärskampen, en idétävling för
hållbart resande. Det vinnande förslaget gick ut på att göra hållplatser
roligare för väntande resenärer.
Förslaget gjordes av Maria Björnberg som går arkitektprogrammet
på Chalmers, Pernilla Rimmerfors
som går på Handelshögskolan och
har läst humanekologi vid Göteborgs universitet liksom Daniel
Burgos-Nyström som också läser
humanekologi.

Möjligt att genomföra
LADDA
NER
APPEN

Inte vår billigaste
biljett. Men enklaste.

I våras fick kollektivtrafiksekretariatet upp ögonen för det vinnande bidraget och i ett första möte med dem
fick studenterna reda på att deras idé
passade bra in på något som heter
SEEMORE, ett EU-projekt som
framför allt syftar till att uppmuntra
till hållbart resande bland turister.
– Detta gjorde det möjligt för oss
att genomföra vårt projekt vilket är
fantastiskt roligt, säger Daniel Burgos-Nyström.
Nu har det vinnande förslaget blivit verklighet vid hållplatserna
Strömstad station och Hallinden

som fått olika underhållningsenheter som spel, konst och annat.
Resenärerna kan också via en
QR-kod med hjälp av sin smartphone öppna en hemsida där det finns
frågor om djur för att utmana sig
själv eller sina medresenärer på
frågesport.
– Vårt främsta syfte är att uppmuntra till ett mer hållbart resande
med kollektivtrafiken, genom att
göra hållplatser roligare, säger Pernilla Rimmerfors.

Samarbetat med hantverkare
Studenterna har inte bara bidragit
med en idé, de har också arbetat
fram en budget, varit uppfinnare
och konstruktörer som fått ompröva
olika konstruktioner många gånger
innan färdig lösning. De har också
samarbetat med olika hantverkare,
leverantörer och konstnärer.
– Det har varit väldigt stimulerande att få ha varit med i hela den
här processen vilket inneburit
många inspirerande möten med olika människor under resans gång,
säger Maria Björnberg.
Idén bygger på underhållningsenheter vid hållplatser som både roar
resenärerna och ökar interaktionen
dem emellan samt ger kunskap om
resande och omgivningen. Idén skapar mervärden för dagens pendlare
och bidrar till en positiv
upplevelse av kollektivtrafiken även
hos barn, för att uppmuntra till ett
mer hållbart sätt att resa.
– Vi ville göra hållplatser roliga

Vinnartrio. Daniel Burgos-Nyström, Pernilla Rimmerfors och Maria Björnberg har genomfört
sin idé med olika underhållningsenheter på hållplatsen. 
Foto: Mikael Rimmerfors
för både vuxna och barn, men barnen har fått stort fokus eftersom de
är framtidens resenärer, säger Pernilla Rimmerfors.
Hållplatserna invigdes den 25 juli
och över 300 resenärer besökte
hållplatserna under dagen.
– Det var väldigt roligt att se resenärerna umgås och spela spel tillsammans och få en trevlig stund
medans de väntade på bussen, säger
Maria Björnberg.
Under hösten kommer studenterna att göra en utvärdering tillsammans med kollektivtrafiksekretariatet.
– Vi hoppas att idéerna från pro-

fakta
DE utsåg vinnarna
Tävlingen Resenärskampen arrangerades
av konsultbyrån IMCG, Göteborgs miljö
vetenskapliga centrum, Chalmers tekniska
högskola, Göteborgs universitet, Västra
Götalandsregionen och Västtrafik.

jektet med roliga hållplatser kommer att inkludera fler av regionens
hållplatser i framtiden, säger Daniel
Burgos-Nyström.
Erica Holm

