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I januari fick Emelie Larsson 
och Jenny Karlsson ta emot 
40 000 kronor för 2010 års 
bästa studentuppsats om 
kollektivtrafik. 

– Det som gör trafik så 
fascinerande är att alla 
 berörs av den, säger  Emelie 
Larsson.
I våras hade Emelie och Jenny fullt 
upp. De gick sista terminen på Väg- 
och  vattenbyggnationsprogrammet vid 
 Chalmers och det innebar ett examens-
arbete på 20 veckors heltidsstudier. 
 Eftersom de var vänner sedan tidigare 
var valet av projektkamrat enkelt. 

– Och det gick jättebra, det känns 
som att vi tänker väldigt lika, säger 
Emelie.

Emelie och Jenny valde att stu-
dera  komfort i busstrafik. Ett  viktigt 
men relativt outforskat område. De 
 koncen trerade sin undersökning 
till en lokalbuss och en expressbuss. 
 Genom  fokusgrupper, enkäter och 
 djup intervjuer fick de fram att kvinnor 
värderar komfort högre än män. Och 
att ju äldre en  passagerare är, desto 
viktigare är en  bekväm resa. 

Sittplats viktigt
Det visade sig även att 
 resenärer på expressbussen 
tyckte sittplats var speciellt 
viktigt medan det på lo-
kalbussen var doften som 
spelade stor roll. 

När Emelie och Jenny 
började med enkäterna var 

det tidig vår. Snön låg kvar på sina 
ställen och många hade f örseningar 
färskt i minnet. I kommentar fälten 
skrev res enärerna om inställda bussar 
och lång väntan i snöoväder. 

– Men det var nog bra, för nu 
har vi kunnat räkna ut ett korrekt 
 medelvärde som representerar även 
årets  jobbigare period, säger Jenny.

Se det växa fram
I början,  erkänner Emelie 
och Jenny, visste de inte 
 riktigt vart allt arbete skulle 
leda.

– Vi var lite förvirrade 
och fick läsa på mycket, 
 berättar Emelie. Det var 
nog den  svåraste perioden 
i arbetet.

– Det roligaste har varit hela resan. 
Att utgå från en idé, arbeta och se det 
växa fram, säger Jenny. 

Det var den 12  januari, i Linkö-
ping, som Emelie och Jenny blev 
tilldelade priset för årets bästa stu-
dentuppsats om kollektivtrafik. Det 
var pressträff och över 1 500 åskådare. 
Pristagarna  berättar att det var mest 
nervöst före. 

– När vi stod där kändes det otro-
ligt spännande, säger Emelie.

De 40 00 kronor som priset innebar 
ska de använda till olika saker. Jenny 
åker till Sarajevo med sitt jobb för 
 vidareutbildning. Men Emelie vet inte 
riktigt än. 

– Samma vecka som vi fick priset 
kom min första räkning från CSN, säger 
Emelie och småler.   Pauline Dettner

Emelie och Jenny fick pris
Doft och sittplats viktigast enligt uppsats om kollektivtrafik

Tävlingen 
 arrangeras av 
Kollektivtrafik-
akademin, Svensk 
kollektivtrafik och 
Bussbranschens 
Riksförbund.

fakta

1
Emelie  Larsson

Jobb: Trafikplanerare 

på Sweco.

Ålder: 26 år.

Familj: Mamma, 

pappa, två bröder och 

sambo.

Intressen: Träna, 

träffa vänner, resa.

personligt
Jenny  Karlsson
Jobb: Trainee på 
 Trafikverket.
Ålder: 25 år.
Familj: Mamma, pappa 
och två bröder.
Intressen: Spela 
 fotboll, åka skidor och 
att resa.

personligt

Känn igen platsen – tävla om presentkort
Bildgåtan är en tävling där det gäller att känna sin stad. 
Lösningen skickar du i ett mejl till plingsvar@vasttrafik.
se. Det går även bra att skicka vykort till Plings bildgåta, 
Västtrafik, Box 405, 401 26 Göteborg. Senast på ons-
dag måste vi ha ditt svar. Bland svaren lottar vi ut tre 
presentkort värda 100 kronor. Rätt svar och vinnarna 
publiceras nästa fredag.

Etablissemang: En dansk man, med ett namn som på 
svenska låter rätt likt Sofi, hade restaurang intill. Det var 
även han som tog initiativ till att bygga upp det vi söker. 
Då, i början av förra seklet, var den en av de modernaste 
i sitt slag i hela Europa och vid invigningen var det en av 
de mest kända svenskarna som var affischnamn, trots att 
han varit död i några år. I dag är det fortfarande en rätt 
känd svensk som anger tonen, en man från Trollhättan 
som gärna jobbar ihop med sin brorsa.

bildgåtan

Grattis!
Rätt svar på förra veckans 
tävling är Göta älv.

Västtrafik säger grat-
tis till följande vinnare: C 
Magni, Smörräntegatan 
3, Mölndal , Eddy Nelson, 
Kvadrantgatan 48, Göte-
borg, Ingemar Svensson, 
Näverlursgatan 32, 
 Västra Frölunda. 

Presentkorten skickas 
per post.

Linje 178 kör inte 
längre in till hållplat-
sen Arendal Skans, 

utan kör direkt till Arendal 
Portal efter Arendal Allé. 
(Denna förändring gäller inte 
natturen klockan 00.30 som 
startar vid Arendal Skans.)

Bussarna kör nu 
enbart medsolsvarv 
i Skogaberg (detta 

på grund av den enkelriktade 
och trånga bussgatan vid 
Sankt Jörgen). Detta berör 
linjerna 47 samt 53 och 
endast i riktning mot Skäll-
torpsvägen (norrut). Linje 47 
från Tuve kör Sankt Jörgens 
park, Sankt Jörgens allé, 
Skogabergsgatan, Lillhagens 
station, Sankt Jörgens park 
och ordinarie väg. Linje 53 
mot Skogome kör Berghöjds-
gatan, Lillhagens station, 
Sankt Jörgens allé, Skoga-
bergsgatan, Sankt Jörgens 
park och ordinarie väg.

Till och med söndag 
kommer tågtrafiken 
vara stängd på 

sträckan Göteborg–Trollhät-
tan. Orsaken till trafikavbrot-
tet är banarbeten i samband 
med dubbelspårsutbyggnad.

Bussar ersätter tåget. 
För särskilda tidtabeller se 
www.vasttrafik.se/trafik-
laget.

Ny väntsal vid
Mölndalsbro
Nu är den nya väntsalen på 
knutpunkt Mölndalsbro klar. 
Väntsalen ligger i anslutning 
till Pressbyråbutiken uppe 
på bron. Väntsalen är trans-
parant med glasade fasader. 
Här finns trafikinformation 
för spårvagn, buss och tåg. 

Mölndals stad planerar 
att genomföra åtgärder för 
minskat buller vid busshåll-
platserna på övre planet av 
knutpunkt Mölndalsbro. 

trafiknytt


