
JURYUTLÅTANDEN 
 
1:a pris har juryn valt att ge till bidraget ”En stilla stund på väg”. Bidraget är gjort av Yupeng 
Lian och Thianhai Lin från Chalmers tekniska högskola. Juryns motivering: 
 
”De tävlande har med ett tydliga formspråk presenterat ett resecentrum med stor flexibilitet 
som kan möta flera av framtidens utmaningar. I filmen presenteras en 3-d modell av 
resecentret som noggrant visar centrets olika delar och hur byggnaden kan integreras i 
många olika typer av stadsmiljöer. 
Förslaget är komplext och har beaktat flera trafikslag; buss, fotgängare och cyklister. På ett 
intressant sätt visar tävlingsbidraget också hur arbetsplatser och handel, med hjälp av tyst 
och utsläppsfri busstrafik, kan placeras i nära anslutning till en bussterminal.  
Att bussterminalen ligger på våning 2 för med sig flera fördelar. En ekonomisk fördel är att 
terminalen inte föreslås grävas ned under mark. Att placera bussarna en våning upp 
möjliggöra också handel och annan service i bottenplan vilket i sin tur kan generera en mer 
levande och trygg miljö för resenärer” 
 

2:a pris har juryn valt att ge bidraget ” Ta kontoret in till stan”. Bidraget är gjort av Oskar 
Simann och Daniel Roche från Chalmers tekniska högskola. Juryns motivering: 
 
”Förslaget sätter människan i centrum och gör det kollektiva resandet till en del av 
arbetsdagen. Med ett kort som kallas ”Volvo cowork” får den som har kortet tillgång till flera 
tjänster som alla kretsar kring bussresan. Kontorsarbete utförs först på bussen, det så kallade 
”busskontoret” och sedan i kontorskuber som ligger sammanslagna med busshållplatser. 
Filmen som både fångar ens intresset och är rolig visar att temat behärskar film som media 
väl och kommunicerar förslagets budskap på ett tydligt sätt. 
Förslaget visar inte bara på hållplatsmiljöer utan även på hur miljön i bussarna kan se ut och 
hur restiden kan användas för att bättre utnyttja alla timmar på dygnet. Som fortsättning 
frågar vi oss i juryn hur konceptet kan utvecklas så det blir aktuellt även för lärare, 
sjuksköterskor och poliser?”  
 
3: dje pris har juryn valt att ge till bidraget ”Höjdpunkten är knutpunkten” som är gjort av 
Johan Lövgren, Karin Gunnergård, Giovanna Gaioni, Federico Nicora och Allegra Fornaca alla 
från Chalmers tekniska högskola.  
Juryns motivering: 
 
”Vi ger bidraget tredje pris för dess visionära framtids syn och väl genomförda film. Förslaget 
visar ett utopiskt framtidsscenario för Göteborg där bilismen minskat radikalt då en effektiv 
kollektivtrafik, i form av båt, buss, spårvagn, cykel och linbana kopplar samman hela staden. 
All trafik är även eldriven vilken skapar ett tyst, utsläppsfritt och trafiksäkert system i ett 
Göteborg som 2030 även blivit mer jämt distribuerad genom den förbättrade 
kollektivtrafiken. Förslaget visar på hur denna kollektivtrafikstad också bidrar till en mer 
effektiv markanvändning där vi ser parkeringsplatser omvandlas till bostäder, parker och 
offentliga platser. 

Förslaget är radikalt, närmast politiskt och budskapet förstärktes ytterligare genom 
tydligheten i berättarrösten och filmens vackra utformning. 

 



Juryn har även valt att belöna bidraget ”Min granne bussen” med ett hedersomnämnande. 
Filmen är gjord av Ludvig Hofsten, Erik Eggeling och Alexander Rundlöf från Lunds tekniska 
högskola. 

Juryns motivering: 
”Bidraget utmärks med ett hedersomnämnande för dess skarpa analys och förslag till lösning 
på en vanligt förekommande utmaning i många svenska städer.  
Genom att dra en busslinje genom bostadsområdet Rosengård visar bidraget hur det går att 
aktivera och trafikera ett område med kollektivtrafik, samtidigt som den tysta parkmiljön kan 
bevaras. Förslaget adderar inte bara bussar i området utan föreslår även hur ny interaktiv 
belysning, möblering och lekytor vid hållplatserna kan bidra till en mer välkommande och 
trygg busshållplatsmiljö.”  
 


