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Götalandsbanas seminarieserie
- Seminarium om stationers funktioner och utformning,
8 april 2016

Det fjärde seminariet i serien hade tema stationers funktioner och
utformning. Under dagen diskuterades det vilka funktioner som är viktiga
för en väl fungerande station. Ansvarsfördelningen mellan berörda parter
diskuterades också eftersom en station innehåller många typer av ytor
och funktioner. Talare från Trafikverket, Jernhusen och berörda kommuner belyste viktiga och komplexa frågor kopplade till en station och dess
samspel med omgivande stad.

Det här är en sammanställning av de viktigaste punkterna från
Götalandsbanans seminarium den 8 april 2016.

Tänk på att....
• Ta tillvara på alla ytor. Ofta ligger fokus på landskapet och
stationen.
• En station tillhör vardagen. Det är en plats där man spenderar
mycket av sin tid.
• Informera gemensamt utåt under byggtiden. Det skapar större
acceptans hos invånarna då.
• Det finns mycket inspiration att hämta hos städer runt om i
världen.
• Samverkan mellan parterna är viktigt. Allt från de som sköter
järnvägen, till de som bygger husen och de som kör tågen.
• Perrongen är där människor spenderar mest tid på en station.
• Resenären är en del av stadslivet. Människor beter sig på olika
sätt beroende på stationens utformning.
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FRÅGOR
Nedan har vi listat ett antal frågor som kan vara användbara i
arbetet med samhällsplanering runt höghastighetsbanan.
• Hur får man människor att trivas på stationen?
• Vilken service ska finnas närmast stationen?
• Hur tar man sig till stationen?
• Hur införlivar man stationen i den befintliga staden?
• Vem ansvarar för vad?

Seminarieserien är ett kunskapsutvecklingsprojekt och en
del i Götalandsbaneorganisationens uppdrag. Syftet med
seminarieserien är att belysa hur berörda kommuner och
regioner på delsträckan Linköping-Borås tillsammans
och var för sig maximerar nyttorna av att Götalandsbanan
byggs. Totalt arrangeras 7 seminarier under 2015-2016.
För mer information eller om du har frågor om materialet
kan du kontakta: info@gotalandsbanan.se

Götalandsbanans organisation bygger på ett samverkansavtal
mellan Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping och Stockholms
läns landsting. Målet med organisationen är främst att driva
processen framåt och att få till ett beslut om Götalandsbanan i
dess hela sträckning på nationell nivå snarast möjligt.
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