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110 000 bostäder

Sverigeförhandlingen har som uppdrag att förhandla fram 110 000 bostäder
i samband med byggandet av höghastighetsjärnvägen. Kommunerna utmed
sträckan är villiga att bidra med minst 110 000 bostäder för att uppnå det målet.

Investering = 230 miljarder
Sveriges stambanor byggdes för mer än 150 år sedan. Sverige lånade
då ett belopp som motsvarade två gånger BNP. Dåtidens satsning
var en investering för framtiden. Om vi skulle våga satsa och låna
till höghastighetsjärnvägen idag skulle det innebära 6% av BNP.
Höghastighetsbanan håller i 100 år och det innebär en investering på
knappt 3 miljarder/år. Är det mycket?

Sverige är inte alls för litet
En del tror att Sverige är för litet och har för liten befolkning för att
höghastighetståg ska bli lönsamt. Beräkningar visar att man behöver
komma upp i 9 miljoner resor/år samt lösa en del kapacitetsproblem
för att det ska bli lönsamt. Tågresandet ökar och 2035 kommer vi ha
12 miljoner resor/år. Men med alla positiva effekter av höghastighetsjärnvägen och om tåget blir en större konkurrent till bilen säger
prognoserna istället 20 miljoner resor/år
2035 med höghastighetsbanan 20 miljoner
2035 utan höghastighetsbanan 12 miljoner
2014 - 8 miljoner

Ny teknik – Hyperloop?
Ett nytt sätt att resa är så kallad hyperloop. Det är ett rör som
tågen färdas inuti i väldigt höga hastigheter. Om vi skulle satsa
på det i Sverige så kommer man i så fall bara kunna resa mellan
storstäderna. Men platserna emellan är minst lika viktiga för att
hela Sverige ska vinna fördelar av järnvägen. Men framför allt är
tekniken runt hyperloop inte utvecklad än och det finns en hel del
kvar att lösa och arbeta vidare på.
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Ökad pendling
I ett område där 80% av Sveriges befolkning bor innebär järnvägen att
arbetsmarknadsregionerna växer. Vi får fler möjligheter att välja både var
och vad vi vill studera eller arbeta med utan att behöva flytta.
För näringslivet innebär det större möjligheter att rekrytera rätt personer
och kompetens.

Med 1 kg CO2 som begränsning kan ett ton gods transporteras olika
långt beroende på vilket transportslag som utnyttjas.
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Alla blir en vinnare, inte bara de i storstan
Det är ju en sak att man kan ta sig snabbt och smidigt mellan Sveriges tre största
städer. Men järnvägen gynnar inte bara storstäderna. På höghastighetsjärnvägen
kommer man också kunna köra snabba, täta och enkla regionala transporter. Då
blir städer och regioner emellan ändpunkterna lika stora vinnare. Höghastighetsjärnvägen får hela Sverige att växa. Men den största effekten får vi genom att
bygga hela systemet, inte delsträckor.

60 tåg per dygn kan ersätta 2400 lastbilar per dygn

vs.
Förbättrad befintlig järnväg ger
plats för mer godstransporter.
60 tåg per dygn skulle i framtiden
kunna ersätta 2400 lastbilar. Det
går också åt 10 gånger mindre
energi för ett godståg jämfört med
en lastbil.

Maglev
Maglev är en typ av järnväg som bygger på magnetteknik. Det har vi inte
i Sverige idag. Tanken med höghastighetstågen är att det ska vara möjligt
för dem att också kunna trafikera befintliga järnvägar, till exempel för att de
ska kunna fortsätta mot Köpenhamn, Uppsala och Arlanda. Om vi bygger
med teknik som maglev kommer bara vissa tåg kunna köra på vissa
ställen.

