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Förord
Götalandsbanan är en ny framtida höghastighetsjärnväg för tåg i 320 km/h mellan
Stockholm och Göteborg med en enorm potential att knyta ihop människor och företag i
södra Sverige. För att förverkliga Götalandsbanan och alla utvecklingsmöjligheter som
den rymmer är det viktigt att många olika parter arbetar tillsammans mot gemensamma
mål.
När Götalandsbanan byggs som en del i ett nytt höghastighetssystem i Sverige är i
skrivande stund fortfarande osäkert. Efter decennier av diskuterande och planerande
återstår fortfarande mycket arbete och viktiga politiska beslut. Den här slutrapporten är
redovisningen av ett projekt som vågar tro och utgå från att Götalandsbanan kommer att
byggas och ställer den viktiga följdfrågan: Hur skall kommuner och regioner i stråket
arbeta för att maximera nyttan med Götalandsbanan?
Erfarenheterna från projektet visar bl a tydligt att hela systemet dörr-dörr måste
fungera för att en utbyggd länk som Götalandsbanan med korta restider skall skapa en
långsiktigt hållbar tillväxt i berörda kommuner, regioner och nationellt. Götalandsbanan
är ett samhällsbyggnadsprojekt där den nya järnvägen bara är en del. Placering och
utformning av stationer, anslutande regional och lokal kollektivtrafik, omfattning
och placering av ny bebyggelse för bostäder och verksamheter samt utformningen
och integreringen av trafikeringen i systemet är alla nödvändiga komponenter för att
samhällsbyggnadsprojektet Götalandsbanan skall generera största möjliga nytta.
Rapporten redovisar resultatet av GOS-projektet - ”Götalandsbanan och
samhällsutvecklingen” - där just dessa komponenter diskuterats under en serie av sju
seminarier. Projektet har drivits av Götalandsbaneorganisationen med hjälp av Jonas
Borglund, BCG Borban Consulting Group, som projektledare med uppgift att driva
seminarieserien, analysera resultat, formulera slutsatser och sammanställa innehållet
till denna slutrapport. Götalandsbaneorganisationens projektledare Stefan Lind i
Jönköpings kommun har fungerat som beställare och granskare av resultat.
Rapportens inledande kapitel beskriver erfarenheterna från seminarieserien i form av
viktiga budskap och fortsatta frågor. I de tre avslutande kapitlen görs en samlad
beskrivning av viktiga målkonflikter, önskvärd framtidsbild samt vad som krävs för att
uppnå framtidsbilden.
Även om projektet och den här slutrapporten fokuserar på kopplingen mellan
Götalandsbanan och omgivande samhällsutveckling är innehållet relevant och
användbart vid alla större järnvägssatsningar.
Onsala 2016-12-21
Jonas Borglund
BCG Borban Consulting Group AB
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Inledning
Under våren 2014 togs politiska beslut i Linköpings kommun, Jönköpings kommun,
Borås stad och Göteborgs stad om att skapa en gemensam organisation för att
tillsammans driva frågor av gemensamt intresse kopplat till Götalandsbanan. Under
sommaren 2015 anslöt Stockholms läns landsting som ny medlem. Organisationens
långsiktiga mål är att Götalandsbanan i dess helhet skall stå färdig senast år 2031,
utbyggd med sträckningar, stationslägen m m på ett sätt som organisationens
medlemmar önskar.
Götalandsbanan är en järnväg med en regional och nationell funktion men som också
ger effekter lokalt/kommunalt samt utanför det tänkta järnvägsstråket. För utveckling
av stråket Linköping – Borås via Jönköping är det viktigt att kommunerna och regionerna
i stråket arbetar aktivt med samhällsplanering för att på så sätt maximera den nytta
som Götalandsbanans tillgänglighetsökning ger. Att planera och tillsammans med
andra kommuner diskutera järnvägsutbyggnad, trafikering, bebyggelseutveckling
(stadsplanering) och kollektivtrafikplanering är en förutsättning för att dra fördel av
den effekt som Götalandsbanan kommer att ge.

Utgångspunkter för arbetet
I projektet har vi förutsatt att Götalandsbanan byggs och fokuserat på hur kommuner
och regioner i stråket kan arbeta för att maximera nyttan med Götalandsbanan. Strävan
har varit att projektet skall bidra till ett gemensamt kunskapsbyggande om hur detta
kan gå till. En systemsyn har varit en grundläggande utgångspunkt för arbetet och
därför presenterades direkt på startseminariet en principiell strukturbild över
Götalandsbanan med dess noder och kopplingar åt sidorna (se nästa sida).
Strukturbilden visar Götalandsbanan som en central länk och på länken finns ett antal
stora och små noder i form av stationer. Noderna har ett omland inom vilket det sker ett
resandeutbyte d v s människor går av tåg och reser vidare till sin målpunkt exempelvis
arbetsplats eller bostad alternativt reser in till stationen och går på tåget. Från noderna
går också ekrar i form av regionjärnvägar eller busslinjer ut till mindre noder (samhällen)
som i sin tur har sitt omland. Strukturbilden illustrerar ett sätt att tänka och förhålla sig
till samspelet mellan Götalandsbanan och övrig samhällsutveckling där olika delar hänger
samman. Arbetet har sedan handlat om att genom en seminarieserie belysa och öka
kunskapen om de olika ingående delarna i systemet som noderna/stationernas placering,
innehåll och utformning samt anslutande kollektivtrafik och placeringen av nybebyggelse
i systemet.
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Figur 1. En principiell strukturbild som illustrerar ett sammanhängande system

Utgångspunkten är att det i ett hållbart kollektivtrafiksystem är möjligt att:
Gå eller cykla från en attraktiv boendemiljö till stationen i den mindre noden
(samhället), gå på regiontåget och åka till den större noden (staden) där ett effektivt
byte till snabbtåg på Götalandsbanan möjliggör att bekvämt nå en annan nod och dess
arbetsplats som ligger på gångavstånd från stationen.

GOS-projektet har genomfört sju seminarier med olika teman
Gemensamt ökad kunskap om de olika delarna i systemet har byggts genom en serie på
sju seminarier med följande teman:
1. Infrastruktur och kommunal planering
2. Tillgänglighet
3. Centrala och perifera stationslägen
4. Stationernas funktioner och utformning
5. Hållbar stadsutveckling kopplat till trafiksystemet
6. Hantering av negativa effekter vid järnvägsutbyggnad
7. Slutseminarie. Gemensamma erfarenheter och fortsatt arbete
Varje seminarie inleddes med att projektledaren redovisade reflektioner av vilka de
viktigaste budskapen var från föredragshållarna på föregående seminarie och viktiga
fortsatta frågor att fundera vidare på utifrån dessa budskap. Reflektionen och fortsatta
frågor att fundera på har kontinuerligt lagts ut på organisationens hemsida:
www.gotalandsbanan.se så att deltagarna och andra tjänstemän kan gå in och fundera
över dessa i lugn och ro på hemmaplan.
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Föredragshållare under seminarieserien har valts ut för att ge åhörarna en blandning av:
- kunskap från aktuell forskning
- information från Trafikverket
- goda exempel från kommuner och regioner i Sverige
- exempel från Europa

Figur 2. Program från seminarie 3 om centrala och perifera stationslägen

Över 30 föredragshållare från 25 organisationer har bidragit
Över 30 föredragshållare från nedanstående 25 organisationer har bidragit till
innehållet i seminarieserien. Vissa organisationer som exempelvis Trafikverket har
deltagit med föredragshållare vid mer än ett seminarie.
•

Götalandsbaneorganisationen

•

Trafikverket

•

Region Skåne

•

Region Östergötland

•

Göteborgsregionens kommunalförbund

•

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

•

Jernhusen

•

Länsstyrelsen i Östergötlands län

•

KTH

•

Internationella Handelshögskolan i Jönköping
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•

Trivector

•

& Rundquist

•

Motala kommun

•

Borås Stad

•

Jönköpings kommun

•

Linköpings kommun

•

Tranås kommun

•

Malmö Stad

•

Norrköpings kommun

•

Varbergs kommun

•

Göteborgs Stad

•

Nässjö kommun

•

Strängnäs kommun

•

Burlövs kommun

•

Nyköpings kommun

Viktiga budskap från seminarieserien
Den stora mängd kunskap och idéer som framfördes av de många föredragshållarna
under seminarieserien sammanfattas här under följande rubriker. Det som står här är
sådant som de olika föredragshållarna sagt. Längre fram i rapporten knyter vi ihop
många av trådarna som återfinns under rubrikerna i detta kapitel. För den som vill se
reflektioner från de olika seminarierna i sin helhet kan ta del av dessa under
www.gotalandsbanan.se.

Sammanhängande fysisk struktur
•

Integration av marknader beror helt på hur systemet byggs. Vi måste tänka
nätverk och system med noder och kopplingar till dessa. Viktigt med korta
väntetider. Väntetid är minst dubbelt så stor olägenhet som tid vi sitter på tågen.

•

Region Östergötland har börjat arbetet med kategorisering och värdering av
orter samt försiktigt börjat rita på en ortsstruktur.

•

Region Östergötland vill inleda en regional rumslig planering. En aktuell fråga i
det sammanhanget är ifall principen om kommunal motprestation vid regional
investering kan bli aktuell.

•

Det krävs att man både gör åtgärder på länkar och i de noder som kopplas
samman annars blir åtgärderna helt eller delvis bortkastade. ”När Trafikverket
lägger miljarder på att spara minuter mellan städer är det viktigt och kostnadseffektivt att också genomföra åtgärder för att öka tillgängligheten till stationen
inom staden”.

•

Det gäller att kombinera regional tillgänglighet med lokal tillgänglighet för att
den regionala tillgängligheten skall bli till nytta.

Effektivt och sammanhängande trafikeringssystem
•

Systemet och nätverket är viktigare än restiden mellan ändpunkterna om man
skall locka över så många bilister som möjligt. Det effektiva systemet dörr-dörr
är det som skapar attraktivitet.

•

Takttidtabell används i Schweiz och innebär:
- Fasta minuttal för avgående tåg varje timma.
- Samma bytestider åt varje håll i knutpunkter d v s tågen på linjen möts i
knutpunkten med angörande tåg som väntar.

•

Framgångsfaktorer i Schweiz och Danmark:
- Gör infrastruktursatsningar där det behövs för att få till en bra
knutpunktstrafik även om åtgärderna inte är de samhällsekonomiskt mest
lönsamma enligt gällande modeller.
- En centralt belägen knutpunkt i varje större stad.
- Kraftfull styrning av tåglägestilldelning. Inga undantag!
- All lokal och regional kollektivtrafik matar till knutpunkterna.
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Stationsplacering
•

Erfarenhet från bl a Sverige, Tyskland, Holland, Danmark visar på vikten av
ett centralt stationsläge för att få ett attraktivt kollektivtrafiksystem med hög
tillgänglighet för många människor.

•

Vi skall välja punkter för resecentra där människor naturligt vill vara i staden.

•

Vad som är centralt stationsläge avgörs inte bara av ett avstånd utan även av hur
människor som rör sig upplever platsens integration med stadslivet i centrum.

Figur 3. Kunskapsunderlag från Trafikverket om centrala och
perifera stationslägen

Hållbar bebyggelseutveckling och stadsstruktur
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•

Decentraliserad koncentration (flerkärnighet) d v s ett kraftfullt byggande i
stationsnära lägen ger förutsättningar för att skapa tillgängliga, rättvisa och
gröna samhällen.

•

Enligt stationsnärhetsprincipen skall service vara närmast stationen,
arbetsplatser och bostäder i cirkel runt samt ytterligare bostäder i cirkeln
utanför det.

•

Nära stationen är 600-1000 m men arbetsplatser bör ligga inom 600 m om de
som arbetar där i stor utsträckning skall åka kollektivt.

•

Den faktiska situationen med täthet, avstånd m m är viktig men den upplevda
verkligheten är lika viktig. En attraktiv stadsmiljö och frånvaro av barriärer gör
att människor upplever det faktiska avståndet som kortare än i en ensartad miljö
med barriärer.

•

Viktigt att inte bara fokusera närmast stationen utan också tänka på hur man
länkar olika delar av staden till stationen med sammanhängande attraktiva
stråk.

Stationers utformning och innehåll
•

Trafikverkets rapport ”Gestaltad stationsmiljö” är en fortsättning av
”Stationshandboken” och handlar om hur de olika delarna i en station kan
ordnas till en väl fungerande helhet.

•

Förändrat beteende påverkar utformningen av stationer. Förr kunde en resande
sitta och läsa en bok eller en tidning i 30 min men idag har resande bara några
minuter på sig och vill vistas nära spår och perronger. Idealt är att kunna ta
en snabb fika med utsikt mot närliggande perrong för bevakning av när tåget
kommer in.

•

Det skall vara lätt att hitta dit man skall på stationen. Utformningen av tak och
ljus är viktig för såväl orientering som trygghet och trivsel.

•

Service behöver inte vara kommers. Det finns stationer som har bibliotek,
blodgivning och turistinformation under samma tak.

•

Norrköping förordar ett upphöjt läge på bro för den nya stationen. Man vill
skapa ett fungerande stadsliv under bron och tvärs järnvägen. Avsikten är
att skapa en attraktiv miljö i och omkring resecentrum med bra utbud av
restauranger och butiker bl a under järnvägen.

Figur 4. Trafikverkets rapport Gestaltad stationsmiljö
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Samspel och samarbete
•

Citytunneln: Av totalkostnaderna på 10 miljarder för projektet betalade Malmö
Stad 1 miljard. Malmö satsade sedan ytterligare ca 1 miljard på omvandlingen
av staden kring den nya järnvägen och dess stationer. Det har varit en stark
stadsutveckling i Malmö sista 10 åren, vilket bl a hänger samman med
Citytunneln och dess stationer. Budskapet från Malmö var att det är viktigt att
berörd kommun satsar och att stationsbyggande är stadsomvandlingsprojekt.

•

Västlänken: Flera aktörer (Trafikverket, Västtrafik/annan aktör och Göteborgs
stad) delar på ägo- och ansvarsfördelningen för den totala stationsanläggning
som resenären möter. För att den skall fungera måste vi samverka.

•

Länsstyrelsen i Östergötland missar enligt egen utsago p g a resursbrist ofta
att delta i infrastrukturprocessens tidiga skeden som har stor påverkan på
slutresultatet.

•

Länsstyrelsen i Östergötland anser att nya planeringsprocessen är lite luddig
ibland. Viktigt att Trafikverket ser till att beslut på vägen blir tydliga och
konsekvenserna av dessa beslut blir tydliga för alla inblandade parter.

•

Kommunikation måste avspegla verksamheten. Det som sägs måste också
levereras annars uppstår ett förtroendeglapp.

Svårigheter och möjligheter
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•

Få som pendlar till en mindre ort som exempelvis Motala bor nära stationen.

•

Kommunerna behöver hjälp med att hantera alla hinder som försvårar
förtätning kring noder.

•

Det är en ny typ av buller högt placerad från höghastighetstågens strömavtagare
där det fortfarande finns osäkerheter angående hanteringen.

•

Många väljer i dag bilen i sin pendling trots att förutsättningarna att åka med
kollektivtrafik är goda.

•

Trafikverket vill använda överskottsmassor från byggande av höghastighetsjärnväg
till landskapsmodellering en bit ut som ser naturligt ut och som ger:
- visuell avskärmning
- lägre bullernivå
- maximalt brukbar yta

•

Framgångsfaktorer vid Svealandsbanan genom Strängnäs:
- Nära och bra samarbete mellan kommun och Trafikverk bl a mycket arbete
med samordning. Kommunen fick vara med och påverka förfrågningsunderlaget
vid upphandling av entreprenör, vilket möjliggjorde att få med angelägna tillägg
i tid.
- Kommunen har lagt mycket tid på att skapa en bra dialog med närboende,
vilket resulterat i att ingen av de aktuella detaljplanerna har överklagats.

Viktiga budskap från Workshop under seminarie 2
Under seminarie 2 genomförde vi en workshop om de viktigaste tillgänglighetsfrågorna i
stråket med sammanfattningsvis följande svar:
•

En centralt placerad station

•

Effektiva bytespunkter

•

Korta restider

•

Bra kopplingar till befintliga järnvägar och andra transportslag

•

Utbudet kring stationen i form av arbetsplatser, service m m

•

Stationen skall vara väl integrerad i staden
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Fortsatta frågor från seminarieserien
De många frågor som formulerats under seminarieserien sammanfattas här under
följande rubriker. Vissa förslag till svar kommer att ges längre fram i rapporten men det
är viktigt med en fortsatt diskussion om frågorna och olika möjlig svar. För den som vill
se frågorna i sin helhet finns dessa i sin helhet under www.gotalandsbanan.se.

Hur kombinerar vi tillgänglighet och attraktivitet?
•

Varför är det få av de som pendlar till en mindre ort som bor nära stationen?

•

Hur når vi de attraktiva boendemiljöerna utan att vara bilberoende?

•

Hur gör vi de goda kollektivtrafiklägena till attraktiva boendemiljöer?

•

Vilka är de hinder som försvårar att kommunerna förtätar kring noder?

Hur skapar vi attraktiva kollektivtrafiksystem?
•

Vilka är problemen som måste lösas om man skulle vilja införa knutpunktstänkande och takttidtabell enligt schweizisk modell för Götalandsbanan och
anslutande kollektivtrafik?

•

Vad krävs för att två stationer i en stad skall fungera tillsammans som delar i ett
väl fungerade kollektivtrafik system?

•

Hur utvidgar vi stadskärnan så att den hänger samman med en ny station
utanför dagens stadskärna?

•

Vad krävs för att flertalet pendlare skall välja kollektivtrafiken i en resrelation?

Hur skapar vi hållbar bebyggelse och stadsutveckling?
•

Vilka är de största kvaliteterna i vår kommun och hur utnyttjar vi dom för ny
attraktiv bebyggelse med god koppling till närmaste station?

•

Hur stor andel bostäder är önskvärt i en blandstad kring ett stationsläge?

•

Vilka är generellt de största svårigheterna med att skapa många nya attraktiva
bostäder i centrala stationsnära lägen?

•

Vad krävs för att marknadens intresse för att bygga nytt centralt i en ort som
exempelvis Nässjö skall öka?

15

Hur utvecklar vi vår samverkan?
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•

Hur skapar de olika aktörerna en bra helhet av stationsmiljön med:
- Gemensam målbild
- Tydlig ansvarsuppdelning avseende såväl byggande som förvaltande
- Gemensam samverkande strategi för genomförandet i tid och rum

•

Hur samverkar kommuner och regioner på bästa sätt med en kommersiell aktör
som Jernhusen i utveckling av stationsmiljöer och anslutande stad?

•

Hur samverkar berörd kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen så att spårnära
ytorna under och vid sidorna av en upphöjd järnväg/station i staden kan
användas till publika verksamheter?

•

Vad kan kommuner och regioner samt Trafikverket göra för att Länsstyrelserna
genomgående skall delta mer aktivt i tidiga skeden av infrastrukturprocessen?

Erfarenheter från stråksamverkan
Göteborg-Borås
GOS-projektets slutseminarie genomfördes tillsammans med representanter från
Stråksamverkan Göteborg-Borås och Ostlänken, varifrån följande beskrivningar är
hämtade.

Stråket Göteborg-Borås 2035 - Gemensam målbild för en hållbar
regional struktur
Kommunerna i stråket Göteborg-Borås har under ledning av Göteborgsregionens
kommunalförbund, Borås regionen och Sjuhärads kommunalförbund träffats regelbundet
sedan hösten 2013 i en samverkansgrupp. Västra Götalandsregionen har deltagit under
senare delen av arbetet. En avsiktsförklaring tecknades på högsta politisk nivå mellan
berörda kommuner och kommunalförbund på våren 2014.
Samverkansgruppen har sedan utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv arbetat fram ett
förslag till målbild för stråket med en utbyggd Götalandsbana som en viktig del. Målen för
stråket är bl a att skapa en gemensam arbetsmarknads- och utbildningsregion, hållbart
resande och fler bostäder. Infrastruktur som klarar nationell, regional och lokal trafik,
utvecklade knutpunkter och kollektivtrafik är viktiga gemensamma planeringsfrågor.
Målbilden har antagits politiskt i de berörda kommunerna och kommunalförbunden.

Nytta och utmaningar
Stråksamverkansarbetet har fyllt en viktig funktion som forum för dialog över
kommungränserna om infrastrukturutveckling och övrig samhällsutveckling. Den
gemensamma målbilden är en styrka som kommunerna kan ta stöd i såväl i det interna
arbetet som vid dialog med andra parter som exempelvis Trafikverket eller Länsstyrelsen.
Nu finns den gemensamma målbilden på en övergripande nivå och utmaningen är att
utveckla och konkretisera målbilden till strategier och handlingsplaner som går att
förverkliga i de berörda organisationernas dagliga arbete.
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Fortsatt process innehåller
•

Kartläggning av arbetet i kommunerna med social hållbarhet

•

Fortsatt dialog med näringslivet

•

Ta fram en gemensam utvecklingsstrategi för förverkligande av målbilden

Figur 5. Politiskt antagen målbild för stråket Göteborg-Borås
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Erfarenheter från Ostlänken
Arbetet med att få till beslut om Ostlänken
Kommunerna längs sträckan Järna-Linköping har inte primärt utgått från
planeringsfrågor utan har sedan 1990-talet arbetat för att få till Ostlänken. Det
gemensamma bolaget Nyköping-Östgötalänken AB bildades 2001.
Bolagets arbete har fokuserat på att:
•

Underbygga en faktabaserad argumentation genom relevanta studier, analyser
och konkreta alternativ.

•

Bygga upp långsiktiga relationer och allianser.

•

Söka ett brett samarbete med bland annat näringsliv och arbetsmarknadens
parter för att få fler aktörer att tala om nyttan.

•

Vidmakthålla ett övergripande perspektiv och bedriva ett aktivt spaningsarbete.

Framgångsfaktorer
Framgångarna ska ses som resultatet av ett konsekvent och uthålligt samarbete från
samtliga berörda kommuner, landsting, Länsstyrelser, liksom från näringsliv,
intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter med flera. Ytterligare en styrka i
arbetet har varit att man visat på en enighet utåt, vilket skapat framgång i processen.
Andra styrkor med det gemensamma arbetet är att bolaget gett gemensamma resurser
och tyngd utåt, skapat politiskt forum för dialog på högsta nivå med stabilitet över val
samt en enklare process vid upphandling av konsulttjänster.

Bolagets framtid och utmaningar som kvarstår
Det finns behov av fortsatt samverkan mellan kommuner och regioner i stråket
avseende Sverigeförhandlingen, avtal med Trafikverket, trafikeringsfrågor och
samspelet med Länsstyrelserna. Speciellt trafikeringen av den nya järnvägen samt
kapaciteten Järna-Stockholm är kommande frågor.

Figur 6. Ostlänken sträcker sig från Järna-Linköping
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Workshop på slutseminariet
Under GOS-projektets slutseminarie genomfördes en workshop på temat; hur kan
kommuner och regioner arbeta vidare för att maximera nyttan med Götalandsbanan?
Deltagarna diskuterade gruppvis tre frågor där svaren kan sammanfattas enligt följande:

Våra viktigaste erfarenheter
•

Uthållighet och omtag har präglat arbetet.

•

Samverkan viktig.

•

Erfarenhetsåterföring från exempelvis Ostlänken viktigt.

•

Angeläget med en gemensam målbild nationellt-regionalt-kommunalt.

•

Götalandsbanan är i hög grad ett samhällsbyggnadsprojekt.

•

Trafikering en nyckelfråga att komma överens om och som utgör grunden för de
nyttor vi beskriver.

•

Angeläget med effektiv trafikmatning till noder.

•

Viktigt att fokusera på det vi verkligen är överens om.

•

Behovet av en gemensam arena för diskussion om nyttor och strategier mellan
de olika parterna som kommuner, regioner och staten i form av Trafikverket,
Sverigeförhandlingen, finansdepartementet m fl.

•

Dialog med medborgarna är viktig. Skapa ett sug från befolkningen att
genomföra Götalandsbanan.

•

Dialog i planeringsprocessen. Skapa förståelse för de olika processerna i
kommun och stat.

Viktiga frågor som vi behöver arbeta vidare med gemensamt
•

Kunskapsuppbyggnad.

•

Trafikeringen viktig att diskutera gemensamt.

•

Behöver bli bättre på att kommunicera ut till medborgarna nyttan och vad som
händer om vi inte bygger upp ny järnväg.

•

Driva på nationell vision så att riksdagspolitiken äger och driver frågan och inte
den lokala/regionala politiken.

•

Projektet som är hotat behöver motiveras med vår lokala och regionala bild.

•

Synliggöra och visualisera effekter och nyttor genom att göra det verkligt för
invånarna exempelvis hur mycket ett höghastighetståg bullrar i jämförelse med
exempelvis bilbuller.

•

Stationsområdet som en regional angelägenhet. Viktigt att få in anslutande
regiontrafik förutom ny bebyggelse.
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Viktiga frågor som vi behöver arbeta vidare med var för sig
•

Planera för järnvägen och omkringliggande samhällsutveckling. Det är ingen
annan än vi i kommunen som kan skapa vår planering av marken och fortsatt
byggande.

•

Effektivt genomförande, markberedskap.

•

Tillgänglighet till stationer. Kommunen har ansvaret för att stationen skall bli till
nytta för orten/staden men även för ett omland i kommunen och angränsande
kommuner.

•

Arbeta fram ett kommunalt och regionalt anslutande system för
kollektivtrafiken.

•

Ansvar att förankra och föra ut betydelsen av banan till kommuninvånarna.

•

Att ha en lokal vision för den egna kommunen som en del i Götalandsbanan och
föra ut den ihop med de positiva effekterna som uppstår.

•

Förankring hos medborgarna och lokalpolitikerna.

•

Politiker som budbärare.

•

Konsekvensbeskriva på ett sätt som går att föra ut.

•

Medborgardialog. Gestalta och visualisera. Våga visa så att människor förstår
och blir engagerade.

•

Kontinuitet inte tappa kunskap som konsekvens vid tjänstemanna byten i
kommunen.

En reflektion över workshopen
Trots att temat för workshopen var hur kommuner och regioner kan arbeta vidare för
att maximera nyttan med Götalandsbanan så handlade diskussionerna i grupperna
mycket om hur vi kan påverka och säkerställa att Götalandsbanan verkligen genomförs.
Det får tolkas som en rimlig reaktion på det faktum att osäkerheten om utbyggnad av
höghastighetsjärnväg i Sverige och därmed Götalandsbanan ökat påtagligt under hösten
2016.
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Några centrala målkonflikter vid
byggande av ny järnväg
Vid byggande av ny järnväg finns några återkommande centrala målkonflikter som alltid
behöver hanteras på ett klokt och avvägt sätt för att resultatet skall bli bra.

Målkonflikter avseende fysisk struktur
För att tågtrafiken skall vara attraktiv behöver järnvägsstationen ligga nära och vara
lättillgänglig för så många människor som möjligt, samtidigt skall järnvägen ligga på
tillräckligt avstånd från bebyggelse med hänsyn till intrång, risker och störningar.
Tydligast kan det uttryckas: stationen skall ligga mitt i staden men järnvägslinjen skall
gå där ingen bor. Målkonflikten leder ofta fram till önskemål från kommuner om
tunnellösningar för att möjliggöra ett centralt stationsläge utan intrång och störningar i
staden. Samtidigt är tunnellösningar dyra och då är vi inne på nästa målkonflikt.
Trafikverket uppgift vid planeringen av all ny järnväg är att hitta så kort och billig
sträckning som möjligt för att skapa förutsättningar för en snabb och konkurrenskraftig
tågtrafik och hushålla med skattebetalarnas pengar. Trafikverkets uppgift är samtidigt
att planera ny järnväg så att den via dess stationslägen på bästa sätt når så många
människor som möjligt och undvika större miljöpåverkan. Kostnaden per löpmeter
järnväg kan minskas längs järnvägslinjen på landet exempelvis genom att broar ersätts
med bankar och tunnlar ersätts med skärningar men då ökar genast miljöpåverkan i
form av förändrad landskapsbild, barriäreffekter och bullerstörningar m m. Vid städer
och orter kan kostnaderna minskas genom raka sträckningar och externa stationslägen
utanför bebyggelsen eller halvcentrala/perifera stationslägen i kanten av stadsbebyggelsen
utanför stadskärnan. Samtidigt visar all erfarenhet och kunskap att ju längre från
stadskärnan stationen hamnar desto sämre blir funktionen och nyttan med stationen.

Stationen mitt
i staden

Järnvägslinjen
där ingen bor

Kort och billig
sträckning

Nå många människor
Undvika miljöpåverkan

Figur 7. Målkonflikter avseende fysisk struktur
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Målkonflikter avseende transportsystemets funktion
När det gäller transportsystemets funktion finns konflikten mellan hög tillgänglighet för
många människor genom många stationer längs linjen och kort restid för passagerarna
på tågen, vilket kräver hög hastighet och få stopp. När det gäller Götalandsbanan tar sig
konflikten uttryck i att kommunerna vill ha stationer i sina städer/orter medan
Sverigeförhandling och Trafikverk betonar hög hastighet, få stopp och vikten av att hålla
ned restiden för ändpunktsresandet. Den här målkonflikten finns i all kollektivtrafik på
alla nivåer, exempelvis för en busslinje där alla vill ha nära till en hållplats, vilket kräver
många stopp samtidigt som passagerarna på bussen vill åka på kort tid till sitt resmål.
När det gäller Götalandsbanan finns dessutom behovet av tät, prioriterad regiontrafik
för att skapa regionutvidgning och hållbar tillväxt regionalt, samtidigt som det finns
behov av tät, prioriterad nationell trafik som kopplar samman landets två största städer.

Många stationer

Kort restid

Många regiontåg

Många nationella
tåg

Figur 8. Målkonflikter avseende transportsystemets funktion

Målkonflikterna kräver kloka och transparenta avvägningar
Det går inte att optimera kollektivtrafiksystemet för vissa personers behov eftersom det
då påverkar många andra negativt. Kollektivtrafikens villkor är att den enskilde
resenären delvis måste ge avkall på sina egna behov för att andra resande också skall
få sina behov någorlunda tillgodosedda. Precis samma villkor gäller för olika parter
i kollektivtrafiksystemet. Gemensamt för alla de beskrivna målkonflikterna är att
ytterlägena på varje sida är helt oförenliga. Det krävs goda och kloka avvägningar
utifrån en helhetssyn mellan de olika intressena som leder i en önskvärd långsiktigt
hållbar riktning. Uppfattningen om vad som är en god och klok avvägning varierar
naturligtvis beroende på om personen befinner sig i en kommun (och i vilken kommun),
region eller på Trafikverket men för att komma framåt krävs i slutändan lösningar som
alla parter tycker är tillräckligt bra. Det krävs således lösningar som är så bra för samtliga
berörda parter att dessa samverkar i ett genomförande samt så bra för flertalet människor
att dessa väljer att resa med den nya järnvägen. Viktigt att dialogen och avvägningarna
görs på ett öppet och transparent sätt så att alla berörda ser och förstår varandras
ståndpunkter och på vilka grunder avvägningarna görs. I detta avseende skiljer sig inte
planering av ny järnväg från övrig samhällsplanering som alltid handlar om avvägningar
mellan olika motstridiga intressen utifrån en helhetssyn.

24

En önskvärd framtidsbild och hur vi
kommer dit
Utifrån de samlade erfarenheterna från GOS-projektets seminarieserie formuleras här
en önskvärd framtidsbild och beskrivning av vad som behöver ske nationellt, regionalt
och kommunalt för att framtidsbilden skall kunna förverkligas.

En framtidsbild av Götalandsbanan och samhällsutvecklingen
2035
Med de bekväma höghastighetstågen på Götalandsbanan tar det bara 2 timmar att resa
från centrala Göteborg till centrala Stockholm. För de flesta är det precis lagom tid för
att i lugn och ro äta en god måltid, läsa och skicka några mail samt arbeta, surfa eller
lyssna på musik i den kåpa som går att fälla ut kring huvudet. För de som vill går det
också att titta på någon av de filmer, nyheter, sporthändelser m m som visas på den
infällda skärmen i framförvarande ryggstöd. Undersökningar visar att majoriteten av de
resande inte uppfattar tiden på tågen som bortkastad restid utan som värdefull egentid.
När tågen, som inte går direkt, stannar på stationerna längs vägen möts de av stannande
höghastighetståg från andra hållet som samtidigt kommer in på stationen. Det är fullt
med anslutande regiontåg från andra järnvägslinjer på båda sidor om höghastighetstågen.
För avstigande som skall resa vidare är det bara att gå över perrongen till väntande
regiontåg eller att ta sig under/över spåren till angränsande perrong och de regiontåg
som väntar där. För de resenärer som skall till ställen som inte går att nå med tåg,
väntar ett stort antal region- och lokalbussar i direkt anslutning till spårområdet.
Höghastighetstågen rullar samtidigt mjukt vidare åt var sitt håll och alla regiontåg samt
bussar avgår också inom 5 minuter. Alla tåg och bussar kommer in och kör iväg på samma
fasta minuttal varje timme (takttidtabell). Inga förseningar förekommer utan alla tåg såväl
höghastighetståg som regiontåg samt bussar ankommer och avgår på utsatt tid.
I tiden precis mitt mellan höghastighetstågen stannar/avgår storregionala tåg som
använder Götalandsbanan för att lösa människors dagliga pendlingsbehov mellan olika
städer på sträckan. Regiontåg på anslutande järnvägslinjer och bussar är anpassade till
de storregionala tågen på Götalandsbanan på exakt samma sätt som till höghastighetstågen. För den som står och iakttar stationen under 10 minuter är den som ett
pulserande hjärta.
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Alla regiontåg och bussar anländer i det närmaste samtidigt ca 5 minuter före
höghastighetstågen/storregionala tågen och ett myller av människor strömmar mot
perrongen där höghastighetstågen/storregionala tågen snart kommer in från båda hållen
samtidigt. Resenärer strömmar av höghastighetstågen/storregionala tågen och söker sig mot
väntande regiontåg och bussar samt ut i staden. De väntande resenärerna stiger ombord på
höghastighetstågen/storregionala tågen som kör iväg. Efter 5 min lämnar alla regiontåg och
bussar i det närmaste samtidigt. I högtrafiktid morgon och eftermiddag upprepas
händelseförloppet med 15 minuters mellanrum. Varannan gång är det ett höghastighetståg
(30 min trafik) och varannan gång är det ett storregionalt tåg (30 min trafik). Dessutom
passerar det två höghastighetståg/timmen på separata spår som kör direkt GöteborgStockholm utan uppehåll till glädje för de som reser mellan landets två största städer.
Figur 9. En beskrivande berättelse av hur stationen fungerar som ett pulserande hjärta

Vi har en fantastisk kollektivtrafik med tät trafik som håller tiden och effektiva byten där
ingen behöver vänta. Vår station har en puls på ett slag i kvarten i högtrafik och ett slag i
halvtimmen övriga dagen brukar kommunalrådet säga när någon vill ha en beskrivning
av hur kollektivtrafiken i staden fungerar.
Många avstigande resenärer har bekvämt gångavstånd till sin arbetsplats eller bostad i
staden och behöver inte tänka på att byta till annan kollektivtrafik eller använda bilen.
De som har något längre väljer ofta att koppla loss en ledig lånecykel och trampa iväg.
Attraktiva, trygga och sammanhängande stråk för såväl gående som cyklande leder i alla
riktningar och möjliggör en stimulerande och upplevelserik förflyttning i staden.
Viktiga regionala målpunkter som stora personalintensiva verksamheter, sportarenor,
teater, konferenshotell m m ligger tillsammans med en mångfald av butiker och bostäder
integrerade i en omväxlande och attraktiv stadskärna inom bekvämt gångavstånd från
stationen. Genom ett medvetet stadsutvecklingsarbete har vi gjort vår vackra dubbelsidiga
station till en central del i utveckling av en alltmer samlad, hållbar och attraktiv stad
konstaterar kommunalrådet med ett leende.
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Nationella förutsättningar som behövs för att förverkliga
framtidsbilden
Den grundläggande förutsättningen för framtidsbilden är att det finns en politisk
enighet på nationell nivå om att Götalandsbanan skall byggas som en del av ett
höghastighetssystem för 320 km/h mellan storstäderna i Sverige. Det krävs dessutom
tydlighet i följande planerings- och styrningsfrågor:
1. En genomtänkt nationell handlingsplan med en tydlig och långsiktig
utbyggnadsstrategi utifrån ett helhetsperspektiv.
2. Tydliga direktiv och mandat till Trafikverket att arbeta vidare med frågorna
utifrån ett helhetsperspektiv och skapa ett snabbt genomförande.
3. En analys av hur den nationella och regional järnvägstrafiken på bästa sätt bör
utvecklas och samspela för att skapa såväl nationell som regional utveckling med
bl a vidgade arbetsmarknads- och utbildningsregioner.
4. Politisk enighet på nationell nivå om att Sverige skall satsa på takttrafik på
Götalandsbanan och övriga höghastighetssystemet enligt schweizisk modell.
5. Förändrade direktiv till Trafikverket om att infrastrukturåtgärder som
säkerställer nödvändiga restider mellan olika nodern/stationer prioriteras
så att systemet fungerar, även om åtgärderna enligt modellerna inte visar på
samhällsekonomisk lönsamhet.
6. En tydlighet från nationell politisk nivå om att dagens samhällsekonomiska
modeller inte klarar att fånga alla positiva effekter av ett sådant här stort
samhällsbyggnadsprojekt, utan att det handlar om en politisk vilja om hur vi
skall forma landets framtid.
7. Nya tydliga direktiv till statens förlängda arm Länsstyrelserna med syfte att
skapa en snabb, smidig och enhetlig planerings- och genomförandeprocess
oavsett vilken Länsstyrelse som är berörd.
8. Förändrade direktiv till Trafikverket om absolut styrning av tåglägen så att
systemet med takttidtabell och höghastighetståg/regiontåg som möts på alla
noder/stationer kan genomföras.

Regionala utmaningar som behöver lösas för att förverkliga
framtidsbilden
På den regionala nivån ligger ansvaret för regionala utvecklings-, planerings- och
trafikeringsfrågor. När det gäller trafikering omfattar ansvaret såväl regiontrafiken på
Götalandsbanan som på övriga järnvägslinjer samt regionbusstrafiken. När det gäller
utvecklingen av infrastruktur är regionen ansvarig upprättare av länsplanen. För att
framtidsbilden skall kunna förverkligas behöver den regionala nivån leverera följande:
1. En regional utvecklingsstrategi som sätter in behov av utbyggnad av
infrastruktur och trafikering i sitt sammanhang och förklarar varför
utbyggnaderna är viktiga och hur de bidrar till regionens utveckling
och tillväxt.
2. En beskrivning av hur de olika enskilda kommunerna genom åtgärder i
kommunen kan bidra till den önskade regionala utvecklingen.
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3. Ett väl utformat underlag och argumentation för en högkvalitativ regiontrafik på
Götalandsbanan som tydligt visar på nyttorna inför dialogen med Trafikverket.
4. En utvecklad analys och beskrivning av hur det önskvärda framtida totala
trafikutbudet på Götalandsbanan ser ut i regionen i form av olika typer av tåg,
turtäthet, restider samt uppehållsbild d v s på vilka stationer olika typer av tåg
skall stanna.
5. En plan för den regionala tåg och busstrafiken på anslutande järnvägar och vägar
så att den matar till och från stationslägena på Götalandsbanan vid de fasta
minuttal varje timme som krävs för att systemet skall fungera.
6. En analys av och plan för hur den matande trafiken på anslutande banor till/från
Götalandsbanans stationer i nästa nivå utåt hänger samman och synkroniseras
med övriga regiontrafiken i andra resrelationer.
7. En i samspel med Trafikverket framtagen analys som beskriver behoven av
upprustning av anslutande järnvägar så att de möjliggör den önskade tågtrafiken
såväl avseende kapacitet som hastighetsstandard.
8. Regional politisk vilja att prioritera anslutande trafik till Götalandsbanan såväl
avseende investeringar som driftskostnader i förhållande till andra behov i
regionen.
9. Tydliga direktiv från ledningen i alla berörda Länsstyrelser till medarbetarna
att prioritera tidigt, aktivt och kontinuerligt deltagande i de processer som
Trafikverket, berörda regioner och kommuner genomför med koppling till
förverkligandet av Götalandsbanan och omgivande samhällsutveckling.
10. Tydliga direktiv från ledningen i alla berörda Länsstyrelser till medarbetarna
att förverkligandet av Götalandsbanan med dess stationer och omgivande
bebyggelse är av största vikt. Länsstyrelsen skall bidra med snabb handläggning
och konstruktiva lösningar på de problem som kan uppstå exempelvis i form av
olika miljö- och riskfrågor.

Kommunala utmaningar som behöver lösas för att förverkliga
framtidsbilden
På den kommunala nivån ligger ansvaret för planeringen av mark och vattenanvändningen i kommunen enligt PBL. Planeringen skall ske utifrån en politiskt
antagen långsiktigt önskvärd riktning. Planläggning för nya bostäder och verksamheter,
stadsutveckling, utveckling av gång och cykelstråk samt lokabusstrafiken är exempel på
kommunala ansvarsfrågor av stor betydelse för förverkligandet av framtidsbilden.
I kommuner med en station på Götalandsbanan behöver följande göras för att
framtidsbilden skall kunna förverkligas:
1. Skapa en tydlig och långsiktig strategi för hur kommunen vill att järnvägen och
staden/kommunen skall utvecklas i samspel.
2. Utifrån breda politiska beslut om strategin skapa en långsiktighet och uthållighet
som innebär att kommunen kontinuerligt följer strategin i allt som görs.
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3. Medverka till att möjliggöra ett centralt stationsläge med god koppling till
stadens centrum och övriga befintliga järnvägslinjer.
4. Utveckla staden så att stationsläget blir en integrerad del av stadslivet i centrum
även om det inte är så idag.
5. Utveckla stationen och dess närområde till en dubbelsidig attraktiv knutpunkt
för resande och en motor i stadens utveckling.
6. Utveckla den omkringliggande staden med nya attraktiva bostäder,
personalintensiva verksamheter och publika målpunkter som restauranger,
hotell, kulturlokaler, sportanläggningar m m.
7. Koppla samman hela staden med stationen genom sammanhängande attraktiva
stråk för gående och cyklande.
8. Utforma den lokala busstrafikens linjer och turtäthet så att det är möjligt
att mata stationen vid bestämda tider med bussar från alla delar av staden.
Bussarna ska anlända till och avgå från stationen vid de fasta minuttal varje
timma som krävs för att fungera ihop med tågen på Götalandsbanan.
9. Genom dialog med Trafikverket och andra berörda parter skapa en gemensam
målbild för stationen i sin helhet.
10. Utifrån målbilden tydligt beskriva en rimlig ansvarsuppdelningen mellan
parterna avseende såväl byggande som förvaltande samt föreslå en gemensamt
samverkande strategi i tid och rum.
11. Vara drivande och sammanhållande i utformningen av den nya stationen och
dess närmaste omgivningar så att miljön blir vacker, funktionell, intressant,
trivsam, trygg och lättorienterad. Resande skall snabbt och lätt kunna göra sitt
byte eller hitta sin målpunkt samt få tillgång till den service som önskas.
12. Genomföra en nära och uthållig kommunikation med närboende och övrig
allmänhet i samband med detaljplaneringen av stationen och dess omgivningar
som skapar förståelse och stöd för åtgärderna.
13. Skapa en tidig och fortlöpande dialog med Länsstyrelsen för en gemensam
målbild avseende stadsutvecklingen kring den nya stationen och järnvägen så att
eventuella problem avseende buller, vibrationer, risker, anslutande vägtrafik
m m. löses i samförstånd på ett tidigt stadium.

Kommunala utmaningar i kommuner utan station på Götalandsbanan som behöver lösas för att förverkliga framtidsbilden
Det finns två typer av kommuner som inte har station på Götalandsbanan men som ändå
har nytta av järnvägen genom koppling till dess stationer:
•

Kommuner som Götalandsbanan passerar men som saknar station på järnvägen.

•

Kommuner som ligger vid sidan av Götalandsbanestråket.
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I kommuner som inte har någon station på Götalandsbanan behöver följande göras för
att framtidsbilden skall kunna förverkligas:
1. Skapa en politisk enighet och tydlig viljeinriktning om att genom utvecklad
kollektivtrafik koppla staden/orten till närmaste station på Götalandsbanan och
få fler människor att bosätta sig centralt i staden/orten.
2. Stadsutveckling/ortsutveckling med centrumupprustning och nya attraktiva
bostäder på gångavstånd från järnvägsstation/busscentral.
3. Ett målmedvetet och långsiktigt utvecklingsarbete för att med många olika
medel skapa en mer attraktiv stadskärna där marknadens aktörer vill investera i
nya byggnader för boende och verksamheter.
4. Väl utbyggd busstrafik från större bostadsområden utanför stadskärnan till/från
stationen anpassad till tågens avgångstider och ankomsttider.
5. I dialog med regionen och trafikhuvudman verka för att skapa en så frekvent
och snabb tågtrafik/regionbusstrafik från staden/orten till närmaste station på
Götalandsbanan så att den uppfattas som ett attraktivt resalternativ och får fler
människor att bosätta sig i staden/orten.
6. Skapa en tidig och fortlöpande dialog med Länsstyrelsen för en gemensam
målbild avseende stadsutvecklingen centralt kring den regionala stationen
och järnvägen så att eventuella problem avseende buller, vibrationer, risker,
anslutande vägtrafik m m löses i samförstånd på ett tidigt stadium.
7. Skapa en dialog med Trafikverket om hur järnvägen på bästa sätt kan dras och
utformas genom kommunen exempelvis med hjälp av landskapsmodellering för
minsta möjliga störning på omgivning och pågående markanvändning.
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Sammanfattande slutsatser
Erfarenheterna från GOS-projektet visar tydligt att hela systemet dörr-dörr måste
fungera för att en utbyggd länk som Götalandsbanan med korta restider skall skapa en
långsiktigt hållbar tillväxt i berörda kommuner, regioner och nationellt. Götalandsbanan
är ett samhällsbyggnadsprojekt där den nya järnvägen bara är en del. Placering och
utformning av stationer, anslutande regional och lokal kollektivtrafik, omfattning och
placering av ny bebyggelse för bostäder och verksamheter samt utformningen och
integreringen av trafikeringen i systemet är alla nödvändiga komponenter för att
samhällsbyggnadsprojektet Götalandsbanan skall lyckas.
Det krävs samverkande insatser på nationell, regional och kommunal nivå för att
planera, genomföra och underhålla det sammanhängande systemet dörr-dörr. Planering
och byggande av Götalandsbanan samt upprustning av anslutande järnvägar och större
vägar är ett statligt ansvar. Utveckling av regional kollektivtrafik på järnväg och väg
utifrån en samlad utvecklingsstrategi är regionens ansvar. Utvecklingen av attraktiva
städer/orter med god tillgänglighet till stationen är kommunernas ansvar. Liksom en
kedja inte är starkare än sin svagaste länk är också att alla komponenter i systemet lika
viktiga för att få ut full nytta av Götalandsbanan. Erfarenheterna från projektet visar att
samverkan och förståelse för varandras processer samt en gemensam tydlig målbild utgör
grunden för ett framgångsrikt arbete.

Station

Promenad

Bostad

Regiontåg
Bostad
Station

Promenad

Göteborg

HH tåg/regiontåg på Götalandsbanan
Station

Promenad
Buss

Busshållplats

Stockholm

Arbete/Studier
Promenad

Arbete/Studier

Figur 10. Hela resan. Detaljerad strukturbild som illustrerar hur ett dagligt resande kan se ut på Götalandsbanan och
anslutande system. Även kommuner vid sidan av Götalandsbanan kan få stor nytta av järnvägen om hela systemet
hänger samman på ett effektivt sätt.
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Helhetssyn, gemensamma målbilder och god samverkan är tre nödvändiga ingredienser
i förverkligandet som förutsätter politisk enighet och uthållighet på såväl nationell som
regional och kommunal nivå. Berörda kommuner och regioner behöver kontinuerligt,
utifrån aktuella förutsättningar, arbeta med att på alla möjliga sätt flytta positionerna
framåt i riktning mot ett förverkligande av Götalandsbanan och omgivande önskvärd
samhällsutveckling.
Genom egna analyser av behov, möjligheter och problem samt förslag till lösningar
bidrar berörda kommuner och regioner till en bättre och mer framgångsrik dialog med
staten. Att samtidigt målmedvetet arbeta med att genomföra de åtgärder som den egna
organisationen råder över, som ny bebyggelse och stadsutveckling samt utvecklad lokal
och regional kollektivtrafik, skapar ökad trovärdighet och underlättar dialogen med
staten ytterligare. Samverkan och erfarenhetsutbyte bygger gemensam kunskap som
underlättar genomförandet.
Under seminarieserien framkom det att många i dag väljer bilen i sin pendling även där
förutsättningarna att åka med kollektivtrafik är goda. Om vi utgår från att människor gör
rationella val av transportmedel utifrån sina behov är det enkelt att konstatera att
kollektivtrafiken utifrån resandeandelen inte är tillräckligt attraktiv i de flesta
resrelationer. Utmaningen blir då att göra kollektivtrafiken så attraktiv att flertalet
resande väljer att åka kollektivt. För varje viktig resrelation behöver följande frågor
ställas:
•

Vad kan kommunen göra?

•

Vad kan regionen göra?

•

Vad behöver staten göra?

Vikten av att stationen är en integrerad del av stadens/ortens centrum och att upplevelsen
av avstånd kan påverkas genom god stadsplanering är två grundläggande utgångspunkter
för kommunernas planering. För att skapa goda och attraktiva boendemiljöer i närheten
av stationer samt bra kollektivtrafikanslutning av befintliga attraktiva boendemiljöer krävs
nära och god samverkan mellan kommunen, regionen, Länsstyrelsen och Trafikverket. Att
genom öppen och kontinuerlig dialog med näringsliv och allmänhet ha olika intressenter
och opinionen med sig underlättar genomförandet.
Knutpunkten och dess närmaste omgivning skall vara attraktiv inte bara för resande
utan för alla stadens invånare. Den rätt placerade och utformade knutpunkten med
omgivningar är det hjärta som ger den attraktiva staden/orten dess puls.
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Götalandsbaneorganisationen
Götalandsbanans organisation bygger på ett samverkansavtal mellan Göteborgs
Stad, Borås Stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun 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.

Metodmaterial
Seminarieserien var ett kunskapsutvecklingsprojekt och en del i
Götalandsbaneorganisationens uppdrag. Syftet med seminarieserien var att belysa
hur berörda kommuner och regioner på delsträckan Linköping-Borås tillsammans
och var för sig maximerar nyttorna av att Götalandsbanan byggs. Totalt
arrangerades 7 seminarier under 2015-2016. I samband med seminarieserien
utformades ett metodmaterial efter varje seminarium. Materialet kan användas
som ett stöd i arbetet med samhällsplanering kopplat till Götalandsbanan.
För mer information eller om du har frågor om materialet kan du kontakta:
info@gotalandsbanan.se
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Det första seminariet i serien gav en
inblick i hur andra kommuner och
regioner jobbar med infrastrukturoch utvecklingsplanering.
Seminariet gästades av personer
från Motala, Borås och Jönköping
som pratade om hur de arbetar
med stadsutveckling kopplat till
Götalandsbanan. Lars Pettersson
från Jönköping University pratade
om effekter och betydelsen av ökad
tillgänglighet. Peter Uneklint från
Trafikverket informerade om deras
uppdrag runt höghastighetsbanorna.

Det andra seminariet i serien
hade tema tillgänglighet.
Representanter från Region
Skåne och Region Östergötland
pratade om hur de har jobbat
med regional tillgänglighet och
tillväxt. Under dagen diskuterades
det hur ny höghastighetsjärnväg
skapar möjligheter till ökad
tillgänglighet och vad som krävs
av anslutande infrastruktur
och trafikeringsupplägg för att
förverkliga möjligheterna.

Det tredje seminariet i serien hade
tema stationens placering. Under
dagen diskuterades fördelar och
nackdelar med att stationerna
ligger centralt respektive utanför
staden. Därefter diskuterades
stationslägenas betydelse ur
resenärssynpunkt, med hänsyn till
stadsutveckling och ekonomiskt
tillväxt, samt hur de passar
in i höghastighetssystemet.
Trafikverket var också på plats
och pratade om deras tankar om
stationer i höghastighetssystemet.

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 femte seminariet i serien hade
tema hållbar stadsutveckling
kopplat till trafiksystemet.
Erfarenheter från aktuella
forskningsprojekt inom området
diskuterades och kommuner
gav exempel på hur de arbetar
kring frågorna utifrån deras
förutsättningar. Seminariet gav
tips på hur man kan utveckla
en växande och attraktiv
stadsbebyggelse med fungerande
kopplingar till stationen i linje med
stadens hållbara utveckling.

Det sjätte seminariet i serien
behandlade negativa effekter vid
järnvägsutbyggnad. Trafikverket
berättade hur man arbetar med
dessa frågor och gav goda exempel
från genomförda projekt. Under
dagen diskuterades också hur man
på kommunal nivå kan arbeta med
att hantera negativa effekter. Dagen
avslutades genom att Trafikverket
berättade om Hallandsåsen, hur
samspelet med allmänheten gick
till och hur man vände den negativa
opinionen.
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