Götalandsbanas seminarieserie
- Startseminarium, 2 oktober 2015

Götalandsbaneorganisationens första seminarium i seminarieserien gav
inblick i hur andra kommuner och regioner jobbar med infrastruktur- och
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 och Peter Uneklint från Trafikverket informerade om deras uppdrag runt höghastighetsbanorna.

Det här är en sammanställning av de viktigaste punkterna från
Götalandsbanans seminarium den 2 oktober 2015.

Tänk på att....
• Helheten är viktig om man ska kunna ta del av fördelarna som
Götalandsbanan för med sig. Det räcker inte med att bygga delsträckor. Helheten bidrar till kortare tidsavstånd, integration av
arbetsmarknader och en lösning av kapacitetsbristen på det övriga
nätet.
• Följa utvecklingen runt höghastighetsbanor och håll frågan aktuell
på ett lokalt plan.
• Regionala tåg ska möta höghastighetstågen utan att sinka
systemet.
• Bostäder och stationernas placering är viktiga delar för att uppnå
tillgänglighet. Det ska vara enkelt att ta sig från punkt A till punkt B.
Infrastrukturen måste vara ett helt fungerande system.
• Tänka långsiktigt. Målet med Götalandsbanan är att den ska stå
klar 2031. God planering över tid gynnar större komplexa projekt.
• Lära av och inspirera varandra.

Ett samverkansprojekt mellan Göteborg • Borås • Jönköping • Linköping • Stockholms läns landsting

FRÅGOR
Nedan har vi listat ett antal frågor som kan vara användbara i
arbetet med samhällsplanering runt höghastighetsbanan.
• Hur skapas en konkurrenskraftig kollektivtrafik dörr- dörr?
• Hur kopplar vi upp oss mot höghastighetsbanan på ett effektivt
sätt?
• Hur drar vi nytta och får ut mesta möjliga av höghastighetssystemet?
• Hur ser översiktsplaneringen ut på din ort? Finns planerna på en
höghastighetsjärnväg med i tankarna?
• Hur bidrar vi och drar nytta av en större lokal arbetsmarknadsregion?
• Hur tar vi tillvara på det vi har idag och anpassar det till nya
förutsättningar?

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.

info@gotalandsbanan.se www.gotalandsbanan.se

