Därför behöver vi
Götalandsbanan

Mindre tid till resan. Mer tid till annat.
De nya höghastighetsjärnvägarna
kretsar mycket kring tid: 320 km/h,
45 minuter dit, en timme hit, Stockholm–Göteborg inom loppet av en
långfilm.
Det är förklarligt. Vi kan alla förhålla
oss till tid, vilket gör det lättare att
förstå en av effekterna av detta
väldiga samhällsbyggnadsprojekt.

Götalandsbanans restider medför nya
möjligheter. För alla. Mindre tid för resan ger
mer tid för vardagen. Det spelar ingen roll
vem du är eller var du är. Gränsen mellan
stad och landsbygd blir mindre. Fler kommer
att kunna studera där de vill, istället för att
välja utbildning nära hemorten. Andra väljer
att arbeta i en storstad, men bo på en
mindre ort. Med mer tid för vardagen blir
möjligheterna fler. Världen vidgas. Och
krymper.

Rätt person på rätt plats
En investering i järnvägen är en investering för samhället. Nya arbetsmarknadsregioner och hållbara resandemönster
kommer skapas. Näringslivet växer –
och fler jobb skapas. Inte minst genom
bättre matchning på arbetsmarknaden.
Företagen får tillgång till fler medarbetare, med mer varierande kompetenser.
Och arbetstagarna får större valmöjligheter.
De korta restiderna och den goda tillgängligheten medför att attraktiviteten längs
hela stråket ökar, vilket gör att städer och
orter växer ihop.

När arbetsmarknadsregionerna växer
blir möjligheterna fler. Både för den som
vill hitta en attraktiv arbetsgivare och
den som söker rätt kompetent arbetskraft.
Med snabb och effektiv regiontrafik
skapas möjligheter för alla att kunna dra
nytta av höghastighetsbanan. Och med
restider som inte skiljer sig från de
mellan en storstad och dess förorter
ökar antalet yrken och arbetsplatser att
välja mellan.

Helheten är viktigast!
En stor investering i höghastighetsjärnväg i Sverige kräver en väl genomtänkt plan. Om vi vill ha ut mesta
möjliga av investeringen är det viktigt
att bygga hela sträckan.
Störst utväxling får höghastighetsbanan
när hela sträckan Göteborg–Stockholm
byggs ut. Att bygga delar av sträckan
och vara nöjd är ingen lösning. Helheten
är det vi måste ta sikte på.

Om tillväxten för arbetsmarknader och
de ekonomiska effekterna ska få fullt
genomslag måste hela sträckan byggas.
Med en nationell infrastruktursatsning
ger man kommuner och regioner
möjligheter att satsa. Bostadsbyggandet
kommer ta fart och delar av Sveriges
bostadskris skulle lösas.

Banar väg för gods
I Sverige har vi ett infrastrukturproblem. Det är fullt på järnvägen. I
dagens järnvägssystem är kapaciteten nådd och om vi ska fortsätta
använda järnväg i Sverige behöver
något göras.
En ny bana för höghastighetståg skulle
avlasta befintliga spår. Om delar av
persontrafiken flyttas över till höghastighetsjärnväg finns det mer plats i
befintligt system. Då ökar kapaciteten
för godståg.

Om tid också ges för underhåll av
befintliga banor kommer det dessutom
bli en bättre punktlighet i hela systemet.
Det påverkar alla Sveriges järnvägar. För
om trafiken fungerar bättre i södra
Sverige kommer det även påverka
trafiken norrut.

Skynda långsamt
Ledtiderna för att bygga järnväg är långa, med
utredningar och sedan byggnation. Det kan
tyckas långsamt, men i perspektiv till de
effekter som kan uppnås är tidsramen rimlig.
Det är alltid bäst att tänka efter före.
I flera av kommunerna utmed sträckan
Göteborg-Stockholm har man under många
år arbetat för en höghastighetsjärnväg. Man
har planerat och försökt få fart på frågan. Nu
är man närmare ett förverkligande än man
någonsin varit.
Vi vet att planering – av städer, bostäder,
stationer och infrastruktur – är a och o för att
Götalandsbanans potential ska realiseras.
Andra järnvägar och annan kollektivtrafik ska
anslutas. Vid varje knutpunkt kommer nya
stationer och byggnader att växa upp. På
flera håll byggs faktiskt helt nya stadsdelar
där höghastighetsbanan kommer in!
Projektet Götalandsbanan är monumentalt.
Något liknande har faktiskt inte hänt i Sverige
på över 150 år. En ny framtid växer fram. Och
den skapas nu.

Människor
har alltid rest
Vi har alltid haft ett behov att förflytta oss från en plats
till en annan. Inte för att vi alltid varit tvungna. Utan för
att vi velat och kunnat. Allt längre, allt snabbare, allt
oftare.
Med Götalandsbanan förändras vårt sätt att resa
ytterligare. Nya möjligheter öppnar sig. Snart kan det
vara möjligt att resa ännu längre. Ännu snabbare.
Ännu oftare.
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