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Götalandsbanas seminarieserie
- Seminarium om tillgänglighet, 20 november 2015

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 här är en sammanställning av de viktigaste punkterna från
Götalandsbanans seminarium den 20 november 2015.

Tänk på att....
• Lokalisering av bebyggelse. Planeringen för bostäder, verksamheter och service, liksom infrastruktur- och kollektivtrafikutbyggnad har
en stor betydelse för vilken tillväxt och livskvalitet som skapas i en
region.
• Kunskapsuppbyggnad. Det är gynnsamt att ha en gemensam kunskapsgrund som kan fungera som ett underlag för dialog.
• Att ta omtag i processen! Det är viktigt att ha en kontinuerlig förankring i och med att nya medarbetare och politiker tillsätts för att
kunna föra processen framåt.
• Dialog. För att de positiva effekterna ska kunna realiseras krävs
det att man planerar gemensamt.
• Att tidtabellen är kärnan i erbjudandet till resenären, inte banan
och fordonet. Det ska vara enkelt för brukarna. Man ska inte behöva
vara specialist för att använda trafiken.
• Vikten av att se systemet som helhet. All lokal och regional trafik
behöver integreras i systemet och kopplas samman till knutpunkterna.

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.
• Vilka är de viktigaste tillgänglighetsfrågorna i stråket och varför?
• Vilka åtgärder behöver ske för att förbättra tillgängligheten?
• Hur kan kommuner och regioner i stråket bidra till ökad tillgänglighet?
• Vad skapar ett samarbete över länsgränserna för möjligheter?
• Hur kan trafik på lokal nivå förbättras för att öka tillgängligheten?
• Hur skapar vi systemet användarvänligt?

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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