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Götalandsbanans seminarieserie
- Seminarium om hantering av negativa effekter vid
järnvägsutbyggnad, 23 september 2016

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.

Det här är en sammanställning av de viktigaste punkterna från
Götalandsbanans seminarium den 23 september 2016.

Tänk på att....
• Skapa en dialog med medborgarna i ett tidigt skede, det underlättar hela processen.
• Lyft blicken och se ett större perspektiv. Det är inte alltid det som
finns i korridoren som man ska titta på utan man måste se helheten
och hur allt hänger ihop.
• Underskatta inte järnvägens potential men sätt rimliga förväntningar.
• Fokusera på utmaningar, möjligheter och potentialen istället för det
som är negativt.
• En ny järnväg är en möjlighet att skapa något bra. Skapa något som
är underhållsfritt och innehåller ett biologiskt mångfaldsperspektiv.
• Få invånarna att förstå nyttan med projektetet på individnivå och för
kommunen.

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 är attityden kring höghastighetsjärnvägen i er kommun/region?
• Hur kan man skapa en dialog med medborgarna?
• Hur planerar ni för kommande station och stationsområde?
• Vad är er landskapsambition?
• Hur förberedda är ni på oförutsedda händelser?

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

