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Götalandsbanan
Miljoner människor kommer
varandra närmare



2

Stockholm och Göteborg blir Jönköpings största förorter

Födelsedagskalas i Jönköping 
år 2030. Klara firar sin femårsdag 
med morfar från Göteborg, farmor 
från Stockholm och kusinerna 
från Linköping.

Götalandsbanan är ett projekt vars omfattning blir tydligast när man ser på  
målet; att föra miljoner människor närmare varandra. Ett projekt av denna 
enorma storlek tar många år att genomföra, men när det är klart blir det  
stora sociala, kulturella, industriella, miljömässiga och ekonomiska effekter. 
Götalandsbanan kan vara verklighet år 2025 och blir då ett av Sveriges mest 
omfattande samhälls- och industriprojekt genom tiderna. 
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Stockholm och Göteborg blir Jönköpings största förorter
Med höghastighetsbanan blir det lättare att samla 
familjen, studera eller jobba i en annan stad, ta del  
av olika evenemang, besöka kunder och göra affärer. 
Banan ska vara till för alla; såväl unga, gamla och 
funktionshindrade som näringsliv och organisationer. 
Projektet lägger grunden till en långsiktig och hållbar 
utveckling genom effektiva transporter och minskat 
behov av fossila bränslen, något som även gör miljön  
till en vinnare. Götalandsbanan innebär en stärkt 
konkurrenskraft till de regioner som banan går  
igenom och till Sverige som helhet.

Jämställdhet kan  
vara många olika  
saker. En viktig aspekt 
är att män och 
kvinnor kan resa 
på lika villkor.
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Närhet ger tillväxt

Nyfödda på Tranås BB år 2030.
När valfriheten ökar genom kortare 
restider kan fler välja det lite lugnare 
småstadslivet.

Med en bekväm och säker restid på bara 2 timmar och 15 minuter från  
Stockholm till Göteborg kommer Götlandsbanan att knyta ihop landets två 
största städer med Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping. De positiva 
effekterna i form av tillgänglighet och effektivitet kommer även att gynna  
alla de kommuner och städer som angränsar till banan. Orter som Aneby,  
Mjölby och Tranås kommer att få goda lokala förbindelser med höghastighets-
banan, något som skapar nya möjligheter för näringslivet.
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När rörelsefriheten ökar skapas förutsättningar för  
att idéer, resurser och kunskap ska kunna växa och 
spridas. Gränsen mellan storstad och småstad blir 
mindre påtaglig, vilket ökar valfriheten och öppnar  
nya marknader för näringslivet. Kontakterna med 
omvärlden förbättras betydligt när järnvägen får 
kopplingar till flygplatserna Landvetter och Skavsta. 
Banan kommer även ge bättre tågförbindelser med 
södra Sverige och vidare ut i Europa. Allt detta samman-
taget innebär stora fördelar för alla som bor och verkar  
i de kommuner som ligger nära Götalandsbanan.

Höghastighetsbanan 
skapar nya möjlig-
heter och utveckling 
lokalt, regionalt såväl 
som nationellt.
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Det fanns en tid när bilarna härskade på jorden
När restiden blir kortare kommer tåget att konkurrera än mer effektivt med 
flyget och motortrafiken. Eftersom järnvägen drivs av förnyelsebar energi  
och ett tåg kan transportera väldigt många resenärer, minskar behovet av  
fossila bränslen när fler väljer bort bilar, bussar och flygplan. Även tågtrafiken  
i övriga Sverige kommer att gynnas när Götalandsbanan lösgör spårkapacitet  
för gods- och persontrafik på Västra och Södra stambanan. Det gynnar miljön 
och ger en stark och hållbar utveckling för hela landet.

Parkeringsplatsen utanför Linköpings största arbetsplats 
om sådär en 20 år. Några få måste ta bilen till jobbet, men 
med en väl utbyggd kollektivtrafik och stor omtanke om 
vår omgivning väljer de flesta ett miljövänligare alternativ.



7

Det fanns en tid när bilarna härskade på jorden
Omtanken om miljön och landskapet kommer även att 
märkas under själva byggprocessen. Götalandsbanans 
tänkta sträckning är rik på historiskt och biologiskt 
intressanta platser som måste tas hänsyn till. Själv-
fallet kommer ett så omfattande samhällsprojekt att 
påverka omgivningen, men stor möda kommer att 
läggas på att hitta och kartlägga miljöer med höga  
natur- och kulturvärden. Dragningen kommer sedan 
att ta stor hänsyn till dessa, så att banan kan byggas 
utan att unika värden går förlorade.  

Götalandbanan ska 
vara en del av en 
hållbar utveckling. 



8
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Härryda kommun

Tranås kommun

Mjölby kommun

Aneby kommun

Boxholms kommun

Linköpings kommun

Norrköpings kommun

Nyköpings kommun

Gnesta kommun Södertälje kommun

Botkyrka kommun

Huddinge kommun

Stockholms kommun

Ulricehamns kommun

Jönköpings kommun

LANDVETTER
FLYGPLATS

SKAVSTA
FLYGPLATS

En sträckning för både människor och tidtabeller

Kort restid är visserligen viktigt, men framför 
allt ska så många som möjligt kunna ha 
glädje av Götalandsbanans fördelar.   

Götalandsbanans sträckning handlar inte enbart om fart och den kommer 
därför inte att dras den kortaste vägen från ostkust till västkust. Istället  
får den en dragning som ska ge maximal nytta där den passerar. Banan  
kommer att vara ihopkopplad med det övriga järnvägsnätet där det behövs.  
Det leder till en hög och jämn driftsäkerhet med effektiva transporter.
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En sträckning för både människor och tidtabeller
Ny teknik och ett 
noggrant förarbete  
ger förutsättningar 
 för en driftsäker 
höghastighetsbana.

En resa med den nya banan ska bli bekväm, säker och 
inte minst upplevelserik. Den kommer att gå fram i ett 
vackert och varierat landskap. Det blir helt enkelt en 
bana som har skapats för människors behov. 

För att banan ska vara en del i en hållbar utveckling 
och effektiv under så lång tid som möjligt är den också 
framtidssäkrad. Teknikutvecklingen går snabbt och 
lösningen måste vara så flexibel att den kan anpassas 
för de utmaningar som kan dyka upp i framtiden.  
Det kan vara högre fart, fler spår eller nya typer av 
transporter.
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När blir framtiden vardag?
Ett projekt av Götalandsbanans omfattning kräver givetvis enormt mycket  
arbete, inte minst i form av noggrann planering. Förutom att hitta rätt 
tekniska lösningar ska alla berörda aktörer och medborgare få en chans  
att säga vad de tycker. 

Götalandsbanan handlar  
om mycket mer än bara själva 

höghastighetsspåret. Vid varje 
knutpunkt kommer nya stationer 

och byggnader att växa upp. Andra 
järnvägar och annan kollektiv-

trafik ska ansluta. Allt ska vara 
tillgängligt för alla resenärer.

I projektet ligger fokus inte främst på tekniken, utan  
på vilken nytta banan skapar. Tekniken är sedan endast 
ett medel för att banan ska bli det hållbara och effektiva 
transportmedel alla önskar. Eftersom det inte finns 
några genvägar till hög kvalitet kommer projektet att  
ta tid i anspråk. I dagsläget finns det inget beslut om  
att banan ska bli verklighet. Om ett sådant beslut fattas  
är det en rimlig uppskattning att den är i drift 2025.

Fartfylld teknik
Höghastighetståg är visserligen en beprövad teknik 
som finns runt om i världen, exempelvis i Tyskland, 
Spanien, Frankrike och Japan. Samtidigt ska tekniken 
utvecklas för att passa de svenska kraven och förutsätt-
ningarna, inte minst när det gäller klimatet. 

Resorna ska bli effektiva och säkra med hastigheter 
upp emot 320 km/h, men snitthastigheten blir i regel 
betydligt lägre. När det finns lutningar lämpar sig 
höghastighetsbanor inte för tung godstrafik. Eftersom 
dragningen kommer att gå igenom kuperad terräng 
kommer Götalandsbanan därför främst transportera 
personer, samt lättare post och paket. Den höga 
hastigheten innebär att banan måsta ha relativt raka 
spår, vilken också måste vägas in i planeringen.

Så här planeras och byggs en järnväg
Alla järnvägsbyggen är omfattande projekt och 
Götlandsbanan innebär en extra utmaning på grund  
sin enorma storlek, tekniska komplexitet och betydelse 
för samhället.  

Processen följer ett antal steg. Först genomförs en 
omfattande planeringsprocess. Den består av förstudie, 
järnvägsutredning och järnvägsplan. Planeringen blir 
successivt allt mer detaljerad – från översiktliga studier 
till projektering och byggnation. 

I de två första skedena görs avvägningar mellan  
olika allmänna intressen medan Trafikverket i järnvägs-
planskedet gör avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen. Det betyder att det är först i järnvägs-
planskedet som vi säkert ser hur till exempel enskilda 
markägare berörs. Hela processen är tidskrävande 
vilket gör att tiden från behov till färdig järnväg  
sträcker sig över många år.

Planeringsprocessen regleras i ”Lagen om byggande 
av järnväg” och Miljöbalken, det gör att planeringen 
följer en prövningskedja där både Trafikverket och övriga 
samhället medverkar. Enligt lagen ska järnväg planeras 
och byggas på ett sätt som medför minsta möjliga 
påverkan för såväl närboende som miljön. Järnvägens 
ändamål ska ändå uppfyllas till en skälig kostnad.

Byggnation
Järnvägs-

plan
Järnvägs-
utredning

Förstudie

Behov – idé – efterfrågan
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Vill du veta mer?
Detta är en trycksak som kortfattat handlar om vad 
Götalandsbanan kan innebära. Än så länge är allt  
i planeringsstadiet, men vill du ha mer information 
besök www.trafikverket.se/gotalandsbanan eller 
ring oss på 0771-921 921.

TR
A

FI
K

V
ER

KE
T.

 B
ES

TÄ
LL

N
IN

G
SN

u
M

M
ER

: 1
0

0
05

0.
 u

TG
Å

VA
: J

u
N

I 2
01

0.
 

Trafikverket, 781 89 Borlänge
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 

www.trafikverket .se


