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Dagens agenda

• Introduktion: en forskningsöverikt om HSR

• Fyra tematiker som påverkar planering för HSR: 

resultat

• Behov av ny forskning och nya perspektiv: slutsatser



Introduktion

• Bakgrund: den största infrastrukturella satsningen i 
modern tid står inför dörren

• Syfte: kartlägga kunskapsläget gällande 
förutsättningar och faktorer som har betydelse för 
möjligheterna att få till stånd en god integrering 
mellan HSR och lokal/regional transportplanering

• Arbetssätt och avgränsningar: internationell
litteratur av vetenskaplig karaktär



Förhoppningar, lärdomar och strategier

Olika strategier för HSR: 

• Integrering eller separering?

• Noder och stationer – var ska de vara?

• Hur tas evidens till vara på?



Regional utveckling

Leder HSR till en positiv regional utveckling? 

• Ja!  …för vissa regioner, i vissa fall

• Nej! …regional fragmentering

• Nja! …beror på en rad förutsättningar



Integrering av lokal kollektivtrafik

• Integrering av lokal kollektivtrafik är a & o

• Dörr till dörr viktigt

• Grundläggande konflikt mellan hastighet och 

tillgänglighet: här spelar lokaltrafiken stor roll



Medborgardialog

• Medborgare protesterar i hög grad mot HSR

• Många aktörer gör det svårt att kräva ansvar 

• Tidig dialog och kommunikation en förutsättning



Resultat och slutsatser (1/4)

• Sammanhållning 

• Tillgänglighet 

• Jämlikhet



Resultat och slutsatser (2/4)

Best practice?

• Politik, policy och planeringpraktik som möjliggör 

integrerad planering

• Stationslägen med god anslutningstrafik 

• Rätt geografiska förutsättningar



Resultat och slutsatser (3/4)

• Brist på kvalitativa studier

• Brist på resenärsperspektiv

• Brist på fördjupade fallstudier



Resultat och slutsatser (4/4)
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