
VÄSTLÄNKEN



En åtta kilometer lång ny järnvägsförbindelse, varav 
sex kilometer i tunnel, som ska ge Göteborg en 
genomgående pendeltågstrafik.

Med tre nya stationer kommer 230 000 boende, 
studerande och arbetande i närområdet att få 
gång- och cykelavstånd till en central pendeltågs-
station. Fler kommer att kunna pendla snabbare, 
enklare och med färre byten.

Projektet innebär 
att tågnätet i hela 
regionen kan utvecklas.
Satsningen ingår i 
Västsvenska paketet.
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Station Centralen.
Inom cirka tio minuters gångavstånd från de tänkta stations-
uppgångarna vid Station Centralen bor det idag 3 500 
människor – men framför allt har runt 45 000 sin dagliga  
sysselsättning i området.
 En stor del av omgivningarna berörs också av Göteborgs 
Stads vision Älvstaden, där områden längs älvstranden  
bebyggs för att knyta ihop staden över vattnet.

Det är trångt på Göteborg Central. Både för människor och tåg. 
Med den nya stationen skapas utrymme för fler tågpendlare 
vilket ger mindre biltrafik och bidrar till minskad klimat- 
påverkan. Fler kommer att kunna pendla snabbare, enklare och 
med färre byten när tågen kan passera vidare genom staden.
 Den nya stationen, med sina två plattformar och fyra spår, 
byggs strax norr om nuvarande Göteborg Central. Tack vare 
att stationen inte ligger särskilt långt under marknivå kan 
dagsljus släppas in genom takfönster. Via rulltrappa och hiss 
tar man sig direkt upp till de centrala delarna av Göteborg.

Station Haga.
Den nya stationen vid Haga får en viktig funktion för  
utvecklingen av västra Göteborg. Norra Masthugget och 
Skeppsbron hör till kommande stadsbyggnadsprojekt och 
redan idag bor drygt 17 000 personer inom cirka tio minuters 
gångavstånd från den tänkta stationen. Runt 36 000 studerar 
och jobbar dessutom i upptagningsområdet. 
 Genom de nya tågstationerna i staden kan trycket på  
Göteborg Central minska – samtidigt som resenärerna kan 
komma närmare sina mål. Färre byten ger möjlighet att på 
ett bekvämt sätt pendla längre sträckor och avlasta övrig  
kollektivtrafik.

Läget på den nya stationen vid Haga ger också de västra stads-
delarna en snabbare länk till övriga regionen. Cirka 60 procent 
av resenärerna beräknas byta till buss och spårvagn, en ny 
viktig knutpunkt för kollektivtrafiken skapas.
 Station Haga placeras på 20–28 meters djup. Via ett mellan- 
plan leds resenärerna från plattformen upp till marknivån.



Station Korsvägen.
Korsvägen är en viktig knutpunkt i Göteborgs kollektivtrafiknät. 
Evenemangsstråket med Världskulturmuseet, Universeum, 
Liseberg, Svenska Mässan, Valhalla och Scandinavium ligger i 
närheten av den tänkta underjordiska stationen.
 Därtill bor det idag cirka 14 000 personer inom cirka tio 
minuters gångavstånd från Korsvägen och ungefär 20 700 är 
sysselsatta i området. 
 Sammantaget innebär det att väldigt många människor rör 
sig i omgivningarna. Redan nu tittar vi på lösningar som låter 
knutpunkten Korsvägen fungera för göteborgarna även under 
tiden som Västlänken byggs, samtidigt som tillgången till flera 
av de viktigaste besöksmålen i staden säkerställs.
 Genom att dra Västlänken under Liseberg kortar vi bygg-
tiden samtidigt som störningar kring Korsvägen och Örgryte-
vägen minimeras. För att inverka på parkens verksamhet så lite 
som möjligt har vi en god dialog med Liseberg och planerar 
gemensamt de arbeten som utförs i parken.

Station Korsvägen ligger relativt djupt och nås därför via  
ett mellanplan. Uppgångarna placeras så att kollektivtrafik-
resenärer enkelt kan byta trafikslag, och studenter och barn-
familjer likväl som turister och mässbesökare på ett tryggt  
och smidigt sätt ska kunna ta sig till och från stationen.



Här går Västlänken. 
1. Västlänken börjar vid Sävenäs och grenar av från Västra 

Stambanan strax öster om Munkebäcksmotet.

2. Vid Olskrokens bangård ansluts även Norge/Vänerbanan 
och Bohusbanan till Västlänken som sedan passerar på bro 
över E6.     

3. Västlänken löper vidare i tunnel under Skansen Lejonet. 
Den nya Station Centralen byggs parallellt med dagens  
station strax norr om Nils Ericsonterminalen. 

4. Efter passage över Götatunneln rundar Västlänken Kvarn-
berget och passerar under Stora Hamnkanalen.

5. En bergtunnel under Residenset och Otterhällan leder vidare 
mot Haga Kyrkoplan, där Station Haga byggs.

6. Därefter går tunneln söderut innan den svänger österut 
mot Station Korsvägen. Stationen byggs i anslutning till  
den nuvarande trafikplatsen.

7. Tunneln fortsätter under Liseberg, Mölndalsån, E6 och 
Gårdatunneln varefter den viker av söderut för att ansluta 
till Västkustbanan och Kust till kustbanan.
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TUNNELTypEr

Tunnelmynning
Bergtunnel

Betongtunnel i lera
Tråg
Bro



Så går arbetet till. 
Västlänken är totalt cirka åtta kilometer lång – varav sex 
kilometer går i tunnel under centrala Göteborg.
 Fyra kilometer av tunnelsträckan går genom berg – där 
spränger vi oss fram. Två kilometer går i lera – där använder 
vi cut-and-cover-teknik, vilket innebär att vi gräver oss ner 
och gjuter en tunnel i betong.  
 Den berömda ”göteborgsleran” är alltså inte så före- 
kommande som man kan tro. Den största delen av 
Västlänken sprängs ut i berget under staden med kända, 
konventionella metoder. Alla sprängningar övervakas 
noggrant och vi utför regelbundna vibrationsmätningar.

Avsnitten med lera påverkar göteborgarna mest genom 
att trafiken tillfälligt kommer att behöva läggas om. För 
att begränsa påverkan i staden delar vi upp arbetet i 
etapper. Som vid alla större infrastrukturbyggen kommer 
vi inte helt att kunna undvika störningar, men redan nu  
arbetar vi med att hitta lösningar för att minimera påverkan 
under byggtiden.
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