
VÄSTLÄNKEN
– lite kort om stora fördelar.
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Tunnelsträckning
Ny järnväg ovan jord

Den grå linjen visar 
Västlänkens planerade 

sträckning genom 
centrala Göteborg.

EN KARTA ÖVER FRAMTIDEN.

Västlänken är en åtta kilometer lång tågförbindelse 
genom centrala Göteborg. Sex kilometer kommer att 
gå i en tunnel mellan Skansen Lejonet och Almedal 
– vilket gör att den inte kommer att synas speciellt 
mycket för blotta ögat när byggnationen är klar.

Men Västlänken kommer att märkas. Fler tåg och 
nya stationer ger bättre förbindelser, snabbare 
resor, färre byten och bidrar till en större arbets-
marknad. Och när fler kan åka kollektivt får vi alla 
en bättre miljö.
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SÅ LÖSER VI KNUTEN.

Planerna för Västsveriges pendeltågstrafik innebär 
en nödvändig ökning av resandet. Problemet är att  
järnvägsnätet i och kring Göteborg sedan 1990-talet  
har varit överbelastat. Göteborgs Central och järn-
vägssystemet runt om kan inte ta emot fler tåg. 
Störningar med stora förseningar har präglat situa-
tionen och den ökande godstrafiken har haft svårt  
att få tider på spåren.

När Västlänken står klar 2026 kan Göteborgs Central  
ta emot dubbelt så många tåg. Och tack vare statio-
nerna vid Korsvägen och Haga förbättras kommu-
nikationerna i och till staden, regionen och övriga 
Sverige.
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Läget i dag. År 2026.Pendel- och regiontåg Fjärrtåg

FLER SPÅR ÖPPNAR SÄCKEN.

Kapaciteten på Göteborgs Central är ansträngd. 
Västra Götalandsregionens målbild för perioden 
2006–2035 är att tågresandet ska trefaldigas och 
nå upp till 130 000 resor per dag. Med en separat 
pendeltågsstation parallellt med dagens anläggning 
skapas en ny smidig och avlastande ”pulsåder” via 
Västlänkstunneln. Samtidigt frigörs utrymme på 
dagens bangård. Utrymme som kan användas för 
att utöka fjärrtågstrafiken till bland annat Stockholm, 
Malmö och Köpenhamn. 
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Västlänken skapar hållbar tillväxt 
och ger oss möjlighet att utveckla 
regionen på ett helt annat sätt än 
i dag. Den ger oss också möjlighet  
att knyta ihop flera trafikslag – 
tåg, buss, spårvagn och flyg – på 
ett bra sätt som gör att människor 
snabbare kan ta sig in och ut från 
regioncentrum, men också snabb-
are mellan olika viktiga knut-
punkter.

PATRIK KARLSSON, KOMMUNALRÅD 
I MÖLNDAL OCH VICE ORDFÖRANDE 

I GÖTEBORGSREGIONENS FÖRBUNDSSTYRELSE.
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STATIONER SOM FÖRENKLAR.

Med Västlänken kommer Göteborgs Central att 
få en ny underjordisk stationsdel. Vid Haga och  
Korsvägen byggs dessutom två helt nya stationer 
– vilket avlastar kollektivtrafiksystemet och ökar 
möjligheten för resenärerna att ta sig direkt till sin 
slutdestination utan byten med buss eller spårvagn.

Sammantaget ger det välbehövlig avlastning i  
Göteborgs lokala kollektivtrafik. Genom att sprida 
pendeltågsresenärerna över fler delar av staden 
minskar trycket i områden med stor trängsel, som 
vid Göteborgs Central och Drottningtorget. Sam-
tidigt innebär de nya knutpunkterna vid Haga och 
Korsvägen större möjligheter för resenärerna att 
hitta resvägar som passar.
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STATION CENTRALEN. 

Det är trångt på Göteborgs Central. Både för männi-
skor och tåg. Med den nya stationsdelen skapas ut-
rymme för fler tågpendlare vilket ger mindre biltrafik 
och bidrar till minskad klimatpåverkan. I dag måste 
alla tåg som kommer till Göteborg vända och köra 
ut samma väg. Med Västlänken kan pendel- och  
regiontågen istället passera vidare genom staden. 
Fler kommer att kunna pendla snabbare, enklare och 
med färre byten.

Den nya stationsdelen, med sina två plattformar och 
fyra spår, byggs i anslutning till Nils Ericsonterminalen, 
strax norr om nuvarande Göteborgs Central. 

Inom cirka tio minuters gångavstånd från de tänkta 
stationsuppgångarna bor det i dag 3 500 människor 
– men framför allt har runt 45 000 sin dagliga syssel-
sättning i området.
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STATION HAGA.

Den nya stationen vid Haga, som ligger cirka 25 meter 
under marken, får en viktig funktion för utvecklingen 
av västra Göteborg. Norra Masthugget och Skepps-
bron hör till kommande stadsbyggnadsprojekt och 
redan i dag bor drygt 17 000 personer inom cirka 
tio minuters gångavstånd från den tänkta stationen. 
Runt 36 000 studerar och jobbar dessutom i området. 

Läget på den nya stationen ger de västra stadsdelarna 
en snabbare länk till övriga regionen. Här skapas en ny 
viktig knutpunkt för kollektivtrafiken där resenärerna 
kan byta till och från buss och spårvagn.
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STATION KORSVÄGEN.

Korsvägen är redan i dag en mycket viktig knutpunkt 
i Göteborgs kollektivtrafiknät. Evenemangsstråket 
– med Världskulturmuseet, Universeum, Liseberg, 
Svenska Mässan och Scandinavium – har en central 
funktion för stadens turistnäring.

Inom cirka tio minuters gångavstånd från Korsvägen 
bor i dag runt 14 000 personer, samtidigt som ungefär 
20 700 är sysselsatta i området. 

Sammantaget innebär det att väldigt många männi-
skor rör sig i omgivningarna. Den nya pendeltågs-
stationen stärker områdets koppling till resten av 
regionen och öppnar för bättre resmöjligheter till 
flera av Göteborgs viktigaste besöksmål.
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Med Västlänken byggs kapaciteten 
ut kraftigt och ger oss möjlig- 
heter att skapa genomgående  
pendeltågslinjer. Många av våra  
resenärer kommer att kunna  
komma snabbare till sina jobb  
och studier genom att vi har tre  
olika stationer. De är nödvändiga  
både för att det ska gå snabbare  
för många, men också för att för-
dela resandet på flera stationer  
och därmed minska trängseln. 
Västlänken medför att trycket  
lättar och systemet blir också 
mindre sårbart för trafikstörningar. 
En hållbar stad och region kräver 
en kraftigt utbyggd tågtrafik.

ROGER VAHNBERG ,
VICE VD PÅ VÄSTTRAFIK. 21



STORA FÖRÄNDRINGAR – ÄVEN PÅ YTAN.

Göteborgs Stad ansvarar för stadsutvecklingen runt 
tunnelområdet och stationerna. I staden finns stora 
och tydliga ambitioner på att ta tillvara de möjligheter 
som Västlänken ger för att göra stadskärnan mer 
grön och attraktiv, inte minst runt de nya stationerna.

I stadens framtidsplaner ingår också att utveckla och 
bebygga flera nya centrala områden. Under tiden som 
Västlänken byggs kommer stora förändringar att ske 
bland annat kring Gullbergsvass, Norra Masthugget 
och Skeppsbron.
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I centrala Göteborg finns stora 
områden som kan och ska utveck-
las till mer stad – med såväl bo-
städer och arbetsplatser som 
handel och service. Vi vill skapa 
attraktiva miljöer där människor 
vill och kan röra sig både till fots 
och med cykel. Bilar tar för 
mycket plats i stadsrummet, vi 
måste börja välja andra transport-
sätt i högre utsträckning. Här 
kommer Västlänken att spela 
en stor roll.

BIRGITTA LÖÖF, 
PLANCHEF STADSBYGGNADSKONTORET,  

GÖTEBORGS STAD.
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HELA REGIONEN GYNNAS.

Med nya stationer vid Korsvägen, Haga och i anslut-
ning till Göteborgs Central är det lätt att förknippa 
Västlänken med enbart Göteborg.

Men de positiva effekterna av projektet stannar inte i 
en enda stad. Fördelarna för kollektivtrafiken sprider 
sig ut i hela regionen och den nya länken är en av de  
viktigaste åtgärderna för att främja utvecklingen 
i hela Västsverige. Med snabbare och tätare tåg-
förbindelser mellan städer och kommuner i nord, syd 
och öst öppnas nya tillväxtmöjligheter. Smidigare 
pendling gör att fler kan arbeta eller studera på en 
ort och bo på en annan – även utan bil.
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HAGA

KORSVÄGEN

GÖTEBORGS
CENTRAL

Alingsås

Älvängen

Kungsbacka

Landvetter
flygplats

Anna bor i Älvängen och ska ta flyget till London.  
Hon kliver på vid sin pendeltågsstation och kan åka 
hela vägen ut till Landvetter flygplats utan byten.

Familjen Bengtsson i Alingsås har kusinerna från 
Malmö på besök, en dag på Liseberg väntar. Båda 
bilarna kan lämnas hemma och istället tar hela 
gänget tåget direkt till Korsvägen.

Carlos från Kungsbacka pluggar på Handels- 
högskolan i Göteborg. Med den nya stationen  
i Haga pendlar han snabbt och enkelt, och utan 
byten längs vägen behöver väckarklockan inte 
ställas riktigt lika tidigt.

TRE FRAMTIDSEXEMPEL.

Västlänken ger möjlighet till nya smidiga resvägar. Här 
är tre exempel som utgår från den målbild Västra 
Götalandsregionen har för tågtrafiken år 2035:

A

B

C
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745 000 1980

789 000  1990

911 500  2000

1 096 100  2010

1 642 000  2028

ARBETSMARKNADEN VÄXER. 
1980–2028
Sveriges storstadsregioner är landets tillväxt-
metropoler. Göteborgsregionen är inget undantag.

I Göteborgs arbetsmarknadsregion fanns år 1980 
745 000 invånare. I dag handlar det om dryga mil-
jonen, och år 2028 förväntas 1 642 000 människor 
finnas i arbetsmarknadsregionen som då även 
omfattar ett större geografiskt område.

Det ställer inte bara krav på ett ökat kollektivresande 
för miljöns skull – det ställer också krav på en kollek-
tivtrafik med tätare turer, snabbare förbindelser och 
färre byten.

1980

2028

Källa: Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 
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VÄSTLÄNKEN ÄR EN GRÖN LÖSNING.

Från politiskt håll finns en tydlig målsättning att öka 
andelen kollektivtrafikresenärer. Ju fler som reser 
tillsammans desto mindre påverkan på den lokala 
och globala miljön. 

Ett tåg rymmer långt fler resenärer än både bilar och 
bussar. Det gör tåg till ett av de mest klimatsmarta 
transportsätten.

Järnvägssystemet i Göteborg är uppe i sin maximala 
kapacitet, men för att fler ska ha möjlighet att välja 
kollektivtrafiken behövs plats för fler tåg. Med 
Västlänken kan tågtrafiken på Göteborgs Central 
fördubblas och fler av regionens invånare kan välja 
tåget vid både kortare och längre resor. 
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Med Västlänken kan vi erbjuda 
ett energieffektivt sätt att resa 
på långa avstånd samtidigt som 
vi minskar bullret och de hälso-
skadliga luftutsläppen. Dessutom 
minskar vi vårt bidrag till den 
globala växthuseffekten.

LOTTA SILFVER, MILJÖUTREDARE VID 
MILJÖFÖRVALTNINGEN, GÖTEBORGS STAD.
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EN GRUND FÖR FORTSATT UTBYGGNAD.

Med Västlänken kan tågnätet i hela regionen utvecklas. 
Ett exempel på de nya möjligheter som tunneln ger är 
snabbtågsförbindelsen mellan Göteborg och Borås 
via Landvetter flygplats. Den nya järnvägen ska knyta 
regionens två största städer närmare varandra och 
stärka kommunikationerna inom Västsverige. 

2026 när både Västlänken och järnvägen till flyg-
platsen planeras vara klara kan det alltså vara möjligt 
att åka från Haga eller Lilla Edet till London med bara 
ett byte – från tåg till flyg på Landvetter. 
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För att lyckas som region måste 
vi nå en större arbetsmarknad. 
För det krävs en högeffektiv och 
bra kollektivtrafik. Då får före- 
tagen rätt kompetens, bättre 
tillväxt och högre sysselsättning. 
I dag har Göteborg dessutom en 
alldeles för liten andel kollektiv-
trafikresande. Vi måste öka 
kapaciteten för att få in fler tåg 
från alla de fem ekrar som går 
ut i regionen.

JOHAN TROUVÉ, 
VD VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN.38



2004
Västlänken är med i regeringens framtidsplan för 
järnvägsprojekt 2004–2015. Men ännu är inte 
finansieringsfrågan löst. 

Baserat på förstudien utreds tre sträckningar och 
ett förstärkningsalternativ där säckbangården 
fördubblas från 16 till cirka 30 spår. Alternativen 
analyseras i 20 underlagsrapporter för att spegla  
så många perspektiv som möjligt.

2005
Samråd med allmänheten, myndigheter och organi- 
sationer. Informationsmöten med stadsvandringar,  
informationsbroschyr till 30 000 hushåll och 
företag samt annonsering i dagspress.

2006
Utställning och remiss av järnvägsutredning. Bland 
annat öppet hus i Nordstan, på Göteborgs Central 
och tre månader på Stadsbyggnadskontoret. 

1980- & 1990-tal
Tågsystemet och tillgängligheten till centrala 
Göteborg måste förbättras. Idéer om en tåg-
tunnel under Göteborg uppkommer i samband 
med planeringen av Götatunneln.

2001
Idéstudie för hur Göteborgs Central skulle kunna 
utvecklas på kort och lång sikt.

2002–2003
Förstudie om Västlänken klar. Fem utbyggnads- 
alternativ och ett förstärkningsalternativ 
studeras. I både idé- och förstudien prövas flera 
förslag, som att flytta Centralen (till exempel till 
Olskroken eller Gårda) samt olika varianter av 
stationsslingor. 

VÄSTLÄNKEN  
1980–2026
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2007
Beslut om att alternativet Haga–Korsvägen 
via Älvstranden uppfyller projektmålen bäst. 
Finansiering ännu ej klar.

2010
Västlänken finns med i regeringens nationella 
plan för transportsystemet 2010–2021 och 
finansieras genom avtal mellan staten och 
Västsverige i det Västsvenska paketet.

2011
De krav och förutsättningar som gäller för  
Västlänken utreds när arbetet med en  
järnvägsplan påbörjas. En miljökonsekvens-
beskrivning tas också fram.

2012
Regeringen får tillåtlighetsansökan med förslag 
på villkor för projektering och byggskede.

2013
Samråd med allmänheten, myndigheter 
och fastighetsägare. Fokus på pendeltågs-
tunnelns och stationernas placering inom 
den valda korridoren samt hur påverkan  
på kulturmiljön kan minimeras.

2014
Miljökonsekvensbeskrivningen godkänns 
av Länsstyrelsen innan järnvägsplanen ställs  
ut för granskning i december. Granskningen 
sträcker sig en bit in i 2015.

2015–2017
Fastställelse av järnvägsplan och miljödomar. 
Under perioden påbörjas förberedande arbeten, 
som till exempel omläggningar av ledningar 
och kollektivtrafik.

2017
Lagakraftvunnen järnvägsplan och miljödom.

2018
Byggstart.

2026
Pendeltågen börjar trafikera Västlänken.
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OM TRAFIKVERKET.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av 
transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, 
sjöfart och luftfart. Vi ansvarar även för byggande, 
drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.
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OM VÄSTLÄNKEN.

Vad: En cirka 8 km lång pendeltågsförbindelse, varav 
drygt 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Nya 
stationer vid Haga och Korsvägen. En ny stationsdel 
vid Göteborgs Central. 

Varför: Satsningen underlättar resandet i Göteborg 
och Västsverige. Ger ökad kapacitet för pendeltågs-
trafiken och ökad tillgänglighet till staden. Minskar 
sårbarheten i järnvägssystemet.

Byggstart: Beräknas till 2018.

Trafikstart: Beräknas till 2026.

Kostnad: Cirka 20 miljarder kronor (prisnivå 2009).

Projektet ingår i Västsvenska paketet.

VILL DU HÅLLA DIG UPPDATERAD
OM VAD SOM HÄNDER? 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på
www.trafikverket.se/vastlanken

4746 4746



Trafikverket, Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

Västlänken är en del av Västsvenska paketet.

Upphovsmannen ansvarar för publikationens innehåll.
Europeiska unionen tar inget ansvar för hur innehållet används.
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