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Västlänken gör det enklare 
att resa - och bidrar till ett 
attraktivt, växande och 
hållbart Västsverige. 
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•  Cirka 8 km dubbelspårig järnväg.  

•  Drygt 6 km i tunnel genom centrala 
Göteborg. 

•  Tre nya stationer i staden – vid 
Göteborg central, Haga och 
Korsvägen. 

•  20 miljarder kr (2009 års prisnivå) 
 

Västlänkens sträckning 

  Anläggningen 
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•  2… dryga km av tunneln går 
genom jord/lera. 

 

•  3… nya stationer byggs för 
Västlänken. 

 

•  4… km av tunneln går genom 
berg. 

 

•  6… dryga km är längden på 
tunneln. 

 

•  8… km är längden på 
Västlänken. 

 

•  9… uppgångar/entréer byggs 
till Västlänken. 

  Västlänken i siffror 
•  12… minuter är ungefär så lång tid det tar att köra 

genom tunneln, inklusive stopp vid de tre 
stationerna.  

 
•  14… tåg per timme kommer att kunna köra i 

vardera riktning genom Västlänken. Detta kan till 
exempel innebära kvartstrafik för 3 
pendeltågssystem + 2 ytterligare tåg. 

 
•  100 000… på- och avstigningar per dygn i 

Göteborg möjliggörs på grund av Västlänken med 
de tre nya stationerna. Dagens antal; 65 000 på- 
och avstigningar. (Pendel- och regionaltåg) 

 
•  100 000… boende får gång- eller cykelavstånd till 

en pendeltågsstation i centrala Göteborg. 
 
•  130 000… arbetande får gång- eller cykelavstånd 

till en pendeltågsstation i centrala Göteborg. 
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  - en del lera 
  Mest berg 
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Centralen 

Haga 

Korsvägen 
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Station Korsvägen 
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Fotomontage 

Station Korsvägen 
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250 m Götaplatsen 

750 m Vasagatan 
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Renströmsparken 
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Renströmsparken 
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Renströmsparken 
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Korsvägen 
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Utrymningsvägar  
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Byggskede 

  Byggstart   2018 
  Marken återställd 2023 
  Trafikstart Västlänken 2026 dec 
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Byggskede 
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Byggskede 
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Idéstudie Förstudie Järnvägs-
utredning Beslut Järnvägsplan 

2001 
Hur kan Göteborg 

C utvecklas för 
utökad 

järnvägstrafik i 
Västsverige på 

lång sikt? 
 

2002 
Fem sträckningar + 

förstärkningsalternativ. 
Förslag att flytta 
Centralen och 
varianter på 

stationsslingor prövas 
också. 

2004-2006 
Tre sträckningar och 

förstärknings-
alternativet utreds och 

vägs mot varandra.  
Samråd och remiss till 

allmänhet, myndigheter 
och organisationer. 

2007 
Trafikverket 

beslutar vilket 
alternativ som 

ska drivas vidare: 
Haga-Korsvägen 
uppfyller målen 

bäst. 

2010 
Västlänken 
finansierad. 

 
2011 

Projektering av 
Västlänken 

startar. 
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•  Projektering sedan 2011 
•  Tillåtlighet juni 2014 
•  Samråd järnvägsplan 2013-2014 
•  Miljökonsekvensbeskrivning godkänd länsstyrelsen november 2014 
•  Järnvägsplan tillstyrkt av länsstyrelsen 
 
 
 
 
 
•  Förberedande arbeten 
•  Upphandling av entreprenörer 
•  Planerad byggstart 2018 
•  2021 Göteborg firar jubileum  
•  2023 Kollektivtrafikcentrum vid Korsvägen och Haga klara 
•  2024 Ny del av Göteborg C invigs 
•  2026 Västlänken invigs 
 
•  Parallell process med stadens detaljplaner för järnvägstunnel och 

stationer. 

  Vad gör vi nu? 

  Fastställelse av järnvägsplan 
  Ansökan till mark- och miljödomstolen 
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   trafikverket.se/vastlanken 
  Prenumerera! 
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  trafikverket.se/vastlanken 


