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• Kommunikation närboende och verksamheter
• Västlänken och Korsvägen
• Gestaltning under byggtiden
• Trafiklösningar Korsvägen
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Hur kommunicerar vi Västlänken vid Korsvägen

Laila Romu, Kommunikation
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• Projektaktuellt Västlänken
• @vastlanken - Twitter o Instagram
• Webb - områdesspecifika sidor
• Projektaktuellt Korsvägen 

Under byggtiden även: 
• Utskick störningsinfo (direkt berörda)
• SMS –tjänst (innan sprängning)
• Jourtelefon ?
• Öppet hus/studiebesök
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Det här är Västlänken

Magnus Eriksson, delprojektledare Korsvägen
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Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett 
attraktivt, växande och hållbart Västsverige.

• Möjliggör genomgående pendeltågslinjer och resor 
i regionen utan byte.

• Utökar tågtrafik i och med egna spår för pendel- och regiontåg 
genom Göteborg.

• Bidrar till stadsutveckling i Göteborgs stad och regionutveckling 
i Västsverige.

• Avlastar den lokala kollektivtrafiken med fler centrala målpunkter.
• Frigör kapacitet på befintliga spår - ger ökad kapacitet för 

gods- och fjärrtågtrafik.
• Bidrar till att tågtrafiken i Västsverige kan utvecklas.
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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.
• Budget: 20 miljarder kronor

(2009 års prisnivå)
• Byggstart: 2017/2018
• Trafikstart: 2026
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• Olskroken
• Centralen
• Kvarnberget
• Haga
• Korsvägen
• BEST
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100 000 boende och 130 000 
arbetande får gång- eller cykelavstånd 
till en pendeltågsstation i centrala 
Göteborg.
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Samverkan och stadsutveckling
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• Trafikverket
– Bygger Västlänken: tunnel, stationer, spår, plattformar, uppgångar och 

några entrébyggnader
– Ansvarar för trafiklösningar under byggtid

• Västtrafik 
– Bygger huvudentréerna ovan mark med utökad resenärsservice
– Trafikplanerar kollektivtrafiken under byggtid och inför trafikstart

• Göteborgs stad
– Ansvarar för markanläggningarna runt entréerna: belysning, cykelställ mm
– Detaljplanerar stadens områden
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Station Korsvägen
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Korsvägen
mitt
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Korsvägen 
öster exteriör
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Stadens detaljplanearbete
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Detaljplan 
– utdrag ur illustrationskarta
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Byggteknik
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Bergbyggnad

Borrning och injektering (tätning av berget)
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Bergbyggnad

Borrning och laddning

Sprängning
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Bergbyggnad

Utlastning

Förstärkning
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Schaktning – Cut and Cover
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Korsvägen
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Station 
Korsvägen
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Station 
Korsvägen



26

Mellanplan
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Cykelgarage
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”Staden under byggtiden”
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Handel i 
staden



30

Trafik 
i staden
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Byggplank



32

Vem bygger 
vi för?
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Hur Västlänken möter staden 
– avskärmningar av byggarbetsplatserna

Bo Näverbrant
Ansvarig tekniska system och design samt för arbetsgruppen Staden under byggtid
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Avspärrningar runt 
byggarbetsplatser
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Varför mer än en 
standardavskärmning? 

1. Vi har höga ambitioner

2. Vi har villkor nr 1 
i tillåtligheten

”… fornlämningar ska så 
långt möjligt bevaras, 
synliggöras och införlivas .”

I gestaltningsprogrammet finns principer för
§ Avskärmning
§ Tillgänglighet förbi arbetsområden
§ Information
§ Skyltning och vägvisning
§ mm
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Flera funktioner och utformningar på avskärmningarna
De ska
• Dämpa buller 
• Skydda omgivningarna mot 

dammspridning
• Hindra insyn i arbetsplatsen
• Hålla obehöriga ute

De kan vara
• Täta
• Glasade
• Bullerdämpande
• Öppna nätstaket
• Nätstaket med insynsskydd
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Avspärrningarna kan användas för flera ändamål 

Information om projektet

Vägvisning

… eller historia… om stadsutveckling

Visa kulturarvKonst
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Projektets vision för gestaltning under byggtiden
• En positiv bild av Västlänken
• Identitetsskapande mönster och färg
• Överskådligt
• Platsspecifika behov
• Ledstråk
• Hållbara material
• Sociala värden
• Rent och snyggt
• Klotterpolicy
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Utsiktsplatser

På spaning in i framtiden
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Hur ska planken och dess närhet utnyttjas? 
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Avskärmning vid utbyggnaden av Metron i Köpenhamn
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Kant för att hindra att man kan 
klättra över i stället för slippa 
taggtråd.

Plank hela vägen till marken 
underlättar städning avsevärt.

• En person anställd av Metron för att hantera 
det praktiska kring plankens utsidor.

• Möjlighet att ljudisolera planken på baksidan i 
känsliga miljöer.

• Snabbt få upp konst och 
innehåll på planken annars kommer andra att 
göra det…

• Planken kravställs i kontrakten.

• Höga plank minskar nedsmutsning på 
angränsande byggnader.

4 meter

Byggplank
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Vägvisning till verksamheter

Metroutbyggnad 1999
Metroutbyggnad 

2011 - 2018
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Närliggande frågor …
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Trafiklösningar Korsvägen 

Karin Edin
Trafik
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Byggstart 2018

Beräknat till 2 år
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Preliminärt sommaren 2020

Beräknat till 4 år
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