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en tågtunnel under Göteborg

Västlänken
Underlagsrapport Linjesträckningar



Obs! En del mindre justeringar i materialet har gjorts efter det att denna underlagsrapport 
godkänts. Där det finns skillnader gentemot huvudrapporten gäller vad som sägs i den.
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JÄRNVÄGSUTREDNING VÄSTLÄNKEN

Kapaciteten vid Göteborgs Central är maximalt utnytt-
jad. Järnvägsnätet i Västsverige behöver förstärkas för 
att regionen ska kunna utvecklas i en gynnsam riktning 
och Göteborgs Central är navet i spårsystemet.

I en förstudie år 2002 presenterades Västlänken som 
en lösning på problemet. Västlänken är en tunnel för 
genomgående tågtrafi k under centrala Göteborg. Med 
Västlänken kan nya stationer för pendeltågen byggas 
i staden så att fl er resenärer kan nå sitt mål utan att 
behöva byta färdmedel. 

Tre utbyggnadsalternativ med nya stationer studeras 
vidare i järnvägsutredningen samt ett förstärknings-
alternativ (Liseberg). Alternativen benämns efter 
stationslägena, med undantag för förstärkningsalter-
nativet:

• Haga – Chalmers

• Haga – Korsvägen

• Korsvägen

• Förstärkningsalternativet

1 Västlänken, bakgrund och syfte

Utbyggnadsalternativen jämförs med Nollalternativet, 
det vill säga att ingen utbyggnad sker. Tågtunneln 
innehåller två spår för persontrafi k. Godset körs via 
Gårdatunneln, i princip som i dag. Den nya tunneln 
går i berg på vissa sträckor och som betongtunnel i 
jord på andra.

Denna underlagsrapport (ULR) redovisar hur de olika 
linjealternativet ser ut och beskriver vilka val som 
gjorts under utredningen gång. Rapporten visar även 
de alternativ som har valts bort och motivering till 
detta.

Underlagsrapporten är ett komplement till framförallt 
ULR Teknik som beskriver förutsättningar vad gäller 
mark och berg, ULR Stationsplaceringar som styrt pla-
ceringen av plattformar och ULR Kulturmiljö som be-
skriver de byggnader som kan komma att påverkas.

För att närmare studera sträckningarna i plan och profi l 
och för placering av eventuell servicetunnel hänvisas 
till ULR Teknik. 

Målsättningarna för dragning av linjesträckningarna 
har varit:

en så ytlig förläggning av den jordförlagda tunneln 
som möjligt.

i största, möjliga mån förläggning av den jord-
förlagda tunneln inom järnvägsområden och mark 
för allmän plats, så att inte befi ntlig eller planerad 
bebyggelse berörs direkt.

dubbelspårstunnel med en bredvidliggande 
service- och räddningstunnel där även bilar kan 
köra.

Nedan redovisas förutsättningar enligt aktivitets-PM 31, 
Systemkrav, som är generella för alla alternativ.

Alla alternativ har givits möjlighet till både fyr-
spårs- och tvåspårsstationer.

Plattformarna skall vara 250 meter långa, vilket 
leder till att en tvåspårsstation kräver cirka 600 
meter rakspår, inklusive trumpeter.

Lutningen skall helst vara mindre än 25 promille. 
Maximal lutning är 30 promille.

•

•

•

•

•

•

Dimensionerande hastighet är 80 kilometer per 
timme. För förstärkningsalternativet är önskvärd, 
dimensionerande hastighet 140 kilometer per 
timme. Lägsta, acceptabla dimensionerande has-
tighet är 105 kilometer per timme.

Minsta radie för att klara hastigheten på 80 kilo-
meter per timme är 303 meter.

Alla alternativ skall kunna ansluta mot befi ntlig 
Boråsbana. Detta för att inte låsa en framtida 
utbyggnad av Boråsbanan till ett visst alternativ 
enligt Förstudie, Ny järnväg Göteborg-Borås, 
delen Almedal-Mölnlycke.

Nytt läge för Göta Älvbron kan komma att ligga 
antingen vid Stadstjänaregatan eller i nästa gata 
mot öster. Läget styrs av hur det går att anordna 
en viadukt över säckstationen.

Åtkomst till serviceplattformarna på Göteborg C 
bör ske från öster genom en mindre, underjordisk 
tunnel.

•

•

•

•

•

2 Förutsättningar
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Alternativet kan kombineras med alla
utredningsalternativ utom
förstärkningsalternativet.

Spåren mot Västlänken går från
Västra Stambanan ner via tråg mot
tunnel under infarten till Sävenäs,
snabbspåret (spårväg) och
Norge/Vänerbanan för att via tråg
åter gå upp på bangårdsplanet och
vidare på bro över E6 mot
Göteborg C.

Olskroken Tunnel
Det är möjligt att bygga en ny
station vid Gamlestadstorget
(Malmsjögatan).
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En station vid Gustavsplatsen
ersätter befintlig hållplats vid
Sävenäs. Ny station vid
Gustavsplatsen förskjuter
tunnelmynningen åt öster.
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Plan

Tunnel

Tråg

Bro

Markplan

Alternativet kan kombineras med alla
utredningsalternativ utom
förstärkningsalternativet.

Spåren från Västra Stambanan
passerar infarten mot Sävenäs i plan
för vidare passage över
Gamlestadsvägen på ny bro, vidare
på bank för att nå bro över
Ånäsvägen och under framtida
partihallslänk, vidare på bro över
Norge/Vänerbanan, för att på ramp
föras ner på bangårdsplanet och
vidare på bro över E6 mot
Göteborg C.

Olskroken Plan

Bortvalda alternativ: En variant
som ansluter söder om Skansen
Lejonet har studerats. I och med
att den bara kan kombiners med
sydligt läge och inte har några
direkta fördelar, har denna variant
lagts på is. Den kan
återuppväckas om Stora
Hamnkanalen skulle vara aktuellt.

Station vid Gustavsplatsen är
inte möjlig. En station hamnar
istället ungefär vid befintlig
hållplats vid Sävenäs.
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Bro

Tunnel

Tråg

Bro

Markplan

Alternativet kan kombineras med alla
utredningsalternativ utom
förstärkningsalternativet.

Spåren från Västra Stambanan
passerar infarten mot Sävenäs i plan
för vidare passage över
Gamlestadsvägen på ny bro, vidare
på bank för att nå bro över
Ånäsvägen och under framtida
partihallslänk, vidare på bro över
Norge/Vänerbanan, för att på ramp
föras ner på bangårdsplanet och
vidare på bro över E6 mot
Göteborg C.

Olskroken Bro

Bortvalda alternativ: Bro-tunnel.
En kombination med en
fortsättning på Västlänkstunneln
under Ånäsvägen och
Partihallsförbindelsen och en bro
över Norge/Vänerbanan har
studerats men avförts då den inte
kan knyta ihop Västra Stambanan
med Skäran.

Station vid Gustavsplatsen är
inte möjlig. En station hamnar
istället ungefär vid befintlig
hållplats vid Sävenäs.

Gamla loks
tallarna

Kolloniomr
åde

Gustavspla
tsen

E 20

Olskroksm
otet

Gullbergsm
otet

Gamlestad
storget

E20Ån
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n

Bortvalda alternativ: Bro-bro.
En variant med bro hela vägen
från passagen av E6 tills att den
går över Norge/Vänerbanan.
Alternativet avfördes då
lutningarna blev över 30 promille,
vilket inte är acceptabelt.





Sid 10



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /SVE <FEFF005B00420061007300650072006100640020007000E500200027003300300030002000640070006900200069006E00670065006E0020006600E40072006700680027005D0020005B00420061007300650072006100640020007000E500200027005B0054007200790063006B006B00760061006C0069007400650074005D0027005D00200041006E007600E4006E00640020006400650020006800E4007200200069006E0073007400E4006C006C006E0069006E006700610072006E00610020006F006D002000640075002000760069006C006C00200073006B006100700061002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400200073006F006D002000E400720020006C00E4006D0070006C0069006700610020006600F60072002000700072006500700072006500730073002D007500740073006B00720069006600740020006D006500640020006800F600670020006B00760061006C0069007400650074002E002000200053006B006100700061006400650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740020006B0061006E002000F600700070006E00610073002000690020004100630072006F0062006100740020006F00630068002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F00630068002000730065006E006100720065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




