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Sammanfattning 
Västlänken är en åtta km lång järnvägsförbindelse i Göteborg för pendel- och regiontåg, 

där sex km går i tunnel genom de centrala delarna av staden. Till Västlänken byggs tre 

stycken underjordiska stationer. En byggs i anslutning till nuvarande centralstation och 

två byggs i andra central noder i Göteborg: Haga och Korsvägen. Hela projektet har en 

budget på 20 Mdr i 2009 år prisnivå och utförs inom Stora projekt Trafikverket.  

 

Med utgångspunkt i att planperioden är klar och att byggskedet startar, presenteras 

nuläget i projektet och avsikten är att sätta utmanande bergteknik i ett sammanhang av 

tillstånd, kontrakt och byggande. Artikeln redovisar vilka tillstånd som krävts, vilken 

upphandlingsstrategi som legat till grund och hur kontrakten har utformats.  Den sista 

punkten beskrivs med utgångspunkt från de entreprenader där huvuddelen av 

bergarbetena utförs, entreprenad Haga och Korsvägen, där bergarbeten sammanlagt 

omfattar ca tre km spårtunnel och fem km servicetunnel samt två stora stationsutrymmen 

med en spännvidd på ca 50 m och med begränsad bergtäckning. Projektet har dessutom 

att uppfylla begränsad påverkan på grundvattenmagasinen då stora delar av Göteborg är 

grundlagt på lera vilket ställer krav på tätning av berg.  

Artikeln redovisar också kort framtiden, om upphandlade kontrakt och under vilken 

tidsperiod dessa genomförs.  
 
 

1 Inledning  
Att bygga ny infrastruktur i stadsmiljö innebär som regel utmaningar utöver det rent 

byggnadstekniska och komplexiteten ökar både i planskedet och i byggskedet jämfört 

med utanför stadsmiljö. Anläggningsbranschen är nog i huvudsak bra rustat för att lösa 

det tekniska utförandet vad gäller dimensionering och byggande men att göra det i 

förhållande till begränsat utrymme, med stor hänsyn till flera olika intressenter, 

begräsningar i utförande utifrån miljödom, hantering av trafik mm gör att det totalt blir 

att en långt bredare kompetens- och erfarenhetsbas krävs än vad branschen historiskt har 

behövt uppvisa. Västlänken i Göteborg, en åtta kilometer lång järnvägsförbindelse genom 

Göteborg med tre underjordsstationer, är nu i skedet mellan planering och byggnation. 

Projektet uppvisar förhållanden som gör det exceptionellt utmanande: del i stadsförnyelse 

med nya detaljplaner, ett stort antal privata eller kommersiella tredje- partsförhållande, 
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begränsade arbetsområden, komplex byggteknik mm. Denna artikel avser att presentera 

hur projektet genomfört planskedet utifrån dessa förutsättningar,  hur utförandet planeras 

samt ge en bild av Västlänken som projekt, inklusive de bergkonstruktioner som ska 

utföras.  
 
 

2 Vart är vi på väg?  
Västsverige växer. Befolkningen och den ekonomiska tillväxten ökar stadigt och 

näringslivet i Västra Götaland svarar värdemässigt för mer än en fjärdedel av Sveriges 

export. Västsverige, med Göteborg som kärna, är en expansiv och levande region. En 

viktig förutsättning för fortsatt regional tillväxt är att nuvarande lokala marknader kan 

utvidgas så att fler människor kan nå fler arbetsplatser inom rimlig pendlingstid. Då 

behövs ett effektivt transportsystem. 

 

I Göteborg och Västsverige finns idag ett antal problem i transportsystemets funktion. 

Flera transportfunktioner fungerar bristfälligt och kapacitetsutnyttjandet är på 

marginalen. Det gör att regionens utveckling hämmas. Problemen berör såväl lång-  och 

kortväga godstrafik som det regionala resandet och arbetspendlingen. Även de långväga 

persontransporterna till och från Göteborg påverkas negativt av kapacitetsbristerna i och 

kring centrala Göteborg. Järnvägssatsningar är en viktig förutsättning för fortsatt regional 

tillväxt eftersom fler människor kan nå fler arbetsplatser inom rimlig pendlingstid. 

 

Göteborgs central är i dagsläget slutstation för resor till Göteborg, och de resenärer som 

ska vidare måste byta till spårvagn, buss eller annat tåg. Detta gör att kollektivtrafiken i 

området runt Göteborgs central är hårt belastad. Med Västlänken kommer resenärerna att 

kunna välja mellan fler stationer i Göteborg, och med sammankopplade genomgående 

pendel- och regiontågslinjer kommer det att gå att resa längre sträckor utan byte. Detta 

innebär att trycket på både Göteborgs central och kollektivtrafiksystemet kommer 

minska. Tågen kommer att köras tätare, och fler tåg får plats. 

 

Bristen på spårkapacitet i navet Göteborg och på de olika ekrarna in mot Göteborg har 

varit, och är, en stor utmaning. Med ökad spårkapacitet kan tågtrafiken utökas och 

utvecklas för förbättrade persontransporter nationellt, regionalt och lokalt och möjliggör 

även förbättringar av den för svensk industri så viktiga godstrafiken till och från Nordens 

centralhamn, Göteborgs hamn, se figur 1. 
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Figur 1. Järnvägssystemet kring Göteborg 

 

Idag trafikeras Göteborgs C med ca 675 ankomster och avgångar per vardagsdygn. När 

Västlänken öppnar kommer den och säckbangården tillsammans få en kapacitetsökning 

till att kunna hantera 1125 ankomster och avgångar per dygn och plats för fler tåg, så att 

utbyggnaden av järnvägen i Västsverige kan fortsätta. 

 

Genom att det blir plats för fler tåg blir det lättare att resa i Västsverige. Det innebär att 

invånarna i regionen kan nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, 

kultur, shopping och evenemang. Det gynnar i sin tur näringslivets utveckling och bidrar 

till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. Det blir enklare att resa med färre 

byten. Från politiskt håll finns ett tydligt mål att öka andelen kollektivtrafik-resenärer. Ju 

fler som reser tillsammans, desto mindre påverkan på den lokala och globala miljön.  

 

Tre nya stationer kommer att byggas; vid Göteborgs Central, vid Haga och vid 

Korsvägen. Stationerna byggs i tunnel och endast entréerna tar utrymme ovan mark. I 

närheten av de nya stationerna planeras flera nya stadsdelar med bostäder och 

verksamheter. Se visualisering av station Haga i figur 2.  
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Figur 2. Exempel på slutlig utformning av station Haga, med vägg och takelement, vilket 

innebär att mycket lite av betong och bergförstärkningsåtgärder kommer att vara synliga 

i stationerna. 
 
 

3 Planeringsprocessen och upphandlingsstrategi  
 

Det är mer än 15 år sedan den formella planeringsprocessen startade med 

idéstudie/förstudie om att förstärka kapaciteten vid Göteborg Central med bland annat en 

genomgående tågtunnel, vilket framgår i illustrationen enligt figur 3. Kapacitetshöjande 

mindre åtgärder på nuvarande bangård skulle lösa problemen under en begränsad tid men 

en mer långsiktig lösning med en genomgående tunnel bedömdes vara nödvändig. 

Samtidigt såg Göteborgs Stad möjligheterna till nya attraktiva tågstationer i centrala 

Göteborg. 
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Figur 3. Illustration av planeringsprocessen för Västlänken 

 

I förstudien 2002-03 studerades fem tunnelalternativ. Kvar till järnvägsutredningen 2004-

07 var tre tunnelalternativ plus ett kapacitetsförstärkningsalternativ. Utredningen 

genomfördes i en gemensam organisation med Göteborgs Stad och ledde efter omfattande 

samrådsarbete fram till ett gediget beslutsunderlag med ett 20-tal underlagsrapporter. 

Efter remiss beslutade Banverket att alternativet Haga-Korsvägen skulle ligga till grund 

för fortsatt planering. De flesta remissinstanser hade också förordat detta alternativ.  

 

Den fortsatta planeringen med järnvägsplan och regeringens tillåtlighetsprövning av det 

valda alternativet fick vänta några år eftersom finansieringen blev klar först 2010. 

Tillåtlighetsbeslutet kom 2014 och järnvägsplanen med godkänd MKB fastställdes efter 

omfattande samråd två år senare. Regeringens avslog därefter samtliga överklaganden 

2017 vilket innebar att planen först då vann laga kraft.  

 

Några överklaganden av regeringens beslut ligger nu hos Högsta 

förvaltningsdomstolen.    

 

Regeringen har vid sin tillåtlighetsprövning beslutat om att Västlänken får byggas och 

föreskrivit sex tillåtlighetsvillkor. Dessa tillåtlighetsvillkor har beaktas och kommer 

fortsatt att beaktas vid anläggandet av Västlänken. Trafikverket har också vid 

Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, ansökt om tillstånd enligt miljöbalken 

att anlägga Västlänken och Olskrokens planskildhet. Domstolen ska nu ta ställning till 

Trafikverkets förslag till villkor om hur arbetena ska bedrivas. Arbetena innefattar bl.a. 

schakt i jord och sprängning av bergtunnlar, underjordsanläggningar, installationsarbeten, 

bortledande av grundvatten och infiltration av vatten. Störningarna från dessa arbeten 

kommer regleras genom villkor.  

 

Projekt Västlänkens upphandlingsstrategi har valts utifrån Trafikverkets övergripande 

mål och strategier med hänsyn till respektive entreprenads särskilda förutsättningar och 

efter dialog med leverantörsmarknaden. Projektets strategi för att uppnå god konkurrens 

handlar till stor del om att paketera upphandlingarna på ett sätt som attraherar den typ av 
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leverantörer som projektet tror kan bygga Västlänken till rätt tid, kostnad och innehåll. 

Sättet att paketera entreprenaderna påverkar även i vilken grad beställaren bör ansvara för 

samordning och vilken grad samordningen kan tas över av leverantörerna. 

 

En av förutsättningarna inför upphandlingarna är att öppna upp för utländska 

entreprenörer i Västlänkens kontrakt. Projektet anser att Västlänkens typ av 

entreprenader, med komplex byggnation i stadsmiljö, kan dra nytta av erfarenhet och 

kunskap från entreprenörer som befinner sig på den globala entreprenadmarknaden. 

Under försommaren 2013 genomförde projektet sammanlagt ett trettiotal 

entreprenörsdialoger med företag från elva länder.  Projekt Västlänken delades därefter 

in i sex entreprenader enligt figur 4. 

 

Det finns två huvudsakliga entreprenadformer, utförandeentreprenad och totalentre-

prenad. Entreprenadformerna påverkar parternas risk- och ansvarsfördelning där 

entreprenören har större åtagande och en större riskexponering för totalentreprenad än för 

utförandeentreprenad men också större frihetsgrader och möjligheter till innovation och 

hitta produktionseffektiva metoder. Trafikverkets riktlinjer anger att andelen total-

entreprenader bör uppgå till 50 procent år 2018. 

 

 
Figur 4. Entreprenadindelning i Västlänken där BEST utförs som genomgående 

entreprenad.  
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Projektet har valt totalentreprenad som entreprenadform för nästan samtliga 

entreprenader förutom BEST (Bana, El, signal, Tele). Entreprenad Olskroken och 

entreprenad Centralen upphandlas med totalentreprenadformen ECI (Early Contractor 

Involvement).  Grundtanken med ECI är att entreprenören kommer in i projektet i ett 

tidigt skede så att entreprenören genom sin kunskap kan vara med och påverka 

utformningen av produktionsmetoder och kostnader. Den viktigaste skillnaden mellan en 

traditionell totalentreprenad och ECI är att man engagerar entreprenören på ett mycket 

tidigare stadium, då det största inflytandet på kostnader och projektresultat är möjligt.  

 

Bergarbetena har upphandlats mängdförtecknade, avseende berguttag, bergförstärkning 

och injektering inom totalentreprenaden.  Betongkonstruktionerna inklusive 

samverkanskonstruktionerna av betong i bergtunnlarna och stationerna ingår däremot i 

totalåtagandet. 

 

Den arkitektoniska utformningen redovisas i gestaltningsprogram och ingår därmed i 

totalåtagandet. För stationerna innebär det att 0,5 m utrymme i ytterväggarna avsatts för 

gestaltning och akustikdämpande åtgärder. I figur 2 visas förslaget från 

gestaltningsbeskrivningen. 

 

Tabell 1: Sammanfattning av kontraktens entreprenadformer 

 
Kontrakt 

Entreprenadform 

1. Olskroken  Totalentreprenad -ECI 

2. Centralen Totalentreprenad -ECI 

3. Kvarnberget Totalentreprenad 

4. Haga Totalentreprenad – utförande för bergdelar 

5. Korsvägen Totalentreprenad – utförande för bergdelar 

6. BEST Utförandeentreprenad 

 

4 Utmaningen 
Göteborg karaktäriseras av låglänta områden längs med Göta älv och övriga vattendrag 

samt av något mer kuperade bergsområden söder om centrala staden och öster om 

Mölndalsåns dalgång. Nivåskillnaden mellan de lågt och högre liggande områdena är 

ungefär 40 m. Markförhållandena längs sträckan utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor 

och bebyggda områden. Jordlagren i dalgångarna utgörs generellt överst av fyllning och 

därunder följer ett mäktigt lager med lera. Leran vilar normalt på ett lager av grövre 

material, friktionsjord, innan berget tar vid.  

 

Totalt ska nära fem km järnvägsanläggning anläggas i berg vilket också inkluderar 

stationerna Haga och Korsvägen, övriga delar anläggs i jord. En översiktlig bild över 

tunneltyperna ges i figur 5. Utöver detta kommer ytterligare nära fyra km service- och 

räddningstunneln att byggas i berg. Spårtunneln byggs som en tvåspårstunnel parallellt 

med denna en parallell service-och räddningstunnel.  
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Huvuddata för Västlänken är 

 8 km lång. 

 6,6 km i tunnel. 

 2 km betongtunnel genom lerpassager. 

 4 km bergtunnel. 

 3 stationer, varav två förlagda delvis i berg (Haga och Korsvägen). 

 1,6 Mm3 berg 

 1,9 Mm3 jordschakt varav merparten lera 

 
Figur 5. Tunneltyper för västlänken 

 

De finns flera utmanande konstruktioner i berg, bl a ett flertal passager med befintliga 

anläggningar. Bland annat passeras Götatunneln på två ställen som kräver 

förstärkningsarbeten i Götatunneln. Gårdatunneln kommer att passeras med ca fem 

meters bergtäckning vilket kommer att ställa krav i utförandet för att inte påverka 

järnvägstrafiken i denna mycket hårt belastade järnvägstunnel. Flertalet av passagerna 

med befintliga anläggningar är dock sekretesskyddade.  

 

Det mest utmanande avseende bergkonstruktionerna är dock utförande av stations-

områdena i berg. Både station Haga och Korsvägen är huvudsakligen i berg men med en 

del i jord. Bergdelen av stationerna har en spännvidd av ca 50 m och byggs med relativt 

liten bergtäckning med hänsyn till denna spännvidd. Centralt i sektionen byggs 
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betongpelare som tillsammans med övrig bergförstärkning utformar den permanenta 

bergförstärkningen. Se illustration av utbyggnadsordningen för stationen i figur 6. 
 

Bergtunnlarna byggs under en bergtäckning mellan 4 - - 50 m och består av tre typer av 

tunnel, servicetunnlar, spårtunnlar och stationsutrymmen med spännvidderna cirka 6, 14 

och 50 m.  

 

 
Figur 6. Korsvägen regelbundet stationstvärsnitt, uttagssekvenser och 

betongpelarinstallation. 

 

Generellt är bergkvaliteten god. Bergarten är gnejs och genomkorsas av förhållandevis få 

och små sprick- och krosszoner. Dessa kan dock lokalt bli utmanande, dels beroende på 

behov av tätning, dels beroende på lokal stabilitet. I station Korsvägen har två krosszoner 

identifierats inom områden med stor spännvidd. I station Haga har inte några specifika 

zoner identifierats i kritiska lägen men en relativt låg bergtäckning gör att berguttaget 

även här behöver göras med stor noggrannhet och kontroll av uppföljande mätning.  

 

I figur 7 och 8 visas exempel på den komplexa geometrin med servicetunnlar och 

teknikutrymmen. Figurerna har saxats ur den 3D-modell som finns för stationerna, och 

som i berghandlingarna i förfrågningsunderlaget har högre rangordning än ritningar.   
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Figur 7. Vy över Korsvägens station mot syd, bergtunnlarna i grönt och betongdelar i 

rött. 
 

 
Figur 8. Sektion ur figur 7, visande stationsrummet med 50 m spännvidd och centrala 

betongpelare till vänster och teknikutrymme för bland annat brandgasventilation till 

vänster i figuren 

 
 

5 Tillstånd och samverkan  
Att bygga enbart med stöd av järnvägsplan är inte möjligt eftersom anläggningen inte får 

byggas i strid med gällande detaljplaner. Här krävs en parallell process med att ta fram 

järnvägsplanen och nya detaljplaner.  

 

I fallet med Västlänken omfattar detaljplanearbetet att ta fram en genomgående detaljplan 

kallad ”Linjen” samt separata detaljplaner för respektive stationsområde där uppgångar 

planeras. Flertalet detaljplaner omfattar stadsförnyelse som innebär att flera olika 

planeringsprocesser behöver pågå parallellt. Detta gäller exempelvis planering av 

bostäder eller andra byggnader, nya trafiklösningar inklusive spårvägsdragningar, 

ledningsdragningar eller parkområden.  
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För att kunna hantera olika parallella processer och skapa lösningar som alla intressenter 

är tillfreds med, har i fallet med Västlänken, inneburit samverkan i första hand mellan 

Trafikverket, Göteborgs stad och Västtrafik. Dessa tre parter är de som är mest ansvariga 

för att processerna går framåt. För denna samverkan krävs dock även samverkan med 

andra parter som på ett eller annat sätt blir beroende av anläggningen eller av 

anläggningens utformning och staden utformning. Exempelvis gäller detta 

räddningstjänst, Trafikverkets driftavdelning och verksamheter i staden och i 

anläggningens närhet.  

 

För att möjliggöra att nå de övergripande projektmålen rätt anläggning för staden, 

brukarna och Trafikverket etablerades en gemensam samverkansorganisation som 

illustreras i figur 9. Denna organisation baseras på tre nivåer där det huvudsakliga arbetet 

utförs i arbetsgrupper. Arbetsgrupperna omfattar både geografiska områden, exempelvis 

”Korsvägen”, och tematiska områden, exempelvis ”Trafik”. Om fungerande lösningar 

inte kan beslutas i arbetsgrupperna kan frågan lyftas till samordningsgruppen som i sin 

tur kan lyfta den vid behov till en koordineringsgrupp. Modellen på denna 

samverkansorganisation kan även fungera som en konflikttrappa vid behov. Efter en viss 

inkörningstid så har samverkansorganisationen visat sig vara mycket värdefull för att 

hantera olika intressentområden och få arbetet att gå framåt. Projektet har, som så många 

andra projekt, ställts inför stora utmaningar i ändrade sena beslut vilket ställt krav på 

omtänk och ändringar i både detaljplaner och i järnvägsplan. Med den gemensamma 

organisationen är det vår syn att detta hanterats på ett mycket bra sätt och att satta 

tidplaner mer eller mindre kunnat innehållas. I vart fall har inte ändringar medfört 

ändringar i projektidplanen.  

 

 
 

Figur 9: Illustration över samverkansorganisationen mellan Trafikverket, Göteborgs stad 

och Västtrafik.   
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6 På väg in i byggskedet 
Västlänken rymmer en del utmaningar då den byggs i stadsmiljö. Mark- och 

miljödomstolen ger miljödom, dels på buller och vibrationer, dels avseende 

vattenverksamhet. Buller och vibrationer är något som behöver hanteras både avseende 

byggskedet men även i det permanenta skedet. I byggskedet kommer miljödomens krav 

på begränsade störningar innebära begränsningar i tillåtna bullernivåer och tillåtna 

arbetstider för bullrande moment. Det permanenta vibrationskravet innebär att en dämpad 

spårlösning krävs vilket åstadkomms med ett ballastfritt, vibrationsdämpat spår infäst till 

betongplatta i tunnlar och station. 

 

Tunnlarna och stationerna byggs i anslutning till känsliga grundvattenmagasin vilket har 

lett till krav avseende inläckage till tunnlarna i det permanenta skedet och därmed krav 

till en kontinuerlig förinjektering i samband med byggverksamheten, för att klara dessa 

krav. Grundvattennivåerna kommer att mätas kontinuerligt och som skyddsåtgärd, ifall 

en påverkan noteras, etableras ett flertal återinfiltrationsanläggningar runt tunnelsystemet.  

 

Det är en utmaning att bygga i stadsmiljö, och speciellt inom Göteborg, där en del av 

stadsbebyggelsen är grundlagt på träpålar och rustbäddar, känsliga för grundvatten-

sänkningar. Sättningar och nedbrytning av träpålarna kan uppstå om portrycket i leran 

sänks.   

 

Uppföljning av krav avseende entreprenadens genomförande och uppföljning mot 

miljödom kommer att utföras dels av entreprenörerna, dels av beställaren. 

Huvudprincipen för detta är att entreprenörerna ansvar för mätning inom sina 

arbetsområden och beställaren ansvarar för mätningar utanför dessa. Sammanställning av 

rapporter till myndigheterna sköts av beställaren baserat på underlag från mätningarna.  

 

Ett omfattande omgivningsövervakning i form mätningar av sättningsdubbar ( 3000 st) 

och grundvattenrör (1000 st) samt satellitmätningar (InSAR) utförs därför. 

Satellitmätningarna mäter mer översiktligt inom byggområdet och dess närhet, ett cirka 

20 km2 stort område mäts. Området runt Västlänken mäts med 11 dagars mellanrum och 

rapporter sammanställs 1 gång per månad.  Som reflektorer i satellitmätningen används 

punkter på byggnader, kantsten, murar, räls som uppvisat en stadig reflex vid 

mätningarna. Mätningar detekterar en trend i rörelse om 1 – 2 mm/år och mätnogrannhet 

är  ± 2 till 5 mm. Mätningarna startade februari 2015. 
 
 

7 Dagsläge och slutkommentar 
Entreprenaderna Olskroken, Centralen, Haga och Korsvägen är tilldelade och påbörjade. 

Entreprenad Kvarnberget kommer upphandlas under våren 2018. De bergarbeten som 

planeras att utföras under 2018 är förstärkningsarbeten i Götatunneln som orsakas av att 

Västlänken på två ställen passerar precis ovan denna och utöver detta kommer 

arbetstunnlar i entreprenad Haga och Korsvägen att påbörjas. De första tunnelsalvorna 

förväntas att utföras i närtid (april/maj – 18) för dessa. 
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I denna artikel har vi haft som ambition att beskriva den långa process och de många 

beroenden som behöver hanteras i planprocessen innan vi kommer till praktisk 

byggverksamhet. Vi bedömer att vi på ett bra sätt balanserat krav från samhällets övriga 

aktörer i de olika styrande dokument som byggnationen baseras på; miljödom, 

detaljplaner och förfrågningsunderlag/kontrakt. Svaret får vi de närmaste åren då vi 

kommer att bygga ett mycket komplext projekt i storstadsmiljö för att nå ett säkrare 

trafiksystem som ger utökade bytesmöjligheter och bidrar till ett mer hållbart samhälle.  
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