
Lejonlänken 
– Stationer, tunnlar och viadukter där de passar staden bäst 

+ Täcker in både Göteborgs förnyelse-  

områden och ”gamla centrum". 

+ Ger fler pendeltågsstationer än VL. 

+ Möjliggör flexibel trafikering. 

+ Även fjärrtåg kan använda tunneln! 

+ Mindre påverkan från bygget än VL. 

+ Bedöms kosta ~18 mdr (högt räknat ,  

i 2009 års pris för jämförelse med VL). 

Hans Jörgensen, Göteborg, mars 2016. 



sträckning 

 

             Planskild övergång Olskroken 

             Viadukt (eller markplan) 

             Huvudslingan 
             Stationer 

             Ramper (tunnel <=> viadukt /markplan) 
Anslutningar till befintlig järnväg 



”Lejonlänken” 
Sammanfattning 

 • 4 km tunnel (mellan Almedal – Gullbergsvass östra), ungefärligt motsvarande UA1 i järnvägsutredningen 
(2006), varav 1.3 km berg och 2.7 km jordschakt. 

• Därtill dras på Hisingen en ny sträcka förbi Kvillebangården mot Sannegårdsbangården med station vid 
Hjalmar Brantingsplatsen/Frihamnen samt Sannegårdsbangården, hädanefter kallat Lindholmen. 

• Planskild övergång vid Olskroken från Alependeln och Bohusbanan anslutande till tunnelns nordliga 
uppgång i Gullbergsvass. Likaså planskild övergång från Västkustbanan (VKB) till samma tunnelanslutning. 
Syftet med denna sväng är att ersätta dagens persontågsviadukt söder om Skansen Lejonet.  

• +  viadukt VKB - Bohusbanan (mot Marieholmsbron). Där det idag går en enkelspårig godstågsviadukt. 

• Stationer vid: Olskroken, Liseberg, Gbg C, Heden, Korsvägen, Hjalmar Brantingsplatsen/Frihamnen, 
Lindholmen, Gamlestaden, Brunnsbo, (ev. Almedal). Av dessa finns 3 st. idag. 

• Jämfört med VL tillkommer stationerna Olskroken, Heden, Hjalmar Branting och Lindholmen, medan för 
VL tillkommer en station: Hagakyrkan. 

• 3 genomgående pendeltågslinjer (10 - 12 tåg per timme och riktning) via nya tågtunneln. Resterande av 
dagens linjer går till säckstationen vid Gbg C (förslagsvis Alingsåspendeln).  

• En ny lokal pendeltågslinje kan skapas mellan Lindholmen och exempelvis Mölndal och då använda nuv. 
Gårdatunneln. Sistnämnda sträckan kan ges en förlängning mot Åbro eller Balltorp (verksamhetsområdet 
vid Astra). Alternativt avdelas Boråspendelns ”överskottsavgångar” istället mot Lindholmen. 

• Denna pendeltågslösning kan sägas ha inslag av en ”tunnelbane-funktionalitet”. 

• Fjärrtåg från syd (VKB) kan få Heden som ny slutstation (men även stanna på Gbg C) via Gårdatunneln, 
medan Götalandsbanan (GLB) skulle kunna använda den nya tunneln med stopp på Heden och Gbg C. 
Kanske kan GLB:s fjärrtåg fortsätta  genom Gårdatunneln som på så vis bildar en vändslinga! Fjärrtåg från 
Norge-Vänerbanan (Karlstad) samt Västkustbanan (Stockholm) får dagens Gbg C som slutstation. 

• Kostnad beräknas grovt bli omkr. 16 miljarder i 2009 års pris, med Åbro-förlängningen 18 mdr.                     
För mer detaljer, se stycket Kostnadsuppskattning på sida 8. 

 

 

 



Sammanfattande beskrivning 
Huvudslingan:  
4.5 km tunnel jord+berg (inkl. stationer och rampsträckor) + viadukt (inkl. station och ramper) ca 1 km. 
Olskroken-Almedal tot. 5.5 km. 

Olskrokens planskilda spårkorsning tar Alependeln och Bohusbanan över till rampen mot Gullbergsvasstunneln. 
(detta projekt separerat från tågtunnelprojektet motsv. ”planskildhet Olskroken” i anslutning till VL-projektet). 

Förgrening västerut från Bohusbanan vid Kvillebangården ger stationer vid Hjalmar Brantingsplatsen och 
Sannegårdsbangården. Sträckan är 2.5 km, varav ~0.5 km viadukt vid station Hjalmar. 

Nya stationer: Pendeltågen får 5 nya stationer utöver de som finns idag inom Gbg kommun. 3 (av alla stationer) 
är under jord, inklusive Gbg C som idag finns ovan jord.   
Alla trafikeras inte av alla pendellinjer.  
Fjärrtågen från syd och ost  kan ges stationer vid Heden, Gbg C, Olskroken, Liseberg och ev. Korsvägen. 

Nedan en sammanställning av stationernas trafikering per linje, enligt trafikeringsförslag som visas på sida 9. 

 Station per 
pendellinje  

Gbg 
C 

Gamle-
staden 

Ols-
kroken 

Hjalmar/ 
Frihamnen 

Lind-
holmen 

Brunns-
bo 

Heden Kors-
vägen 

Alme
-dal 

(Åbro) antal 
stationer 

Ale-
Kungsbacka 

J J - - - - J J (J) - 4 (5) 

Alingsås J (Säve-
näs) 

J - - - - - - - 3 

Bohusbanan -
Boråspendeln 

J - - - - J J J (J) - 4 (5) 

Mölndal - 
Lindholmen 

- - J J J - - (Lise-
berg) 

- (J) 4 (5) 



Jämförelse VL Haga-Korsvägen 

• Antal stationer i Västlänken: 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Sammanställning av jämförelser mellan Västlänken och Lejonlänken 

Station per 
pendellinje  

Gbg C Gamle-
staden 

Haga Korsvägen Brunnsbo Almedal 
(*) 

antal trafikerade 
stationer inom Gbg 

Ale-Kungsbacka J J J J - (J) 4 (5*) 

Alingsås-
Mölndal 

J (Sävenäs) J J -  (J) 
 

4 (5*) 

Bohusbanan -
Boråspendeln 

J - J J J (J) 
 

4 (5*) 

Längd, 
jordtunnel 

Längd, 
bergtunnel 

Längd markplan Total 
tunnellängd 

Antal över-gångar 
berg-lera 

Antal trafikerade 
pendelstationer  inom Gbg 

VL 3.3 km 3 km 0 km  
(exkl. Olskroks-
viadukten) 

6.3 km 12 st. 5 (6*) 
totalt antal 
stationer.  

4.0 (5.0*) 
snitt  per linje 

LL 3.5 km 1 km  2.5 km  
+ 3 km (Åbro) 

4.5 km 2 st. 8 (9*, 10**) 
totalt antal 
stationer.  

3.75 (4.25*) 
(4.5**) 
snitt  per linje 

*   Med station i Almedal. Troligen mindre genomförbart för VL än LL 
** Med förlängning till Åbro för LL, samt station i Almedal.  



Stationernas räckvidder 
Målpunkter inom 600m radie. 

Gbg 
C 

Heden Korsvägen 
 

Lindholmen Hjalmar 
Brantings-
platsen 

Olskroken 
 

Ungefär 
som 
idag. 

• Heden  med aktivitetsytor 
(potentiellt 
stadsutvecklingsområde) 

• Universitetets huvudbyggnad 

• Stora Teatern 

• Kungsportsplatsen 

• Gamla Ullevi 

• Nya Ullevi 

• Rättscentrum 

• Katrinelundsgymnasiet, 
Burgårdens Gymnasium, 
Munkebäcksgymnasiet 

• Valands konstskola, Röhsska 
Muséet, HDK 

• Götaplatsen: Konstmuseet, 
Stadsbiblioteket, Stadsteatern, 
Konserthallen. 

• Avenyn i sin helhet. 

• Svenska Mässan 

• Liseberg 

• Götaplatsen 

• Göteborgs Universitet: 
Humanisten, Artisten 

• Scandinavium, Valhallabadet 

• Chalmers-Vasa 

• Hvitfeldtska Gymnasiet 

• Lindholmen Science 
Park, verksamhetsomr. 

• Lindholmens 
utbildningscentrum 

• Lundbystrands 
verksamhetsområde 
(förutom södra delen). 

• Backa Teater 

• Aftonstjärnan 

• Backaplans  
handelsområde 

• Kvillestaden (mellersta 
och östra delen) 

• Frihamnen 
(stadsutvecklings-
område) 

• Ringön, västra delen 

• Östra Kvillebäcken 
 

• Redbergsplatsen: 
Redbergsteatern, 
Redbergsskolan 

• Olskrokens centrum 

• Skansen Lejonet 

• Östra Gullbergsvass  
(stadsutvecklings-
område) 

• Norra Gårda:  
verksamhetsområde, 
Gbg:s högre samskola 



Mer detaljer 

Ned/upprampningar 

• från/till viadukt i Olskroken: Ca 600 meter i kurva, höjdskillnad 10-12 meter  ~2% lutning. Rampen 
hamnar till största delen längs Olskroks- och Tingstadsmoten, vilket minskar eventuell barriärverkan. 

• Almedal kan vara något av en flaskhals. På bild 10 visas idéer för ett tråg till ramp mellan markplan och 
tunneln in mot stan, och även ett möjligt stationsläge i markplan precis söder om rampen.  

”Lejonsvängen” 
(Inklusive rampen beskriven ovan) ersätter dagens persontågsviadukt, även för fjärrtågen från Västkustbanan 
och Götalandsbanan. Den rivna PT-viadukten möjliggör stadsutveckling då Gullbergsvass kan möta Stampen 
och Olskroken, förutsatt överdäckning av kvarvarande spår i markplan förbi Skansen Lejonet. 

Lindholmens bangård 
Det idag öde området är f.d. Sannegårdsbangården. Goda möjligheter bör finnas att skapa en ändstation här    
(i väntan på eventuell vidare utbyggnad av pendeltåg västerut). Inom 500-600 meters radie nås stora delar av 
Lindholmens utvecklingsområde. Ett eventuellt Karlatorn hamnar granne med stationen. 

Station Olskroken, två stationslägen: 

• I markplan längs dagens spårstråk får Alingsåspendeln en ny station. Utrymme kan ges då betydligt färre 
tåg kommer använda nuvarande spårstråk (många av pendeltågen tar alltså istället Lejonsvängen). Men 
den markstation skulle även kunna användas av fjärrtåg och ”regionaltåg” från Norge-Vänerbanan och 
Västra Stambanan.  

• På viadukt (vid dagens PT-viadukt) station för pendellinjen Lindholmen – Mölndal, samt för fjärrtåg på 
Västkustbanan och Götalandsbanan. Även en framtida höghastighetsjärnväg Oslo – Gbg – Köpenhamn får 
här ett naturligt stationsläge för Göteborgs-stoppet på sträckan. 

• Tillsammans gör dessa stationslägen Olskroken till en stark knut/bytespunkt för olika tågslag. 

 



Fördelar LL! 
Störningar under byggskede 

I området kring västra Gullbergsvass (närmast Nils-Ericsonterminalen) ges ungefär samma typer av trafikstörningar som 
Västlänken ger i detta stråk. Däremot uteblir många av Västlänkens störningar (där VL korsar vältrafikerade stråk som 
västra Alléstråket, öster om Korsvägen, E6, m.fl). 

En stor del av Lejonlänkens sträckning går utanför idag bebodda områden. Främsta störningen m a p bebodd och 
bebyggd stad blir från Heden söderut mot Getebergsäng. Främsta störningen för trafikerade områden blir troligtvis vid 
passagen från Alléstråket – Polhemsplatsen – Centralstationen. På Hisingssidan ges vissa störningar men sträckan läggs i 
ett befintligt infrastruktur-stråk, längs Hamnbanan och Lundbyleden, och främsta störningen där bör vara vid passagen 
av Frihamnen med uppfarten mot Älvbron. 

Permanent påverkan på värdefulla miljöer 

Till skillnad från VL skonas de i järnvägsplanens remisser anmärkta områden: Gullberget (Skansen Lejonet), alla 
befästningsverken kring gamla innerstaden, parkmiljöerna kring Haga, delvis också kultur- och parkmiljöer kring 
Korsvägen och Liseberg, med flera. (strax söder om Liseberg påverkas parkeringsytorna). LL:s främsta påverkan på 
parkmiljö torde bli Alléstråkets östra del och Lorensbergsparken och vid Näckrosdammen (där även VL påverkar).  

Synergier med den nu planerade VL 

Delar av Lejonlänkens sträckning kan utnyttja planeringen för Västlänken, främst då västra Gullbergsvass förbi 
Centralstationen och kring/väster om Korsvägen, samt vid anslutningen i Almedal. 

Synergier med nedsänkning av E45! 

Den skisserade framtida nedsänkningen av Mårten-Krakow-leden längs Gullbergsvass skulle kunna samordnas med 
Lejonlänkens sträckning, så att de grävs i gemensamt schakt. Detta torde också minimera trafikstörningar under bygget 
jämfört med om båda projekten grävs separat, som fallet blir i Västlänken (som går för långt ifrån vägleden för att 
samordning ska vara möjligt). 

Utbyggnadsmöjligheter 

Västerut från Korsvägen kan eventuellt en framtida sydvästlig förgrening göras med stationer vid Chalmers, Sahlgrenska, 
och vidare längs exempelvis Dag Hammarskjöldsstråket. Till skillnad från vad som är möjligt för motsvarande utbyggnad 
av Västlänken, möjliggör LL station även vid Chalmers. 



Kostnadsuppskattning 

En enkel kostnadsuppskattning: 

Baserat på jämförelse av tunnellängd i VL + viaduktlängd i LL, baserat på VL-kostnaden i 2009 års pris (20 
mdr). Totala tunnellängden är ca 2/3 i LL mot VL. Approximera att tunnelsträckan står för hela kostnaden 
i VL (inkl. stationer), och använd samma kilometerkostnad för LL, vilket skulle ge kostnad 13.3 mdr för 
Lejonlänkens tunneldel (inkl. underjordiska stationer). 
Detta är förstås en förenkling med tanke på att LL och VL innehåller olika längder jord- och bergtunnel. Kilometerkostnaden är 
högre för jordtunnel, varför ett snitt för både berg- och jordtunnel blir lägre, vilket är vad som använts i överföringen till LL:s totala 
tunnelsträcka. Men det antas vägas upp av andra faktorer som gör VL dyrare per kilometer. Främst är det antalet övergångar 
berg-lera som tveklöst är kostnadsdrivande. En annan skillnad är antalet stationer som ju är fler i LL. Det antas vägas upp av att 
VL:s stationer  bör vara betydligt kostsammare per styck, då de ligger långt djupare under markytan. 

Viadukterna vid Olskroken antas kunna motsvara de som ryms i projektet ”Planskildhet Olskroken”, som 
planeras i samband med Västlänken men är ett isolerat projekt. Enligt samma koncept behöver dessa 
kostnader inte räknas in i LL.  

Hisingsdelen innebär 2.5 km i markplan inklusive en sträcka på viadukt längs station Hjalmar. Själva 
sträckan kan uppskattas kosta 0.5 mdr/km, således 1.25 mdr. 

En eventuell förlängning mot Åbro inklusive vändslinga, ~3 km. Med nämnd km-kostnad + kostnad för 
station ges 2.0 mdr. 

Tillägg för det överskjutande antalet stationer i LL jämfört med VL, antages 0.5 mdr/station  1.5 mdr.  

Totalsumma för LL blir då drygt 16 mdr, med förlängningen till Åbro omkring 18 Mdr. 

Med station även i Almedal ytterligare 0.5 mdr. 

 



Linjeschema,  Lejonlänken + fjärrtåg från syd och ost 
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Heden 

Gamlestaden 
Hjalmar Br. / 
Frihamnen 

GBG C 

Lindholmen 

    Mölndal C 

(Almedal) 

(Mölnlycke) 

Korsvägen 

> Lerum 
> Alingsås 

^ Tvåstad 

^  Ale 
^ Uddevalla, 

^ Stenungssund 

v Kungsbacka, Varberg 

> Borås              Pendeltåg 
             möjlig förgrening 
             Fjärrtåg från syd & ost 
             förslag för ev. stadsbana 

Lind- 
holmen 

Brunnsbo 

Olskroken 

Liseberg 

    Åbro 



Linjeschema,  LL + höghastighetsbanor. 
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Heden 

Gamlestaden 
Hjalmar Br. / 
Frihamnen 

GBG C 

Lindholmen 

    Mölndal C 

(Almedal) 

(Mölnlycke) 

Korsvägen 

 > Lerum 

 > Alingsås 

^  Oslo 
^  Tvåstad 

^  Ale 
^ Uddevalla, 

^ Stenungssund 

 Borås 

 Sthlm 

             Pendeltåg 
             möjlig förgrening 
             Fjärrtåg från syd & ost 
             Höghastighetsbanor 
             förslag för ev. stadsbana 

Lind- 
holmen 

Brunnsbo 

Olskroken 

Liseberg 

    Åbro 

v Malmö,  

v Köpenhamn 

v Kungsbacka,  

v Varberg 



Almedal 
möjligt stationsläge 

 

Ramp 
350 m 

Station 
200 m 

tunnel 


