Älvlänken
Låt oss titta närmare på en alternativ Västlänk som:
•
•

Täcker in fler målpunkter jämfört med officiell Västlänk (Haga-Korsvägen).

Ger restidsvinst till olika målpunkter i staden som är klart större jämfört med Haga-Korsvägen .

•

Ger bättre tillgänglighet till stationer, och bättre tillgänglighet för tågpendlare
till övrig kollektivtrafik, även till fjärr/regiontåg.

Tunnelstråket på sträckan Korsvägen-Backaplan kan därtill användas för en första stomme av Stadsbana.
Stadsbana / Metro ger stor effekt för många resenärer både i och till Gbg.

•

•

Kostnaden uppskattas bli upp mot nivån för Haga-Korsvägen, men är sannolikt mindre riskabel då
bygget är mindre komplicerat (antal berg-ler-övergångar är 2 istället för 8-10).
•

•
•
•

Minskar säckstationens utrymmesbehov.

Ger en ny älvförbindelse för spårtrafik, ostörd av älvsjöfart.

Möjliggör effektiva förgreningar och samverkan med olika spårtrafiksystem.

Även fjärrtåg från syd kan använda tunneln (kapacitet finns då ÄL har en färre pendellinje i tunneln än
VL), så att persontågsviadukten förbi Skansen Lejonet kan rivas och ge intressant stadsutveckling.
Hans Jörgensen
Göteborg, augusti 2014
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Inledning
Utgångspunkter (vad alternativet minst måste uppfylla för att ”kvalificeras”)
•

Lika stor eller större kapacitet (antal tåg per timma och pendelstråk) som för officiellt föreslagna
Västlänken (sträckning Haga-Korsvägen).

•

Lika många eller fler målpunkter inom staden kan nås direkt med pendeltågen.

•

Minst lika snabba förbindelser för olika kombinationer av start/målpunkt (inklusive byten till
stadstrafik). Enskilda start/mål-kombinationer kan ha längre restid, men snittet ska vara lägre.

•

Stärkning av pendeltrafik i områden som förväntas få ökat behov av alla form av kommunikationer
(på grund av exploateringar med förtätning och stadsutveckling).

•

Kortare byggtid, lägre eller högst lika totalkostnad, lägre osäkerhet.

•

Skapa möjligheter till, och även direkt stödja, omfattande utveckling av stadstrafiken.

Upplägget för denna beskrivning
•

Först beskrivs kortfattat bakgrunden och motiveringen till att se alternativa lösningar. Huvuddelen
av denna presentation gäller förslagets funktionalitet, dvs. trafikering, restider och tillgänglighet
till stationer samt samband med övrig kollektivtrafik. Det jämförs med sträckning Haga-Korsvägen.

•

De senare delarna är en ansats till genomgång av byggskede och ekonomi , koncentrerat till
störningar och anläggningskostnader. Tänkt att tjäna som motivering till fortsatt utredande.

•

Denna redogörelse tar inte i övrigt upp det s.k. Västsvenska Paketet, jag anser att finansieringsfrågan måste gå att skilja från sakfrågan (som utgörs av konkreta analyser och förslag av trafik).
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Bakgrund (1/2)
”Officiella” målsättningar med Västlänken
Några olika mål kan utläsas i dokument som utgör delar av bakgrunden till Västlänken.
Punkterna nedan är mina förkortade tolkningar av dessa.
• Öka kapaciteten för pendeltåg. Specificeras: 18 tåg/h och riktning genom centrala sträckan.
• Frigöra kapacitet på Centralstationen, med syfte att spårområdets yta kan minskas.
• Sprida pendelresenärer till olika stationer närmare resenärernas målpunkter.

Förstudie Västlänken – en tågtunnel under Göteborg (2002) [ref. 1]
5 olika utredningsalternativ + ett nollalternativ jämfördes.
UA5 var det enda med sträckning även på Hisingen. Det var dock betydligt mer omfattande än
det här presenterade Älvlänken; då UA5 dessutom täckte in Lindholmen, Järntorget,
Sahlgrenska och Chalmers (Johanneberg). Därmed är det klarlagt att ett alternativ liknande
Älvlänken inte förekommit i publicerade dokument, och sannolikt aldrig har utretts.

Järnvägsutredning för Västlänken (2006) [ref. 2]
4 alternativ ingick och ett nollalternativ för jämförelse. Anläggningskostnaden för HagaKorsvägen angavs till 11.6 miljarder.
Av alternativen i [ref. 2] valdes Haga-Korsvägen. Motivering framgår av:
Järnvägsutredning Västlänken. Beslutshandling (2007) [ref. 4] .
4

Bakgrund (2/2)
Så vad är då problemet?
Sedan flera år har kritik framförts offentligt, inte minst i GP på debattsidan och insändare. Kritik har
funnits långt före det s.k. Västsvenska Paketet skapades, då Västlänken länge var ett enskilt projekt.
Frekvensen av kritiken har dock ökat senaste åren. Det hänger förmodligen samman med ökningen
av uppskattad kostnad. Mellan ~2006 och ~2010 lär den ha ökat med ett antal miljarder till 20 mdr.
Idag (2013) uppges den vara 24 mdr, + 2.5 mdr för en planskild spårkorsning vid Olskroken [ref 6].
De som lämnat kritik är olika sorters intressenter, allt från medborgare till Riksrevisionen.
Kritiken har varit mer eller mindre konstruktiv. Exempel på ett konkret alternativ är referens 8.

Kortfattad sammanfattning av kritiken (så som den allmänt har uttryckts):
•
•
•
•
•

•

Låg ”nytta”/effekt i förhållande till kostnad, inte minst m a p kostnadens osäkerhet.
Projektets omfattning (kostnad och tid) begränsar/försenar andra infrastruktursatsningar .
Göteborg har i första hand behov av uppgradering av kollektivtrafiksystemet i staden
snarare än en tågtunnel som främst kommer till användning av boende i grannkommuner .
Bygget kommer medföra omfattande störningar både för trafik och för stadsbilden, inte
minst nämns olämpligheten i att de sammanfaller med stadens 400-års-jubileum.
Tågslingans sträckning är inte optimal med avseende på var kollektiv infrastruktur för
pendlingstrafik behövs. Inte minst m a p att överföra vardagliga pendlare från biltrafik.
Tågslingans sträckning motsvarar inte heller områden i staden med hög exploateringspotential. Till exempel de omfattande visionerna/planerna för Centrala Älvstaden.

Detta har varit motiveringen för att titta på alternativ till den officiella Västlänken (HagaKorsv.)
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Beskrivning av förslaget
jämfört med Järnvägsutredningens [ref. 2] alternativ

Bakgrundsfigur: källa Banverket [ref. 2]



Mörkblå linje i figur utgör grundförslaget. Den
officiellt beslutade sträckningen HagaKorsvägen ljusgrönt.



Streckad linje är en variant av grundförslaget,
där förgreningen till Skeppsbron ingår från
början pendeltågen, istället för förgreningen
mellan Frihamnen och Marieholmsbron.
Alternativt i denna variant görs
pendelförgrening istället mot Lindholmen.



Södra halvan (från Centralen) i stort sett
identiskt med alternativ Korsvägen [ref. 2]
(ljusblått i figuren).



Stationer: Frihamnen/Hjalmar, Centralstation,
Heden, Korsvägen, Gamlestan, Skeppsbron
(alt. Lindholmen) samt eventuellt Almedal.



Två (ev. 3) fler stationer än i alternativ HagaKorsvägen. Frihamnen kan sägas ”motsvara”
station Hagakyrkan i Haga-Korsvägen.



Tunnel hela sträckan från Almedal till Brunnsbo
(mot Bohusbanan norr); 4.5 (jordtunnel) + 1.2
km (berg , i södra delen). Med förgreningar
mot Bohusbanan syd och länken Vänerbanan –
6
Marieholmsbron ger totallängd för ÄL ca 7 km.

Trafikering, grundförslag
Stenungsund/
Uddevalla
Ale/ Trollhättan



4 genomgående linjer
(4 pendeltågsstråk).




Alla linjer når centralsationen.



Skeppsbrons ändstation uteblir i

Från Norge/Vänerbanan går
pendeltåg över Marieholmsbron.

Lerum/ grundförslaget som pendeltågsAlingsås

lösning, men kan byggas ut för
fjärrtåg från Västkust-/ Götalandsbanorna. Torslandabanan kan vara
ytterligare en utbyggnad. Se s. 9.

Stadsbana

Mölndal /
Borås /
Kungsbacka Mölnlycke



Pendeln från Västra stambanan går
till centralsäcken som idag. Totalt
till C-säck: 7 pendeltåg/h/riktning.



Kapacitet upp till 18-22
tåg/h/riktning i nya tunneln.



Från norr: förslagsvis 6 tåg från
Bohusbanan mot Borås + 7 tåg från
NVB mot Mölndal/ Kungsbacka.
Med utbyggd Skeppsbrolänk /
Lindholmslänk kan än fler tåg köras
mot Mölndal/Kungsbacka.
(Alternativt kan då tågen från NVB
över M-bron minskas så att en del
av dessa går till centralsäcken).
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Trafikering, grundförslag -variant


Stenungsund/
Uddevalla

Stadsbana

Istället för pendeltågsförbindelse
över Marieholmsbron anläggs
Skeppsbrolänken direkt. Även
fjärrtåg från syd och framtida
Ale/ Trollhättan
Götalandsbanan kan gå mot
Skeppsbrons säck.
 2 genomgående pendellinjer +
Lerum/
förslagsvis Boråspendeln förlängd
Alingsås
till Skeppsbron. Alla linjer når
centralsationen.
 Alternativt till ”Skeppsäcken” görs
förbindelse mot Lindholmens
bangård (som annars är ett
utbyggnadsalternativ enl. sida 9).
 AlePendeln går till säckstation som
idag. Detsamma för pendeltågen
från Västra stambanan, såvida inte
Lindholmsförbindelsen väljs direkt.
 Kapacitet upp till 18-22
tåg/h/riktning i nya tunneln.
 Genom tunneln från norr: 6
tåg/h/r från Bohusbanan +
stadsbanetåg + ev. ”Lindholmståg”.
 Från syd: 7 tåg från VKB + 6 tåg
”Boråspendeln” + fjärrtåg från syd
Mölndal /
Borås /
+ stadsbanetåg från Mölndal.
Kungsbacka Mölnlycke
 Till Centralens säck: 6 - 12 tåg/hr. 8

Trafikering, utbyggnadsförslag
Uddevalla
Stenungsund
Kungälv



Grundförslaget kompletteras med
extralinjer från stambanorna, som tar
andra vägar genom staden.



På så sätt utnyttjas Gårdatunneln med
nya stationer i Olskroken och Liseberg.

Ale/ Trollhättan



Förbindelse mellan Gårdatunneln och
Norge/Vänerbanan ger att en del av
Lerum/ Alependelns tåg kan gå mot ex.
Alingsås Mölnlycke (och utnyttja nuvarande
Boråsbanan även då Götalandsbanan
byggts).



Västra Stambanan kan förbindas med
Lindholmens bangård (ev. förlängd till
Torslanda) via älvtunneln genom
förgrening på huvudbangården och
nedsänkning under denna för anslutning
mot ÄL-tunneln. En mindre station bör
möjliggöras vid Centralen för denna linje.
(den hamnar dock lite avsideds från
övriga C-station motsvarande den i HagaKorsvägen). Alternativt förbinds VSB med
Marieholmsbron och följer sedan
Hamnbanan mot Lindholmens bangård.
Det senare fallet ger två extra stationer
(Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen/Frihamnen. Båda alternativ
kräver utbyggd/ anpassad Hamnbana.



Ytterligare en förbindelse är tänkbar
mellan Bohusbanan och Mölndal via
Marieholmsbron – Gårdatunneln (ex
Kungälv – Mölndal södra vid sådan
utbyggnad).

Stadsbana
Torslanda

Mölndal /
Borås /
Kungsbacka Mölnlycke
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Räckvidd till målpunkter för resp. station
med orden ”närhet, nåbarhet, tillgång, räckvidd”, avses här gångavståndet 800 m.
•

Frihamnen/Hjalmar Brantingspl: Inom 800 m. nås större delen av stadsdelarna Kvillestan, det nu pågående
Östra Kvillebäcken, halva Ringön, samt i princip hela området som kallas Frihamnen. Området är möjligt att
förtäta med tät stadsbebyggelse, vilket är en uttalad vision i Centrala Älvstaden. Väl inom detta område finns
Backaplan och Hjalmar Brantingspl. (250 m.); en av stans stora trafikknutpunkter med flertal busslinjer till
destinationer på Hisingen som inte trafikerar Centralstation eller fastlandsgöteborg. Själva tågstationen
hamnar där huvudstråket från GötaÄlvbron (idag 4 spårvägs- och 5 busslinjer i stråket) möter Hisingens
huvudterminal Hjalmar Brantingsplatsen. Tågstationen hamnar parallellt med hamnbanan fast ”en våning
under”.

•

Centralstation: pendelstationen får samma läge som nuvarande station (fast en våning under) och är nåbart
från stora delar av Västra & Östra Nordstan, staden-inom-vallgraven, samt Stampen. Men området väster och
söder om Domkyrkan skulle ges bättre åtkomst av station Haga. Från t.ex. Stenpiren är däremot
gångavståndet lika långt till båda stationslägena (1 km). Jämfört med Haga-Korsvägens ”centralstation” fås
bättre räckvidd till allting söder om Spannmålsgatan eller Kronhusgatan. Avståndet Brunnsparken - C-station i
HagaKorsv. ~ 700 m.

•

Skeppsbron: Täcker utvecklingsområdet Södra Älvstranden bort mot Masthuggskajen. Stenpirens nya
resecentrum för bland annat älv- och skärgårdsfärjor hamnar ett stenkast från stationen.

•

Heden: Räckvidd till södra ”inom vallgraven”, t ex Kungsportsplatsen (500 m.), Nya och Gamla Ullevi,
Rättscentrum, Skånegatan (”evenemangsstråket”), delar av Gårda, hela området kring Avenyn, samt Vasastan
utom dess västligaste kvarter. 800-meters-radien överlappar i väster en del av motsvarande cirkel för station
Haga. Till exempel ligger universitetets huvudbyggnad på samma avstånd från båda stationer. Själva Heden
har stor potential för stadsförtätning.

•
•

Korsvägen: I princip samma räckvidd som motsvarande för Haga-Korsvägen.
Almedal: räckvidd till Almedal-Mölndalsvägen, delar av Johanneberg (Eklandagatan), Burås, Kallebäck, Skår,
samt Lisebergs södra entré. Mer info bilaga 1B. Detta stationsläge förmodligen inte möjligt i Haga-Korsvägen.
(Lindholmen): Extra ändstation (både för pendel och fjärrtåg). Inom 800 meter nås i princip hela företags- och
utbildningsområdet samt Slottsberget och delar av Sannegårdshamnen. Stora exploateringsmöjligheter
återstår inte minst ”Karlavagnstornet” (200 m från station) samt området norr om leden (kring Inlandsgatan).10

•

Jämförelser restider till/från olika destinationer (1/4)
•

Tabellen på sida 13 sammanställer olika kombinationer av start/målpunkter. Dessa utgörs av de
centrala stationslägena i ÄL-grundförslag (s. 7).

•

Målpunkten har här definierats som gatuplanet närmast respektive station.

•

Två alternativ av Västlänk jämförs: Haga-Korsvägen och Älvlänken. Den senare baseras på
trafikeringsförslaget som visades på sida 7. Lindholmen, Almedal och Skeppsbron ingår inte här.

•

Restiderna är summan av: tågresa från start till slutstation inklusive eventuella bytestider + gångtid
till markplan för respektive stationsläge.

•

Startpunkterna på de olika pendelstråken är en tänkt medelpunkt för resenärer på respektive
sträcka: Bohusbanan 17 min (räknat norrifrån till Brunnsbo där delning av alternativen sker);
Alependeln 17 min (räknat norrifrån till Marieholm); Stambanan 17 min (från Lerum till Sävenäs);
Mölndal/Kungsbacka räknat från Mölndal C; Boråsbanan 50 min (räknat som Borås-Almedal.
Dessa tillfartsvägar är lika för de jämförda alternativen.

•

För de fall där byten krävs till stadstrafik alt. gångavstånd (dvs i de fall något av västlänksalternativet saknar station vid målpunkten), där blir restiderna summan av: tågresa från startpunkt
> bytespunkt + bytestid (gångtid) + väntetid + resa med stadstrafik + ev. gångtid till respektive
stationsläge. I alternativ Haga-Korsvägen blir det byten för destinationer Frihamnen och Heden,
medan i Älvlänken ger byten vid destionation Haga.

•

Uppskattade restider med tåg har beräknats med: aktuell sträcka; hastigheten 50 km/h för resor
mellan centrala stationer (Frihamnen, Centralen, Heden, Haga, Korsvägen, Almedal), och 60 km/h
utanför dessa; samt 1 minuts stopptid för mellanliggande stationer på resan.

•

Resor med stadstrafik (spårvagn/buss) har beräknats med dagens linjenät och tidtabeller. Ger
därmed inte skillnad mellan alternativen. Väntetiden (genomsnitt) på stadstrafiken har valts så
som halva tidsintervallet mellan alla lämpliga resor på delsträckan.
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Därutöver har en variant beräknats med Stadsbana (närmre beskrivning på nästa sida).

•

Jämförelser restider till/från olika destinationer (2/4)
•

Västlänksalternativen jämförs dessutom med ett så kallat nollalternativ, som avser restiderna i
dagens pendeltågssystem. Innebär att där är slutstationerna Centralstationen eller Liseberg,
följt av resa med stadstrafiken för de målpunkter som kräver det.

•

Sträckan Borås-Göteborg innebär ett litet dilemma för alla 3 jämförda alternativ, eftersom
bussförbindelsen är snabbast såväl med dagens system och även med de två framtida
västlänksalternativ. I denna jämförelse har en liten förbättring av tågrestiden inräknats, så att
hela resan blir lika eller något snabbare med tåg än buss, för de olika målpunkterna. I
nollalterntativet blir några resor ändå snabbare med buss, där har buss valts vid beräkningen.

•

Exempel: Resa med Alependeln till Heden (uppgång Vasag.) med alternativ Haga-Korsvägen:
tågresa till C-station 20 min; gångavstånd till Drottningtorget 6 min; väntetid spårvagn 1
min; spårvagnsresa 4 min; gångtid till målpunkt 3 min = totalt 34 min.

•

Exempel: Resa med Lerumspendeln till Korsvägen, med Älvlänken:
tågresa till C-station 20 min; bytestid (gångtid) 1 min; väntetid pendeltåg 4 min (räknat med 8
tåg/h totalt för 2 linjer på sträckan); tågresa 3 min; gångtid till gatuplan 3 min = tot. 31 min.

•

För resor till Haga(kyrkan) med Korsv.-Hising görs byte från tågstation till stadstrafik, i tabellen
redovisas 3 olika sätt, varav det snabbaste räknas för summeringen till resp. resekombination.

•
•

Nedan 2 exempel med stadsbana (t ex Allélänk [ref. 5] ) mellan C-station – Järntorget:
Resa Lerum – Järntorget, med Korsv.Hising: tågresa -> centralen 20 minuter + bytestid
centralen 1 min + väntetid stadsbana 3 min + resa -> Järntorget 4 min = 28 min totalt.
Resa Lerum – Järntorget, med Haga-Korsv.: tågresa -> Hagakyrkan 23 minuter + gångtid 3 min
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+ väntetid stadsbana 3 min + resa -> Järntorget 1 min = 30 min totalt.

•

Jämförelser restider till/från olika destinationer (3/4)
beräknat för grundförslag (sida 7).
Bohusbanan Ale

Till / Från
jämförda alternativ V

Frihamnen/
Hjalmar Br.
Centralen

Haga

restid

vinst restid

Färgkoder

12

29

29

20

67

nollalternativ

32

29

29

16

65 tåg

Älvlänken.

22

25

21

Haga-Korsvägen

26

23

nollalternativ

23

Älvlänken. via centralen

2

9

8

föreslaget
färdsätt

32

med Stadsbana (Allélänk)

2

vinst restid

Haga-Korsvägen

2

27

restid

23

4

6

vinst

Borås

20 13

5

61

21

20

10

56 tåg

33

36

32

20

67

35

38

19

66

-----

8

56

14

34

vinst

59

23

med spv.fr. Gamlestan ----

Korsvägen

vinst restid

Mölndal

Älvlänken.

via Heden

Heden

Lerum

5

----

27

2

30

-4

26

0

14

-3

61

-3

Haga-Korsvägen

29

4

27

8

26

6

11

8

58

8

nollalternativ

38

33

Älvlänken.

24 13

27

Haga-Korsvägen

37

34

34

15

nollalternativ

34

31

31

19 via Liseberg st.
61 buss

Älvlänken.

28

31

31

Haga-Korsvägen

33

30

nollalternativ

35

32

5

Resa utan byte pendeltåg-stadstrafik,
eller pendeltåg-pendeltåg

32
7

1

27

29
32

24 via Liseberg st.
72 buss eller tåg
7

8

7
2

8
11

8

55

8

62

1

54

1

55
56 buss

Vunnen restid vid jämförelse av alternativen sinsemellan
(ej mot nollalternativ). Vid destination Haga finns
ytterligare jämförelse för varianten där stadsbana ingår.
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Summering, restider (4/4)
baserat på grundförslag (sida 7).
•

•

Med Älvlänken ges restidsvinster i 17
av 25 fall jmf. Haga-Korsvägen. Med
Allélänk 18 fall.
Med Haga-Korsvägen ges restidsvinster i 8 av 25 fall jmf. Älvlänken.
Med Allélänk 6 fall.

•

Antalet direktresor med Älvlänken: 16

•

Antalet direktresor med HagaKorsvägen : 13

•

•

Diagram till höger visar summan av alla
restider från tabellen s. 13,
normerade mot nollalternativet.

Restidsbesparingen jmf. med
nollalaternativet:
Älvlänken
~ 3 x restids-besparingen för HagaKorsvägen. Med stadsbana (Allélänk)
blir förhållandet än större.

Summerade restider, alla kombinationer (i tabell s. 13).
Normerade mot nollalternativ. 1
1,00

0,90

0,97
0,89

0,86

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

Älvlänken

Älvlänken +
Allélänk

Haga-Korsvägen

0-alternativ
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Restider för olika genomresor i Gbg-regionen
• Nedan en tabell för kombinationer av resor från/till pendeltågsnätets yttre.
Också denna tabell baseras på trafikeringsförslaget enligt skissen på sida 7.
• Restider räknat med nuvarande tidtabeller för de delsträckor som är desamma i
dagens pendeltågsnät som i framtida jämförda alternativ, + tillägg för uppskattad
restid i framtida jämförda alternativ där sträckorna skiljer mot dagens nät.
För Borås har räknats med 50 min sträckan Borås C- Almedal (ngt bättre än idag).
• Turtäthet (relevant vid byten=> väntetid) satt till 4 tåg/timma i alla pendeltågslinjer
och lika i båda jämförda alternativ.
• Utvidgning med Torslandapendel med genomresa åt söder/öster, ger liknande
tidsskillnad som kombinationen Ytterby-Mölndal, fast ytterligare någon minut kortare,
dvs. ca 8 min fördel Älvlänken, trots att Haga-Korsv. har en station mindre.

Från

Till

Jämförda
alternativ

Ytterby Älvängen

Lerum

Mölndal

Borås

Mölndal

Korsv-Hising.

25

36

37

….

….

Haga-Korsv.

32

37

34

Stenungsund

Korsv-Hising.

24+1+7+31

63

20+1+7+34

63

45

92

Haga-Korsv.

23+1+7+37

69

20+1+7+37

66

52

99
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Tillgänglighet till stationer
•

Samtliga stationer i Älvlänken kan ligga som mest ”1 våning” under markplan (5-10
meter ner).

•

Station Korsvägen kan möjligen ligga i markplan (eller något under) med själva
Korsvägen, då den ligger i bergssluttningen väster om Korsvägen.

•

Stationerna i Haga-Korsvägen kommer ligga djupare. Till exempel nämns 25-30 meters
djup för station Hagakyrkan. Det innebär även ett längre horisontellt avstånd från
utgångar i markplan. Uppskattningsvis kan det ge 2-3 minuters skillnad i gångtid jmf. en
grundare station.

•

Stationernas djup har en effekt också för möjligheten att kombinera cykel och
pendeltåg. Danmark och Tyskland har utvecklat system för cykel-tåg. Då är det väsentligt
att stationen ligger så grunt som möjligt för att minska hinder i form av rulltrappor.

•

Centralstationens placering i respektive alternativ skiljer betydligt. I Haga-Korsvägen blir
den fördelaktig för resenärer med målpunkter på Holmen, Lilla Bommen, Operan och
norra delarna av Västra och Östra Nordstan.

•

För alla andra ligger nuvarande centralstation (300 m. åt söder) bättre till; dvs. stadeninom-vallgraven upp till nivå med ~Kronhusgatan, samt hela Stampen. Älvlänkens
”pendelcentral” hamnar i samma läge som nuv. C-station.

•

Den senare ligger dessutom närmre Drottningtorget och Brunnsparken som är (och inom
överskådlig tid kommer vara) två av stans viktigaste trafikknutpunkter. Tidsskillnad att gå
från stationen i alternativ Haga-Korsvägen är minst 5 minuter med tanke också på denna
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stations djupare placering.

Ny älvförbindelse för spårtrafik
•

Tunneln under älven blir älvförbindelse nummer 2 för tågtrafik tillsammans med
nuvarande Marieholmsbron.

•

Tågtunneln är oberoende av passager för älvsjöfarten såväl som godstågstrafiken, till
skillnad från nuvarande Marieholmsbro.

•

Jämförelse mot alternativ Haga-Korsvägen ger inte minskad störningskänslighet för
Marieholmsbron, eftersom båda västlänksalternativ har en pendellinje över bron (enligt
förslag på trafikering sida 7). Däremot med Torslandapendel (s. 9 o. 20) ges sådan effekt.

•

Störst nytta av tågtunneln skulle fås om den parallellt användes för stadstrafiken; så som
stadsbana/metro. Även den trafiken skulle då bli oberoende av älvsjöfarten. Det skulle
förstås också bli en viktig del i uppgradering av stadstrafiken.

•

Ytterliggare nytta skulle ges med förgrening av pendeltåg mot Torslanda, och då skulle
skillnad ges mot Haga-Korsvägen för Marieholmsbrons störningskänslighet.

•

En eventuell framtida tåglänk Oslo-Göteborg-Köpenhamn kan tänkas använda älvtunneln
om en sådan tåglänk skulle dras genom Bohuslän, och då dessutom få centrala stationer.

Lutning och djup
Antaget lägstapunkt 15 meter under älvvattennivån (som för Tingstads-tunneln); djupet vid
C-station och Frihamnen 5 meter under älvvattennivån; och avståndet från C-station till
älvens mitt 800 m  ger att lutning 12.5‰ krävs. På norra sidan är sträckan från älvens mitt
till station Frihamen 650 m,  lutning 15‰. Dessa lutningar ska inte vara något problem för
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persontåg.

Samband med stadstrafik
•
•
•
•
•
•

Stationerna i Älvlänken ligger nära knutpunkter eller stråk för stadstrafiken:
Centralstation-Drottningtorget (150 meter, ”1 trappa”).
Frihamnen/Hjalmar Br. – Hjalmar Brantingsplatsen (250 m. ,”1 trappa”).
Skeppsbron: intill nya resecentrumet vid Stenpiren.
Heden-Heden (200 m., ”1 trappa”), alt Heden – Valand (250 m., ”1 trappa”)
Korsvägen-Korsvägen (150 meter, ”1 trappa”)

Utveckling av spårvägsnätet – spårväg längs södra älvstranden
En sedan tidigare formellt föreslagen spårvägssträcka är den s.k. Operalänken-Skeppsbron, som ger
betydligt genare förbindelse mellan C-station och Järntorget. Om denna kombineras med Älvlänken
skulle det ge likvärdig restid till Järntorget jämfört med pendeltåg via Hagakyrkan.

Framtida Stadsbana / Metro
•
•

•

•
•

En skiss av ett system för stadsbana (= planskild spårtrafik; tunnel och högbana, för
stadstrafiken), visades på s. 7-9. Den bygger delvis på Yimby:s förslag för stadsbana [ref.10].
Tunnelstråket i Älvlänken kan i sig användas för stadsbana (som egen tvåspårig bana parallellt
eller ovan/under pendeltågsspåren). Det skulle ge en första stomme mellan Brunnsbo och
Almedal, och avlasta en idag ansträngd del av centrala stadens trafiksystem.
En mer detaljerad studie har gjorts för en annan delsträcka av en sådan stadsbana; Allélänken
[ref. 5]. Delar av den kan läggas ovan nämnda stråk: på sträckan längs Nya Alléns östra kant –
under C-station – och vidare i älvtunneln. Snittet Centralen-Frihamnen ingick inte i studien av
Allélänken men skulle utgöra en avgörande komponent i system för planskild stadstrafik.
Stadsbanan kan utvidgas åt flera olika håll, så som visas i bilaga 4. Förgrening från Korsvägen mot
CTH-Sahlgrenska-Linnéplatsen-Stigberget-Lindholmen (motsvarighet till ”Storkringen”).
Under Heden finns gott om utrymme för såväl tågtunnel för pendel- och fjärrtåg från
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söder/öster, och stadsbana. Respektive trafiksystems stationer/hållplatser kan samordnas.

Utvidgning och samverkan mellan olika spårsystem
Järnväg och Stadsbana i samverkan
 I bilaga 4 (sista sidan) visas idéer om hur olika spårsystem kan samverka. Älvlänken är basen i
detta system. Men på bilden visas hur kompletterande trafiksystem (stadsbana, pendeltåg,
fjärrtåg) delvis kan använda samma bansträckningar (om än inte precis samma spår).
 Den främsta fördelen är direktresor från pendeltågsnätet till fler målpunkter i staden. Exemplet
skulle ge direktresa mellan bland annat Lerum och Lindholmen. Sannolikt ges därför än större
tidsvinster än de i originalförslaget.
 På sida 9 föreslås ytterligare en variant av spårtrafik, en lättare variant av pendeltåg, som
använder både befintligt järnvägsnät och delar av stadsbanan (ex. via Lindholmen).
 Denna variant liknar tyska S-bahn, eller danska S-tog. Dess fordon är mer lika pendeltåg än
spårväg och kapacitetsmässigt liknar de konventionell tunnelbana. De går på banor som kan ha
lite snävare kurvradier/brantare lutning jämfört med ordinarie pendeltågssträckor.
 Enligt förslaget skapas ”lättare pendeltåg” på sträckan Lerum-Norra Älvstranden, där den går på
stadsbanans högbana via Lindholmen. Nästa sträcka för denna variant kan vara Kungälv-YtterbySäve-Göteborg-Mölndal, dvs. i tågtunneln ”Älvlänken”.
 Som syns på sida 9 har en pendeltågslinje flyttats ut från ”Älvlänken” till Gårdatunneln. Det
möjliggör direktresor exempelvis Mölndal-Ale via förbindelselänk i Olskroken.
 Istället föreslås att sydliga fjärrtåg (Västkustbanan) och eventuellt från Götalandsbanan använder
tågtunneln ”Älvlänken”, för ändstation (under) Centralstation. Därtill ges fjärrstationer vid Heden
och kanske även Korsvägen. På så sätt kan viadukten förbi Skansen Lejonet slopas vilket öppnar
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fina möjligheter till stadsutveckling i Stampen-Gullbergsvass-Olskroken.

Möjligheter till förgreningar
Referensbilder: sida 9 och 40.

Torslandalinje
•

Alt1: konventionellt pendeltåg. Förgrening vid Frihamnen/Hjalmar Brantingspl. (se sida 9).

•

Banan följer därefter förslagsvis stråket för Hamnbanan. Detta tas inte upp mer här. Denna
sträcka borde vara föremål för fortsatta järnvägsutredningar för persontrafik.

•

Alt.2: ”lätt pendeltåg”. Går tillfälligt på stadsbanans högbana via Lindholmen (närmre
stationsläge för Lindholmens alla verksamheter). Se sida 40 (oberoende av övriga linjer).

•

Möjliggör resor från Torslandalinjen direkt till Centralen och vidare söderut, och/eller
österut via Marieholmsbron. (se exempel sida 9).

•

En Torslandalinje kan byggas i etapper, med t ex första etappen fram till Pölsebo Bangård
(intill Eriksberg). Nästa etapp kan vara Skandiahamnen.

Förgrening sydväst (mot Frölunda-Särö)
•

Förgreningen görs lämpligen från station Korsvägen. Därefter stationer under Chalmers
och Sahlgrenska. Bergtunneln ut mot Dag Hammarskjölds-stråket blir ~2.7 km.
Motsvarande förgrening från sträckning Haga-Korsvägen blir lite kortare men möjliggör
inte station vid Chalmers (och kanske inte heller vid Sahlgrenska).

•

I exemplen för utbyggnad av spårsystemen, sida 40, visas istället en annan variant där
”lätt pendeltåg” svänger av från Gårdatunneln västerut mot Chalmers/Sahlgrenska.
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Byggstörningar (1/4)
- kommentarer och förslag
Almedal – Korsvägen
Efter förgreningen från Västkustbanan vid Almedal finns verksamhetsområde, som till största
delen utgörs av SAABs tidigare växellådsfabrik. Mölndalsån är ett naturligt hinder. Därefter vidtar
parkeringsytor och under dessa kommer berg. Nästa ”hinder” är passage under och delvis längs
Mölndalsvägen. Antagligen krävs öppet schakt på denna första etapp fram tills Mölndalsvägen
passerats.
Samma sträcka tas upp i [ref. 3] för utredningsalternativ Korsvägen.

Därefter borrad bergtunnel under höjderna väster om M-vägen, lämpligen med ingång under
”fönstret” där Chalmerstunneln går in. Därefter bergtunnel mot station Korsvägen, belägen
parallellt med Johannebergsgatan/Renströmsgatan, relativt djupt under markplan (10-15 m).
Jämförelse Haga-Korsvägen: Den stora störningen, om inte den största i hela projektet, är
schaktet intill Korsvägens trafikknutpunkt, och delarna av Liseberg som rivs. Direkt öster därom
finns hinder vid passage av Mölndalsån och E6. Därtill ska tågtunneln passera under
Gårdatunneln som ligger djupt. Inget av detta (förutom ån) berörs av Älvlänken.
Ett annat störningsområde är vid förgreningen från Västkustbanan vid Almedal, åt NO under E6.
Nämnda områden tas upp i [ref. 3] för utredningsalternativ Korsvägen.

Korsvägen – Heden
I berget fortsätter tunneln under Johannebergsgatan, och mynnar i leran under
Lorensbergsparken där öppet schakt åter vidtar vid bygget. Diagonalt under Heden finns goda
möjligheter till relativt grund tunnel byggd i öppet schakt, men byggstörning finns vid passage av
Engelbrektsgatan och Södra Vägen där passagen in mot Heden dessutom är relativt smal.
Samma sträcka tas upp i [ref. 3] för utredningsalternativ Korsvägen.
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Byggstörningar (2/4)
- kommentarer och förslag
Heden – Centralstation
Vid Hedens norra hörn krävs flytt av trähusen där. Nästa störning är passage av
Parkgatan/StenSturegatan, som är den aktuella korridorens smalaste punkt med 60 meter
mellan bebyggelsen. Därefter fortsätter öppna schaktet längs Nya Alléns östra kant, med möjlig
störning längs någon av ledens riktningar. (Korridoren mellan Trädgårdsföreningen och Gamla
Ullevi är 80 m. bred varav bredd mellan vägbanor är 35 meter). Utrymmet är ändå relativt gott.
Därefter fortsätter schaktet tvärs Ullevigatan, Fattighusån och Polhemsplatsen, där bland annat
spårvägsstråket från Gamlestadstorg korsas. Intill Polhemsplatsen finns ett P-område som kan
flyttas och tas i anspråk för byggets behov. Spårvägstrafiken från Gamlestadstorget kan ta vägen
över Svingen, där en ny koppling från ”snabbspåret” enkelt kan ordnas. Alternativt görs en
tillfällig sluthållplats parallellt med Burgrevegatan (gångavstånd till centralen och innerstan) och
byte till buss där under byggtiden.
Sträckan tas upp i [ref. 3] för utredningsalternativ Korsvägen.
Jämförelse med motsvarande störning i Haga-Korsvägen
Motsvarande område är korsningen av Nya Allén vid Hagakyrkan. Till skillnad från vid östra
kanten av Nya Allén är detta, efter Brunnsparken-Drottningtorget och Korsvägen, stadens
viktigaste kollektivtrafikstråk. Dessutom berörs delvis Sprängskullsgatan och ”Hagaparken”, där
det ännu tycks oklart hur mycket som behöver offras. Vallgraven ska korsas i öppet schakt,
jämfört med Fattighusån är det en både bredare och djupare passage.
Området tas upp i [ref. 3] för utredningsalternativ Haga-Korsvägen.
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Byggstörningar (3/4)
- kommentarer och förslag
Centralstation – Frihamnen/Hjalmar Br.
Antagligen det största hindret i detta alternativ för Västlänk, då det innebär tunnel tvärs
centralens spårområde, där den måste grävas i öppet schakt. Men schaktet kan tänkas vara
öppet i mindre steg åt gången. Svårighet kan ändå inte underskattas då C-station redan idag har
små marginaler för spårutrymme. Det kanske till viss del löses genom att plattformar förlängs
österut och berörda tåg får stanna där under bygg tiden för respektive schaktetapp.
En annan lösning för att avlasta centralstationen under byggtiden, är att börja med sträckan
Almedal – Heden, och under Heden göra plats för en (tillfällig) säck-bangård i miniatyr. Då skulle
pendeltågen från söder och öster (Borås) kunna gå dit innan resten av tunneln är färdigbyggd.
Nästa hinder efter centralen är att gå tvärs under Götaleden. P.g.a att tågtunneln sluttar nedåt
mot älven, kommer tunneln hamna under leden som själv ligger ca 5 m djupt.
Samma sträcka tas upp i [ref. 3] för utredningsalternativ Korsvägen.

Motsvarande störning saknas i alternativ Haga-Korsvägen.
Älvtunneln är förstås ett eget kapitel.
Tunneln hamnar lite nedströms Nya GötaÄlv-bron. Där ges alltså ingen störning för respektive
älvförbindelse i sig. Däremot kan den nya brons på/nedfarter eventuellt störas av ett samtida
bygge av älvtunnel. En samordning av dessa byggen skulle alltså vara bra.
Jämförelse med ”motsvarande” störning i Haga-Korsvägen
Motsvarighet till älvtunnel saknas förstås. Andra mindre störningar finns delvis i Gullbergsvass.
Största hindren finns sannolikt vid passagen tvärs GötaÄlvbron och dess anslutningar. Ny älvbro
planeras byggas strax före Västlänken. Även dess anslutningar (bil, spårväg, buss) korsar VL.
Delar av detta tas upp i [ref. 3] för utredningsalternativ Haga-Korsvägen.

23

Byggstörningar (4/4)
- kommentarer och förslag
Frihamnen/Hjalmar Br. – Marieholm
Denna sträcka innebär fortsatt tunnel närmast Frihamnen, och efter svängen mot Kvillebangården kan
stigning till marknivå göras (~5 meter). Men förgreningen mot Bohusbanan får försätta i tunnel under
Lundbyleden, vilket är ett visst störningsområde. Därefter tunnel åt norr några hundra meter under
östra delen av Backaplan (idag mestadels parkeringsytor) följt av stigning till markplan över en sträcka
på 400 meter innan anslutning på Bohusbanan. Den östliga förgreningen från station Frihamnen
använder först den breda korridoren längs Kvillebangården, därefter följer stråket längs Hamnbanan
mot Marieholm. Där smalnar korridoren, och viss bebyggelse i nordöstra delen av Ringön kan beröras.
Samband med Hamnbanan
Beslut finns på utbyggnad av hamnbanan till dubbelspår vid Marieholmsbron. Tänkbart kan samma
dubbelspår användas av pendeltågstrafiken (liksom görs idag fr.o.m. Marieholmsbron och någon
kilometer väster därom), exempelvis så som i trafikeringsförslagen på sida 7 och 9.

Miljöpåverkan i byggskedet
Infrastrukturbyggen ger en omfattande miljöpåverkan i form av fossildrivna transporter av
schaktmassor (berg och lera). En komplett jämförelse mellan alternativen låter sig inte göras här, men
miljöpåverkan blir mindre i Älvlänken, då det finns skillnader mellan tunnlarnas djup. (Totala
tunnellängden i respektive alternativ är så gott som detsamma).
Längden djupt jordschakt i Västlänken är totalt ca 1.5 km (~25% av tunnelsträckan), medan det i
Älvlänken saknas djup större än 15 m. Andelen grunt jordschakt för Västlänken är ~20 % (drygt 1 km).
Till största delen blir Älvlänkens jordschakt drygt 5 meter djupt. I Västlänken är totala längden
jordschakt ca 3 km och drygt 3 km berg, medan i Älvlänkens är ca 5 km jordschakt och drygt 1 km24
berg.

Kostnad (1/4)
enkla uppskattningar
Jämförelse baserat endast på att kilometerkostnad antas lika i ÄL resp. Haga-Korsv.
Antag samma kilometerkostnad som sträckning Haga-Korsvägen. Sträckan Almedal-Sävenäs 8.5 km.
För Älvlänken är sträckan Almedal – Bohusbanan ca 7 km inkl. förgreningar och anslutningar.
I grundförslaget görs förgrening mot Bohusbanan syd (fortsättningen fram till och längs
Marieholmsbron antas kunna klaras av utbyggd hamnbana) samt anslutningen öster om
Marieholmsbron mot Vänerbanan, totalt ~1.3 km förgrening. I grundförslaget-variant (sida 8) är
förgreningen istället mot Skeppsbron, alternativt Lindholmen. Förenklat har antagits att de 3 olika
förgreningsalternativen får likvärdig kostnad.
 ~ 82 % av sträckan för Haga-Korsvägen, dvs totalt 16.5 mdr i 2009 års kostnad (inkl. stationer).
 Baserat istället på total tunnellängd ges samma totalkostnad då tunnellängd i båda fall är ca 6 km.

Tänkbara skillnader i kostnad mellan Älvlänken jmf. Haga-Korsvägen
1) Stationer
Älvlänken har en till två fler stationer, men de ligger grundare än Haga-Korsv., därför har det enkla
antagandet gjorts att totalkostnaden blir lika för båda alternativ och bakas in i kilometerkostnaden.
2) Planskild anslutning Olskroken
I Haga-Korsvägen tillkommer en förbindelse från västra stambanan till pendeltågstunneln. En planskild
lösning uppges kosta 2.5 mdr [6]. Sådan behövs inte i Älvlänken, men den motsvaras närmast av
anslutningen från Vänerbanan till Marieholmsbron (”triangelspåret”) som behöver dubbelspår. Se
punkt 6 sida 27.
3) Kostnadsutvecklingen
kan ha varit högre för Haga-Korsvägen än för Älvlänken, om den senare hade funnits med i
jämförelsen av anläggningskostnad i Järnvägsutredningen 2006 [ref. 2]. T.ex uppräknades kostnaden
från 16 till 20 miljarder för Haga-Korsvägen runt år 2009, där skäl som nämndes var bl. a. tidigare
underskattningar av svårigheter vid övergångar berg-jord/lera.
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Kostnad (2/4)
enkla uppskattningar
Forts. Möjliga skillnader i kostnad mellan Älvlänken jmf. Haga-Korsv.
4) Älvtunneln
Är kanske det som utmärker förslaget mest från de jämförda alternativen i [ref. 2]. Det är antagligen den tyngsta
”delkostnaden” i Älvlänken. En uppskattning för älvtunneln kan vara 4 miljarder (Hamnbanans förstudie [ref. 9]
uppskattade kostnad för en motsvarande persontågstunnel till 3.5 mdr, en sträcka på 1.5 km i båge åt öster under
älven. Kilometerkostnad 2.3 mdr/km). Den skulle helt enkelt kunna kvittas mot den ungefär lika stora
kilometerkostnaden i Älvlänken (se uppskattningen i första stycket på föregående sida), men ett högre pris kan
förväntas då uppskattningen för tågtunneln gjordes 2006. Högt räknat kan 1 miljard adderas, vilket skulle ge en
totalkostnad för Älvlänken blir 17.5 mdr i 2009 års kostnad.
5) Andel jordschakt resp. bergtunnel, samt jordtunnlarnas olika djup.
Längden djupt jordschakt i Haga-Korsvägen är totalt ca 1.5 km (~25% av tunnelsträckan), medan det i Älvlänken
saknas djup större än 15 m. Andelen grunt jordschakt för Haga-Korsvägen är ~20 % (drygt 1 km). Till största delen blir
Älvlänkens jordschakt drygt 5 meter djupt. I Haga-Korsvägen är totala längden jordschakt ca 3 km och drygt 3 km
berg, medan i Älvlänkens ca 5 km jordschakt och drygt 1 km berg.
Om älvtunneln först räknas bort med 1 km, så får Älvlänken ca 4 kilometers jordtunnel, dvs ca 1 km längre jordtunnel
och 2 km kortare bergtunnel jämfört med Haga-Korsvägen.
En grov uppskattning kan vara att ÄL:s längre jordtunnel tas ut av att den är betydligt grundare, samt har färre bergler-övergångar, så att jordtunnlarna i respektive alternativ kostar lika mycket . Den kortare bergtunneln talar förstås
också för lägre bergtunnelskostnad i ÄL, men den skillnaden kan antas liten i förhållande till jordtunnelkostnaderna.
Den uppskattningen skulle alltså ge samma kostnad för båda alternativ, exkl. älvtunneln. Addera sedan älvtunnelns
kostnad per en kilometer, och ÄL slutar på 22.5 mdr., för enkelhets skull räknas upp till 23 mdr.
Adderas i sin tur planskildhet i Olskroken (som inte krävs av ÄL) slutar båda alternativ återigen lika högt = 23 mdr.
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Kostnad (3/4)
enkla uppskattningar
Forts. Möjliga skillnader i kostnad mellan Älvlänken jmf. Haga-Korsvägen.
6) Marieholmsbron/hamnbanan.
Den planerade utbyggnaden av Hamnbanan till dubbelspår kommer en del av sträckan tillgodo även för pendeltåg.
Motsvarande gäller för Haga-Korsvägens anslutning från Bohusbanan. Men för Älvlänken tillkommer dubbelspår
vid anslutning mot Vänerbanan (idag enkelspår kallat ”triangelspåret” för godståg). Sträcka ca 500m. Kostnaden för
ett extra triangelspår kan grovt uppskattas vara 0.5-1 mdr. Som jämförelse kan nämnas utbyggnaden av
hamnbanans nya Marieholmsbro (ny bro och spåranslutningar) budgeterat till 2.5 mdr 2012 [7].
Samordningsvinster för nytt triangelspår med planerade arbeten för Hamnbanan är tänkbart.
Pendeltågsanslutningen till Vänerbanan behöver inte ha den typ av viadukt som Haga-Korsvägen får vid Olskroken,
utan får istället en spårdelning av den typ som finns idag (både godståg och pendeltåg går på samma spår längs
Vänerbanan). Hisingssidans spårdelning mellan hamnbanan och Älvlänken (i höjd med Kvillebangården) är inte
alternativskiljande m a p planskildhet, då den motsvaras av Bohusbanans förgrening i Haga-Korsvägen (dagens).
Sträckan för det extra triangelspåret kan stämmas av mot kilometerkostnaden nämnd i första stycket på s.25,
därför kan totalkostnaden för Älvlänken gälla även i den där nämnda uppskattningen (18 mdr).
7) Antalet övergångar berg – jord/lera, samt osäkerheter i bygget  osäkerheter i kostnad
En faktor för kostnaden, som nämnts tidigare i utredningsprocesserna för Västlänken, är antalet övergångar i bergjord/lera. Det sägs dessutom driva kostnadens osäkerhet.
Jämförda alternativ:
Haga-Korsvägen: ca 10 övergångar har nämnts.
Älvlänken: 2 övergångar (en i berget öster om Almedal, en vid Lorensbergsparken).
Mindre osäkerhet är rimligen kopplat till mindre osäkerhet i den verkliga kostnadens utveckling.

8) Byggtid
Skillnader i tunneldjup, antal bergövergångar samt grad av osäkerhet i bygget bör rimligen leda till kortare byggtid
för Älvlänken. Och byggtid är i sig kostnadsdrivande. Den nya älvtunneln kan emellertid öka byggtiden utslaget per
kilometer.
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Kostnad (4/4)
summering
Summering anläggningskostnader
Den enklaste jämförelsen – total banlängd och antagen lika kilometerkostnad – ger att Älvlänken blir
ca 82% av kostnaden för Haga-Korsvägen.
Därutöver verkar flera olika faktorer både plus och minus för Älvlänkens kostnad.
Alla kostnader är angivna i 2009 års priser med Haga-Korsvägen som ”jämförande index”.

Faktorer
för kostnad
>

Jämförelse
kilometerkostnad.

Km-kostnad +
skillnad för
Älvtunnel.

[mdr kr]

[mdr kr]

Jämförelse jordtunnlarnas olika längd o.
djup och approximerad
lika totalkostnad för
bägge alternativ (exkl.
älvtunneln) + skillnad för
Älvtunnel. [mdr kr]

Planskild
anslutning
Olskroken +
föregående
kolumn.

Antalet
övergångar
berg-lera

Stationernas
antal och
djup

[mdr kr]

Älvlänken

16.5

17.5

23

23

2 st.

5 st; 5 – 10
meters djup.

HagaKorsvägen

20

20

20

23

8-10 st.

3 st; 15-25
meters djup
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uppgifterna för Haga-Korsvägen (totalt 26 mdr i 2013 års pris), till mellan 18 - 22 mdr.
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BILAGA 1A. Anslutningar i norr.
Kurvradier & upprampningar
Upprampning
500 m.

R 290

R > 300

Plattform
~ 375 m.

R 315

Upprampning
400 m.

R ~300
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BILAGA 1B. Anslutning i söder

R 260 m.

Upprampning
420 meter

Förgrenings/anslutningsområde

Möjligt
stationsläge:
Almedal!

Älvlänkens förgrening från
Västkustbanan vid f.d SAABs
växellådsfabrik (byggnader rivs).
Upprampningen kan starta först
öster om Mölndalsån då denna
måste passeras på ett visst djup.
Antagande: åns djup: 1 meter,
tunnelns djup: 5 meter. Dessutom
höjdskillnad upp mot västra
stambanan (markplanets
sluttning), uppskattningsvis 2 – 2.5
meter. Det ger en total
upprampning av tot. 8-8.5 meter.
Med längd på 420 meter ger det
2% lutning.
Eventuellt kan upprampningen
förlängas åt söder
(förgreningspunkten med VSB
hamnar längre söderut, alternativt
att hela VSB sänks ner i detta
område) för att ge lägre lutnings%.
Tunneln väster om Mölndalsån går
under nuvarande P-ytor, samt
något av berget i sydvästligaste32
kanten av Liseberg.

BILAGA 2A. Linjeschema, Grundförslag
^ Tvåstad
^ Ale

^ Uddevalla,
^ Stenungssund
Hjalmar Br. /
Frihamnen

Gamlestaden

Lindholmen

> Lerum
> Alingsås

Lindholmen

GBG C
Skeppsbron
Heden

Korsvägen

Almedal

Pendeltåg
möjlig förgrening
Stadsbana

Mölndal C
(Sisjön) Mölndal S

(Mölnlycke)

> Borås

v Kungsbacka, Varberg
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BILAGA 2B. Linjeschema, grundförslag - variant.
^ Tvåstad
^ Ale

^ Uddevalla,
^ Stenungssund
Hjalmar Br. /
Frihamnen

Gamlestaden

Lindholmen

> Lerum
> Alingsås

Lindholmen

GBG C
Skeppsbron
Heden

Korsvägen

Almedal

Pendeltåg
Stadsbana

Mölndal C
(Sisjön) Mölndal S

(Mölnlycke)

> Borås

v Kungsbacka, Varberg
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BILAGA 2C. Linjeschema, grundförslag, utbyggd
^ Tvåstad
^ Ale

^ Uddevalla,
^ Stenungssund
Hjalmar Br. /
Frihamnen

Gamlestaden

> Lerum
> Alingsås

Lindholmen
Lindholmen

Olskroken

GBG C
Skeppsbron
Heden

Liseberg
Korsvägen

Almedal

Pendeltåg
möjlig förgrening
Stadsbana

Mölndal C
(Sisjön) Mölndal S

(Mölnlycke)

> Borås

v Kungsbacka, Varberg
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BILAGA 2D. Linjeschema, med Torslandaförgrening
^ Tvåstad
^ Ale

^ Uddevalla,
^ Stenungssund
Hjalmar Br. /
Frihamnen

<Torslanda

Gamlestaden

> Lerum
> Alingsås

LindLindholmen
holmen
Lindholmen

GBG C

Olskroken

Skeppsbron
Heden

Korsvägen

Liseberg

Almedal

Pendeltåg
möjlig förgrening
Stadsbana

Mölndal C
(Sisjön) Mölndal S

Mölnlycke

> Borås

v Kungsbacka, Varberg
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BILAGA 2E. Linjeschema, Utbyggnadsförslag (pendeltåg, fjärrtåg, stadsbana)
^ Uddevalla/Stenungsund
^ Kungälv

Hjalmar Br. /
Frihamnen

^ Tvåstad
^ Ale

Gamlestaden

Lindholmen

> Lerum
> Alingsås

Olskroken

< Torslanda

GBG C

Skeppsbron

Heden

Korsvägen

Liseberg

Almedal

Pendeltåg, konventionell
Pendeltåg, ”light” (typ S-bahn, S-tog)
Fjärrtåg
Stadsbana

(Sisjön)

Mölndal C
Mölndal S

Mölnlycke

> Borås

v Kungsbacka, Varberg
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BILAGA 3A. ”Täckningsgsområde” i Älvlänken,
750 m radie från stationer

Notera att bara ”grundförslag-variant”
har Skeppsbron eller Lindholmen (gröna).
Almedal, Gamlestaden (och Olskroken)
visas inte här.

Mindre cirklar ger mindre
överlappning, och därmed större
skillnad i täckningsområde jämfört
med VL.

BILAGA 3B. ”Täckningsområde” i Västlänken,
750 m radie från stationer

BIL. 4. Utbyggnadsmöjligheter och samverkan av olika spårtrafik-system
Gamlestan




Frihamnen/
Hjalmar Br.

Lindholmen

Olskroken

Stadsbana




Gbg C
Heden
Liseberg



Korsvägen

Almedal

”Fjärrtåg”: (ej inritat här).
Går till Gbg C som idag.
Fjärrtåg från syd och öst (framtida
Götalandsbana) kan använda den nya
tågtunneln, med stationer vid Heden
och C-station. Det innebär att
nuvarande viadukt förbi Skansen
Lejonet kan slopas vilket frigör yta för
stadsintegrering för Stampen och
MölndalC
Gullbergsvass.








Rödtonade
Konventionella pendeltåg från
kranskommuner, upp mot 8 mil.
Ett par av dessa föreslås vara
genomgående vid Olskroken, ex.
Uddevalla-Borås och Ale-Kungsb.
Övriga pendellinjer kan gå till
Gbg C-station som idag.
Tillkommer ”genlänk” i Olskroken.
Gröna/gula
Lättare variant av pendeltåg som
använder både befintligt
järnvägsnät och delar av
stadsbanan (ex. via Lindholmen).
Liknar tysk S-bahn, dansk S-tog.
Blåtonade
Stadsbana: spårsystem för
stadstrafiken (skilt från övriga
trafikslag). System typ Rapid
Transit. Fordon typ tunnelbana.
Förgreningar från inre ring mot
orter närmast Göteborg. Kan
därmed avlasta en del pendeltågstrafik. Även anslutningar till
nuv. snabb-spårväg möjligt.
I form av tunnlar och högbana.
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