
När vi bygger Västlänken kommer den västra 
delen av Kungsparken att påverkas av arbetet. 
Innan vi sätter igång behöver ett antal träd 
i området flyttas – tillfälligt eller permanent. 
När tunnel, station och uppgångar är klara 
kommer parken att återställas.  
Så här går det till:

Mer information hittar du på goteborg.se/vastlanken och på trafikverket.se/vastlanken

1. Undersökningar av rötterna och marken (start 2015)

2. Tillfällig eller permanent omplantering (start 2017)

3. Återplantering (start 2022)

Så tar vi hand  
om träden

Första steget är att undersöka ett antal träd och ta reda på om de är i form för att flyttas och hur deras naturliga växtmiljö ser ut. I vissa fall gräver vi försiktigt 

runt rötterna för att kunna studera rotsystemet och jordkvaliteten. Några träd kommer vi att provlyfta för att göra motsvarande studie av rötter och jordmån. 

Samtidigt passar vi på att göra en enkel arkeologisk undersökning. Sedan sätter vi tillbaka trädet och stöttar upp det tills rötterna har fått fäste i jorden igen.

Utgångspunkten är att så många träd som möjligt ska stå kvar. De träd som måste flyttas kommer först och främst att planteras om tillfälligt och sedan flyttas tillbaka.  

I några fall omplanteras träden permanent i närområdet. Att flytta träd är inte ovanligt. Det finns lång erfarenhet både i Sverige och utomlands och resultaten är 

mycket goda. Faktum är att det är säkrare att flytta vuxna träd än unga. De omplanterade träden kan se lite ”vissna” ut första åren men hämtar sig sedan.

Ett antal träd kommer inte att kunna flyttas utan måste tas ner. Det kan till exempel bero på att de inte bedöms klara en flytt. Exakt hur många träd det handlar om vet  

vi när vi har gjort undersökningen men vi räknar med ett 30-tal. Dessa kommer att ersättas med nya träd (dock inte fullvuxna träd och inte alltid på exakt samma plats). 

I hela Kungsparken finns fler än 1000 träd så det är alltså färre än 3 % som måste tas ner för byggnationen i området kring Haga och återplanteras. 

Det är träd i det här området som berörs av arbetet med Västlänken. 
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Vi börjar med att gräva fram berget där tunnelmynningarna ska komma ut. 

I norr ligger bergskanten alldeles under Skatteverkets fastighet och i söder 

mellan Hagakyrkan och dagens spårvagnshållplats.

Från dessa två punkter arbetar vi oss sedan sakta in mot mitten. Arbetet i 

öppet schakt pågår mellan 2018 och 2023. Men hela sträckan kommer inte 

att vara uppgrävd samtidigt. Vi kommer att jobba i etapper.

Trafiken längs med Allén kommer att hållas i rörelse med hjälp av tillfälliga 

broar över schaktet och genom att vi leder om trafiken på befintliga vägar.  

Vi räknar med att kollektiv-, cykel- och biltrafiken bara kommer att drabbas 

av kortvariga avbrott när tillfälliga lösningar ska konstrueras. 

Trafiken i nord-sydlig riktning får däremot ledas på andra vägar eftersom 

Rosenlundsbron kommer att monteras ner under byggperioden.  

Biltrafiken får gå via Viktoriabron och bron vid Esperantoplatsen istället. 

En tillfällig gång- och cykelbro över Rosenlundskanalen byggs på östra 

sidan om schaktet. 

Handelshögskolans nya fastighet, som ju även innehåller en stationsuppgång, 

kommer att vara klar redan 2022/23, även om själva stationen inte tas i bruk 

förrän 2026. Arbetet utförs mestadels på Handelshögskolans mark och 

kommer därför inte störa trafiken på Vasagatan så mycket. 

2023-24 har vi lagt igen schaktet och börjat återställa marken. Rosenlundsbron 

är återuppbyggd. Trafiken rullar och den nya hållplatsen vid Hagakyrkan är 

igång. Men själva Västlänkståget börjar inte köra förrän 2026. Under tiden 

jobbar vi med installationer och stationsbyggnader under jord. 

Haga stations planerade uppgångar.
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När Västlänken byggs genom berg pågår arbetet mest under jord och påverkar inte 

livet i markplan särskilt mycket. Men i Haga finns en cirka 240 meter lång sektion – 

mellan Rosenlund och Hagakyrkan – där marken framför allt består av lera. Här handlar 

det istället om att gräva ett schakt där vi sedan gjuter en tunnel och stationsrum i 

betong innan schaktet fylls igen och marken återställs. Så här kommer det att gå till:
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Vad händer under 
byggperioden?



Idag är Göteborgs centrum mycket glest befolkat, även med svenska mått mätt.

På 20-30 års sikt är de centrala delarna betydligt mer tätbefolkade och levande.

Västlänken kommer att:

•  minska trycket på Centralen/Drottningtorget/Brunnsparken genom att 
pendlare kan ta sig direkt till nya knutpunkter i staden.

•  erbjuda effektiva transporter utan att skapa nya barriärer i form av breda 
trafikerade vägar i stadsmiljön. 

•  erbjuda långsiktigt hållbara transporter och därigenom bidra till att  
Göteborg når sina miljö- och luftkvalitetsmål.

Göteborg växer. Inom de närmaste 20 åren kommer fler än 100 000 personer att flytta in. 

Och det är i mitten av stan, längs älvstränderna, som tillväxten ska ske. Det kommer att göra 

Göteborg till en tätare, närmare och mer pulserande stad. Men det kommer också att öka 

kraven på att vi reser smartare.

Mer information hittar du på goteborg.se/vastlanken och på trafikverket.se/vastlanken


