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Två projekt som hänger 
samman

Spåren från Västlänken ansluter i Olskroken så att fram-
komligheten i denna viktiga knutpunkt allvarligt skulle 
försämras om inte flera nya järnvägsbroar byggs som med-
ger planfrihet mellan spår i olika riktningar. 

Dessa ord hade kunnat vara ett citat saxat ur Trafik-
verkets planbeskrivning av projekt ”Olskroken plan-
skildhet”,51 men då jag inte hittade någon kort och 
koncis motivering av projektet är det mina egna ord. 
En randanmärkning är att det i dokument från mer än 
en myndighet har smugit sig in direkt felaktiga formu-
leringar om att projektet skulle resultera i en fullständig 
planskildhet i Ols kroken.52

I diskussionen om Västlänken på GP:s debattsida 
kan man förledas tro att ”Olskroken plan skildhet” 
skulle vara en välmotiverad och lönsam investering 
även om Västlänken inte byggs.53 Så är inte fallet, vil-
ket framgår av att Trafikverket redo visar sam hälls-
ekonomiska analyser för Väst länken med och utan 

”Olskroken planskildhet”, medan det följdriktigt inte 
finns några siffror för ett ombyggt Olskroken utan 
Västlänken.54

Även om många som tagit del av debatten kring 
Västlänken säkerligen har en kristallklar bild av hur de 
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två projekten hänger samman hoppas att jag att min 
beskrivning på de följande sidorna kan tillföra något.

Projektet ”Olskroken planskildhet” innebär många 
utmaningar med passage av både vägar och vatten-
drag, men jag lägger mitt fokus på tre platser och fem, 
för järnvägen, väsentliga broar.

Mina figurer är avsiktligt avskalade och visar bara 
de spår som jag bedömer vara av intresse för att visa 
hur de två projekten hänger ihop. Verkligheten är mer 
komplex, det finns också andra spår, växlar och möj-
liga tågvägar. Inte minst för godstrafiken finns många 
spår som jag har valt att inte rita ut. 

Tjockare linjer är dubbelspår, tunna enkelspår, de 
heldragna i huvudsak för persontåg och de streckade 
primärt för godståg.

Figur 1

Uddevalla Oslo 
Älvängen 

Kungsbacka 
Malmö, Borås 

"Olskrokskrysset" 

"Godstågsviadukten" 

1: Olskroken år 2016.
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I mitten av figuren syns det så kallade ”Olskroks-
krysset”, där godståg från söder mot Sävenäs ranger-
bangård och Västra Stambanan korsar spåren för 
person tåg från säckstationen på väg norrut. 

Strax norr om detta viker Bohusbanan av mot 
 Hisingen, vilket oundvikligen innebär vissa konflikter. 
Då det råder vänstertrafik på järnvägen gäller detta i 
synnerhet då  tågen från Uddevalla kör in mot Centra-
len. 

Pendeln mot Alingsås utgår normalt från spår 1 
långt till höger i säckstationen. Även Stockholms tågen 
står på spår med någorlunda låga nummer, medan 
Alependeln går från spår 10. Öresundståget står ofta 
på spår 14 och Kungsbackapendeln har sin plats längst 
till vänster på spår 15 eller 16 (allt med reservation för 
spårbyten). Den  kloka baktanken med detta är att så 
långt det är möjligt ha fri väg och kunna köra ut och 
in från Centralen utan att störa andra tåg (se fig. 11).


Med Västlänken på plats kommer spåren från tunneln 
att visa sig i dagsljus vid Skansen Lejonet norr om de 
befintliga spåren från Göteborg C. För Stockholms-
tågen som även i framtiden kommer att gå från 
 Centralen är det inga problem, men den täta trafiken 
med region- och pendeltåg mot bland annat Lerum 
och Alingsås skulle, utan nya broar, få konflikter med 
persontågen på linjerna norrut. Lösningen på detta 
dilemma är två parallella broar som från Västlänken 
passerar över spåren i Olskroken, dyker ner under 
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”Röde orm” och landar vid Gustavsplatsen och spåren 
mot Västra Stambanan.

Figur 1

Oslo 
Älvängen 

Uddevalla 

Malmö 

Gustavs- 
platsen 

2: ”Olskroken planskildhet” och Västlänken.

Dessa två långa broar är kärnan i det ombyggda Ols-
kroken och återställer ordningen för persontågen mot 
öster som kommer att ha samma goda förhållanden 
som idag. För persontågen mot norr ser det i figuren ut 
att vara en snarlik situation som idag, men min sche-
matiska figur döljer några spår och växlar som borde 
ge en viss förbättring, då tåg från Uddevalla kommer 
att kunna passera mot Västlänken samtidigt som ett 
tåg avgår från Göteborg C mot Karlstad eller Oslo. 
Något som inte är möjligt idag.

Men också godstrafiken är väsentlig, och för att inte 
försämra för denna krävs ytterligare några broar i Ols-
kroken …
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Godstågsviadukten binder samman banorna från 
söder med rangerbangården i Sävenäs och Hamn-
banan på Hisingen (se fig. 11). Idag kan godstågen mot 
hamnen passera intill Partihallarna och vidare över 
Marieholmsbron utan att störa persontågen, men med 
Västlänken skärs den möjligheten av. Också här är lös-
ningen att bygga en bro, eller rättare sagt, en ny gren 
på den nuvarande godstågsviadukten (fig. 12). 

De två återstående järnvägsbroarna som det finns 
skäl att nämna återfinns i öster. Intill Gustavsplatsen 
passerar idag fyra järnvägsspår över Gamlestadsvägen. 
De två södra trafikeras av persontåg på Västra Stam-
banan och på de två norra kör godståg från ranger-
bangård, lokverkstad och andra verksamheter vid 
Säve näs. 

Figur 1
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3: Gustavsplatsen år 2016.
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Komplikationen är att detta också är platsen där bro-
arna från Västlänken ska ansluta till Västra Stam-
banan. Persontågen kräver då fyra spår i bredd, och 
för att inte försämra i en punkt med tät godstrafik byg-
ger man två nya broar över Gamlestadsvägen så att 
godstågen får behålla sina två spår. 

Figur 1
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4: Gustavsplatsen med Västlänken år 2026.

Med detta hade allt kunnat vara frid och fröjd, och i 
det vida helikopterperspektiv som jag har valt ser det 
också ut som om framkomligheten kommer att vara 
densamma år 2026 som idag. Men som så ofta – djä-
vulen sitter i detaljerna. 

I ett senare kapitel ämnar jag därför återkomma till 
Gustavsplatsen, titta lite närmre, och förklara varför 
godstågen riskerar att få en sämre situation.
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Jag gör inte anspråk på att ha fångat upp alla aspekter 
av den planerade ombyggnaden i Olskroken, men allt 
tyder på att Västlänken i kombination med  ”Ols kroken 
planskildhet” ger ungefär samma förutsättningar för 
en tät trafikering som dagens Olskroken med nuva-
rande säckstation. 

Att projektet ”Olskroken planskildhet” i vissa sam-
manhang framställs som mycket lönsamt beror på att 
man då har ställt det mot ett hypotetiskt alternativ 
(som aldrig varit aktuellt), där Västlänken ansluts utan 
några nya järnvägsbroar i Olskroken (nedre raden i 
 tabell 1). 

Olskroken  
år 2016

Olskroken 
planskildhet

Säckstationen 
år 2016 idag (ej möjlig)

Västlänken & 
säckstationen

markant 
försämring

ungefär  
som idag

Tabell 1: Kapaciteten i Olskroken.
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