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Hållbar stad – öppen för världen

Vision för Knutpunkt Korsvägen

Nya Korsvägen blir en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt, där resandet med 
region- och pendeltåg genom Västlänken, spårvagnar, bussar, bilar och cyklar samverkar 
på ett funktionellt sätt
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+25 000

Vi bygger för framtiden 
och för ett närmare Sverige

Varje år  ökar befolkningen i  Västsverige med 25 000 invånare.
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Från en stor småstad 
till en liten storstad

Göteborg växer med 142 personer i  veckan.

Nya bostads- och 
kontorshus

Nya 
stadsdelar

Ny bro 
över älven

Ny tågtunnel 
under staden

Upprustning av
stora leder och 

lokala gator

Ny vägtunnel 
under älven
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Webb
www.trafikverket.se/vastlanken

Twitter
#Vastlanken

Instagram
#Vastlanken

Youtube
www.yotube.com/trafikverket
spellista: Västlänken

Följ Västlänken…



Västlänken – station Korsvägen
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Kanozi arkitekter



Agenda i presentationen

• Status i projektet och pågående byggverksamhet

• Trafikomläggningen i sommar

• Det nya tillfälliga Korsvägen
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Korsvägen
Den östra arbetstunneln är framme i berget där Västlänkens 
station Korsvägen ska ligga. Nu börjar vi bygga stationen där,

Den västra arbetstunneln och ungefär vid årsskiftet börjar vi 
bygga den västra delen av station Korsvägen och 
Västlänkens tunnlar till Haga. 

I sommar utökar vi arbetsområdet på själva Korsvägen till att 
även omfatta den västra delen. 

Övrigt
I Liseberg byggs nya restauranger och tunneln. 

I höst påbörjas tunnelbyggation i Skår/Jacobsdal. 

I Almedal pågår järnvägsarbeten och i sommar läggs trafiken 
över på ett tillfälligt spår. 

Nu bygger vi….
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Korsvägen
I sommar utökar vi vårt arbetsområde till att även 
omfatta den västra delen av Korsvägen

Detta innebär att vi behöver flytta själva knutpunkten för 
kollektivresor norröver

Arbeten kommer att innebära störningar i alla trafikslag 
under vissa perioder under sommaren. 

Trafiken läggs om i två etapper med start den 13:e juni 
och klart 27 juli. 

Därefter pågår vissa ytarbeten, 

Trafikomläggningar i 
sommar



2020-03-1711

Bron går över schaktet



Från Eklandagatan

2020-03-1712

Vy från Skånegatan



Från Eklandagatan

2020-03-1713

Vy från Södra vägen norrifrån



Från Eklandagatan

2020-03-1714

Vy från Södra vägen söderifrån



Från Eklandagatan

2020-03-1715

Vy från Eklandagatan



Från Eklandagatan

2020-03-1716

Vy från Örgrytevägen



Så kommer du fram på cykel

• På cykel från Eklandagatan bort mot Lisebergs huvudentré.

• https://www.youtube.com/watch?v=ezzrth4bIBg
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Så kommer du fram med bil

• Med bil från Scandinavium (Skånegatan) genom Korsvägen mot 
Mölndal.

• https://www.youtube.com/watch?v=Z7fIKixLIcY
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Tack för uppmärksamheten!
Öppet för frågor. 
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