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Yttrande angående yrkande från SD angående 
möjligheter att stoppa bygget av en eller flera 
stationer inom projektet Västlänken 

Yttrandet  
Sverigedemokraterna anför i sitt yrkande att Trafikverket har redovisat att projekt 
Västlänken har förbrukat mer resurser än vad projektet har framskridit. Det är sant att 
projektet har nått en tidpunkt där mer riskfyllda, komplicerade och omfattande delar ska 
byggas. Därför är det av yttersta vikt att detta följs upp noggrant av västsvenska paketets 
styrgrupp och att Trafikverket håller kommunstyrelsen informerad om alla eventualiteter 
som kan påverka projektets framdrift och genomförande.  

Om problem skulle uppstå så bör det hanteras i normal demokratisk ordning där varje part 
i projektet informeras och erforderliga beslut kan fattas av respektive demokratiskt utsedd 
församling.  

Sverigedemokraterna vill i stället gå händelserna i förväg och lägga dyrbara 
utredningsresurser på att stoppa bygget av stationer och helt dra om sträckningen på 
tunneln samtidigt som den håller på att byggas. Detta skulle i sig leda till stora 
fördyrningar i form av utredningskostnader och förgäveskostnader när byggnationerna 
vid Haga och/eller Korsvägen behöver ”krattas igen” utan att vare sig göteborgarna eller 
de som arbetar i Göteborg får något för pengarna.  

Projektet är för stort och för viktigt för Göteborg och regionen för att göra politiska 
poänger i Göteborgs kommunstyrelse. Däremot ska Trafikverket eller styrgruppen 
rapportera samtliga problem, fördyrningar eller förseningar. Det ska ske skyndsamt och 
utan dröjsmål till parterna - varav en sådan är kommunstyrelsen - för att sedan hanteras i 
vederbörlig ordning. Med respekt för göteborgarnas pengar och behov av infrastruktur.  
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Yttrande – Yrkande från SD om möjligheter att 
stoppa bygget av en eller flera stationer inom 
projektet Västlänken 
 
 
Yttrandet 
Alla avtal, riktlinjer och regelverk för västsvenska paketet beslutades redan 2009 
– och är skrivet för hela byggtiden på knappt 20 år. Till detta finns också ett 
medfinansieringsavtal. Totalt omfattar avtalet investeringar på 34 miljarder kronor 
i 2009 års penningvärde, varav 1,7 miljarder inte var/är avsatta till något specifikt 
projekt (riskreserv). 1,25 miljarder är stadens del plus 400 miljoner kronor för 
marknyttor. I avtalet är det också ett flertal parter som ingår, däribland 
Trafikverket som byggande part – ihop med Göteborgs Stad, 
Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland och Västra 
Götalandsregionen i övrigt. I paketet ska beslut och skiljelinjer lösas ut genom de 
forum och riktlinjer som upprättats utifrån beslutet som togs 2009.  
 
I avtalen framgår de ekonomiska ramarna och hur kostnadsansvaret ska fördelas 
mellan parterna. Vilka beslut inom paketet som kan tas finns också reglerade. 
Västsvenska paketets ledningsgrupp, som består av tjänstepersoner från 
parterna samt Västtrafik, bevakar och har som uppdrag att se till att västsvenska 
paketet klarar sina ekonomiska ramar. Ledningsgruppen kan omfördela medel 
mellan projekt inom paketet. Alla större beslut på sammanlagt över 150 miljoner 
kronor årligen ska beslutas av alla de ingående parternas politiska forum. Det har 
till exempel nyligen gjorts för frigjorda medel från projekt Station Korsvägen.  
 
Viktigt att påpeka är att det är Trafikverket som är byggande och 
budgetuppföljande part i byggnationen av Västlänken – och vi förutsätter att 
verket tydligt och skyndsamt flaggar upp om budget inte håller till alla 
samverkande parter. Samtidigt ska vi från Göteborgs Stads sida självklart noga 
följa utvecklingen, och eventuella avvikelser kring plan. Om/när det sker får vi ta 
den debatten. Vi har inga planer på att skjuta till nya medel från Göteborgs Stads 
sida. 
 
Västsvenska paketet är också, likt namnet antyder, ett paket med satsningar på 
infrastruktur för att stärka hela Västsverige. Göteborg betalar en mindre del, och 
får mycket tillbaka. Nya Hisingsbron och Marieholmstunneln är två, för Göteborg, 
väldigt viktiga och stora investeringar som finansieras genom västsvenska 
paketet.  
 
Därav avslår vi yrkandet från Sverigedemokraterna. 
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Yrkande angående – Möjligheter att stoppa bygget av en eller flera stationer 
inom projektet Västlänken. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs stads representanter i styrgruppen för Västsvenska paketet får i 
uppdrag att utreda (och inför kommunstyrelsen redovisa) möjligheterna att 
stoppa bygget av en eller flera stationer (så som station Haga) för att på det 
sättet minska totalkostnaden för projektet Västlänken. 
 

2. Trafikkontoret får (som följd av borttagna stationer) i uppdrag att utreda och 
för KS presentera alternativa dragningar för att minska totalkostnaden för 
projektet. 
 

Yrkandet 
Så har det då hänt igen… Sverigedemokraterna har åter fått helt rätt i sak….  
Sverigedemokraterna har hela tiden motsatt sig västlänken. Ett projekt där vi 
redan från början varnade för skulle kosta betydligt mer än vad som beräknades. 

Det visar sig nu att projektets budget har förbrukats i betydligt större omfattning 
är projektet parallellt har framskridit. Detta faktum har vi varnat för ända sedan 
projektet började planeras. 

Sverigedemokraterna har hela tiden motsatt sig projektet och pekat på att det 
fanns betydligt billigare alternativ som dessutom innebar betydligt mindre 
påverkan på staden. Vi inser dock att det börjar allt mer närma sig en tidpunkt då 
det snart gått för långt, då det inte längre är försvarbart, att stoppa projektet. 

Fokus bör därför nu bli att maxminera skademinimeringen, dvs att sänka de 
kostnader som gå, speciellt i ett läge då kostnaderna för projektet skenat utom 
kontroll (dvs. precis vad Sverigedemokraterna varnat för). Sverigedemokraterna 
yrkar därför på att Trafikkontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna att stoppa 
bygget av en eller flera stationer (så som station Haga) för att på det sättet 
minska totalkostnaden för projektet Västlänken. Vi har även lyft detta i arbetet 
med stadens översiktsplan. 
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Vi yrkar även på att Trafikkontoret får (som följd av borttagna stationer) i uppdrag 
att utreda och för KS presentera alternativa dragningar för att minska 
totalkostnaden för projektet. 

Sverigedemokraterna anser att Stadsledningskontoret bör få i uppdrag att utreda 
om delar av då påbörjade men övergivna delar av tunnelbygget går att omvandla 
till skyddsrum för stadens befolkning.  

Det var för Sverigedemokraterna helt uppenbart att projektet Västlänken skulle 
komma att kosta betydligt mer än vad som först prognostiserades. Det var även 
helt uppenbart att kostnaden för västlänkens och dess negativa påverkan på 
staden skulle vara alldeles för stor satt i relation till den nytta projektet påstås 
leverera till stadens medborgare.  

Sverigedemokraterna hade åter rätt i sak. Vi varnade all om konsekvenserna 
men uppenbart för döva öron. Nu tvingas stadens befolkning (likt vid GoBiGas) ta 
miljardnotan för ännu ett meningslöst prestigeprojekt. 
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