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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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