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Yrkande angående – Hantering av Västlänkens omfattande 
kostnadsökningar och kraftiga förseningar. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Trafikverket dokumentera 
vilka delprojekt som är möjliga att stoppa alternativt reducera inom projekt 
Västlänken för att hålla nere kostnaderna och påskynda slutförandet.  

2. Göteborgs Stads representanter i styrgruppen för Västsvenska paketet får i 
uppdrag att, med full transparens inför kommunstyrelsen, redogöra för all 
kännedom om förseningar, överskjutande kostnader och åtgärdsplaner för att 
minimera stadens omfattande följder av Västlänken. 

Yrkandet 
Sverigedemokraterna har alltid varit emot Västlänken. Vi påpekade att det fanns betydligt 
billigare alternativ som dessutom innebar betydligt mindre påverkan på staden. Vi 
varnade redan från första början för att den skulle kosta betydligt mer än vad som 
beräknades. Att pengarna tar slut är Korsvägen ett skrämmande exempel på.  

Inte ens hälften av tunneln är färdig men redan har 
budgeten överskridits med 2 miljarder. 
Det är talande hur illa ställt det är när politiken tvingas läsa om spruckna tidsplaner och 
skenande kostnader i tidningarna. Hur ska beslut kunna fattas när de inte ens görs 
tillgängliga förrän media rapporterar om enorma problem? År efter år har vi yrkat på att 
alla politiker och göteborgarna ska ges tydlig och kontinuerlig redovisning av 
Västlänkens tids- och kostnadsutveckling. Med transparens och demokrati hade de 
skenande motgångarna kunnat stoppats.  

Varför ska de som bor, verkar och etablerar sig i storstadsområdet tvingas leva och vistas 
i byggarbetsplatser? Hur länge står människorna ut? 10 år? 20 år? När tar byggkaoset slut 
och till vilket pris? Göteborgarna har rätt att få information om att varje satsad 
skattekrona ger den bästa lösningen för människorna som bor och arbetar i staden. I tider 
som denna är det extra viktigt att skattemedlen används med besinning.  

Sverigedemokraterna vill att staden ska sätta ned foten, att det undersöks alla möjligheter 
som står till buds att stoppa eller reducera omfånget för att på det sättet minska de 
astronomiska kostnaderna och förkorta byggtiden hos den förödande Västlänken. 
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