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Plattform

Plattform

Uppgångar mot Renströmsparken

7.2.3 Plattformsnivån
Eftersom stationen ligger till hälften i bergtunnel 
och till hälften i betongtunnel är de tekniska för-
utsättningarna för den rumsliga utformningen 
helt olika för de två delarna. En viktig utgångs-
punkt för gestaltningen av stationen är att den 

ska upplevas som ett sammanhängande stations-
utrymme trots skillnaden i förutsättningar.

Alla publika delar ska vara lätta att överblicka 
och förstå. Det bidrar till att det för resenärerna 
blir enkelt att hitta rätt och att orientera sig. Den 

Bergpelare

Plattform

figur 7.23. Bild av station Korsvägen på plattformsnivå.

Teknik

figur 7.24. Illustrationsexempel av plattformen i betongtunneln med dagsljusinsläpp ovanför plattformen och 
med mittzonen till höger.  



1277 Station Korsvägen - Olskroken planskildhet och Västlänken, Gestaltningsprogram 2014-12-01  

omgivning, men också gjord för att byggnaderna 
ska ta för sig och bidra med en ny upplevelse på 
sin plats. Med en väl samordnad planering av en-
tréerna och marken runt omkring flätas stationen 
och staden samman sömlöst. 

Ett stort antal olika lägen för entréerna har stu-
derats. De tre valda lägena är ett vid Renströms-
parken/Artisten och två vid Korsvägen. Dessa lä-
gen erbjuder bekväma kopplingar till omgivande 
målpunkter, kollektivtrafik, taxiangöring, samt 

7.2.5 Anslutning till staden
Stationen ligger till största delen under mark 
och kommer därför inte att ha så stor påverkan 
på stadsbilden. De synliga delarna av stationen 
ovan mark är de tre entréerna, lanterniner för 
dagsljusinsläpp och de tekniska anläggningarna, 
såsom schakt och trapphus. 

Entréerna är utformade för att vara tydliga i 
stadsbilden, lätta att upptäcka på långt håll och 
självklara att hitta för resenärerna. Gestaltning-
en är vald för att anpassa de nya entréerna till sin 

figur 7.34. Mellanplanet under mittenentrén vid Korsvägen med fri sikt mot Hotell Gothia Towers - illustrationsexempel. 
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figur 7.35. Entréerna är här markerade som gula cirklar. Pilar i orange kulör visar viktiga siktlinjer. 
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