1((16)

Utre
edning
tågsstopp U
Upphära
ad

2011-09-02

Uppdrragsnummerr: 230178
Uppdrragsansvarig
g: Johanna Stenberg

Hand
dläggare
Aram
m Bakerson
010-4452 31 81

2((16)

Aram B
Bakerson 010-4522 31 81

Samm
manfattningg
Tågsttopp har diskkuterats på fllera orter länngs Norge-Väänerbanan i samband
s
medd utbyggnad
d av
dubbeelspår mellann Trollhättan
n och Göteboorg. Flera byggs i samban
nd med utbygggnaden av nya
n
järnvvägen men påå några orter finns möjligghet att komp
plettera i efteerhand. En avv dess orter är
ä
Upphhärad.
Tågsttoppet förvänntas innehållla bussuppstäällning samt pendelparkeering för bil ooch cykel.
Bilpaarkeringar occh bussuppstäällning förlägggs på den västra
v
sidan av
a spåren, moot samhället,, där
markkreservat finnns för detta. I en första etaapp bör det finnas
f
plats för
f 100 bilar samt 50 st
cykellparkeringar och i detta PM
P redovisass ett förslag till
t utformnin
ng för tågstopppet.
Ett tåågstopp med bussuppställlning och penndelparkerin
ng vid Upphäärad bedöms kosta mellan
n 1620 mkkr beroende på tillgänglighet och stanndard. Det dubbelspår so
om nu byggs är förberett för
tågstoopp genom rak
r linjeförin
ng som förstäärkningsåtgärrder för att kunna anlägga
ga 250 m lång
ga
plattfformar. I prinncip halva ko
ostnaden för tågstoppet omfattar
o
anläggandet av pplattformarnaa.

V:\_UPPDRAG\230178\T\_Text\PM - Tågstopp Upphärad_03.docx

Inne
ehållsförrteckning
g
1

Bakgrund ................................................................................................................................. 3

2

Syfte och mål
m ......................................................................................................................... 5

3

Förutsättningar ....................................................................................................................... 6

4

Förslag tilll utformning ......................................................................................................... 10

5

Kostnader ....................
.
......................................................................................................... 16

6

Referenser ............................................................................................................................ 16

BILA
AGA Förslaggsskiss tågsto
opp Upphäraad 2011-09-0
02

Rapportnamn:: Tågstopp i Uppphärad
Beställare: Troollhättans Stad

Uppd
dragsnr: 230178
8

Rappportnr: 230178
8

3((16)

Aram B
Bakerson 010-4522 31 81

1

Bakggrund

Ett tåågstopp i Uppphärad medv
verkar till att skapa förbätttrade komm
munikationer för samhälleet
vilkett är en strategiskt viktig utvecklingsfa
u
faktor för fram
mtiden. Den kan påverkaa ortens
attrakktionskraft frrån såväl boeende- som urr näringsetableringssynpu
unkt. I sambaand med den
n nya
järnvvägssträckninngen som just nu byggs soom dubbelsp
pår mellan Trrollhättan occh Göteborg i
mhället har utrymme
u
reseerverats för ett
e framtida tåågstopp. Tåggstoppet kom
mmer
ansluutning till sam
dock inte att bygggas i samban
nd med järnväägsbygget uttan det skapaas en möjlighhet att byggaa i ett
senarre skede.
I planneringen för utbyggnaden
n av järnvägeen beslutades att ingen sttation för ressandeutbyte skulle
s
anlägggas i Upphäärad eftersom
m resandeundderlaget är för litet men attt spårområddet skulle anp
passas
för attt plattformarr ska kunna anläggas.
a
Deetta har gjortss genom att spåren
s
är i raaka och lagdaa med
sådann lutning att ett
e tågstopp med
m 250 metter långa plaattformar är möjlig
m
att anllägga.
Trollhhättans Stad kan komma att ansöka oom medfinan
nsiering för att anlägga tåg
ågstopp i
Upphhärad. Detta PM
P skall verrka som undeerlag som biffogas ansökaan. Utredninggen innehåller
principutformningg för tågstop
ppet med penndelparkering
g för bil och cykel med
mt en kostnad
dsbedömningg.
expannderingsmöjlligheter, bussuppställninggsplatser sam
Undeer hösten 20111 avses arbeete med en föördjupad öveersiktsplan fö
ör Upphärad att påbörjas..
Tidiggare ställnin
ngstaganden
n
Norgge-Vänerbanaan ingår ett större sammaanhang kring
g regionala sttrukturer avseeende
u
av Väästtrafik.
kollekktivtrafiken i regionen däär trafikeringgen tidigare utretts
Utreddningen från 2005 visadee hur personttågstrafiken
mellaan Vänersborrg och Göteb
borg skall utfformas; vilkaa
statiooner som skaall byggas ut, hur banan sskall trafikeraas för
att utnnyttja tillgänngliga resurseer på ett optiimalt sätt, villka
resanndevolymer som
s
kan förv
väntas samt vvilka ekonom
miska
konseekvenser denn föreslagna trafiken får.
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I Vässttrafiks ”tågstoppspolicy
y” från år 20000 kan man läsa
l
att orrter utmed ”rregionala linjer med regioonal funktion
n” kan
erbjuudas tågstoppp om något av
v följande viillkor uppfyllls:
- Tätoort med mer än 2000 invånare
- Straategisk knutppunkt för tågttrafiken
- Resshastigheten skall inte understiga 90-1110 km/h meed
a
stopp
p.
hänsyyn taget till aktuella
De täätorter utmedd linjen som idag
i
uppfylleer det första
villkooret är Trollhhättan, Älvän
ngen, Nol, N
Nödinge, Boh
hus
och S
Surte. Utöverr dess skall tåågen även staanna i Öxnerred,
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som äär en viktig järnvägsknutt mellan Norgge-Vänernbaanan och Älv
vsborgsbanann (UddevallaaVäneersborg-Herrlljunga).
Ett flertal olika yttterligare stattionslägen haar analyseratts och varje tågstopp
t
förllänger restideen i
m cirka 2 m
minuter. Följaande orter haar bedömts vvara för små för
f att
de lånngväga resreelationerna med
erhållla tågstopp; Velanda,
V
Up
pphärad, Nyggård och Alv
vhem/Tingberrg.
Men man har fasttslagit att dett i framtiden naturligtvis finns möjlighet till nya sställningstagaanden
beträfffande tågstoopp, i synnerrhet om de beefolkningsmässiga förutssättningarna förändras.
I Vässttrafiks arbete genomfördes en känsl ighetsanalyss av att införaa ytterligare ttvå stopp på
sträckkan, t ex i Uppphärad och Tingberg/Allvhem. Konssekvenser av att kompletttera med tågstopp
i Uppphärad och Tingberg/Alv
T
vhem skulle vvara att tågtraafikens omlo
oppstid förlänngs med åttaa
minuuter (vilket geer ökade kosttnader för uttökad trafikerring) men attt resandet tilll/från Upphäärad
respeektive Tingbeerg/Alvhem påverkas
p
possitivt. Nettorresandet bedö
öms dock intte öka.
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Skäl att bygga ettt tågstopp i Upphärad
U
finnns därför intte hos trafikh
huvudmannenn. Det är därför
p i ett större perspektiv då
d ett tågstop
pp kan vara nnödvändigt fö
ör
viktiggt att se önskkvärt tågstopp
Upphhärads framtiida utvecklin
ng. Ett tågstoopp kan ge mycket
m
positiv
va effekter föör samhället då
vägnäätet har storaa brister och att i samban d med framtida planering
g för orten kaan positiva
effekkter uppstå bååde för Upph
härad och om
mgivande orteer, t ex Sjunttorp med dryygt 2000 invåånare,
genom
m kraftigt föörbättrade ressmöjligheter både till Tro
ollhättan och Göteborgsreegionen.

Järnvvägen genom
m Upphärad idag
i
i riktninng söderut.
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2

Syftee och mål

En stor del av Uppphärads invåånare har sinna arbetsplatsser förlagda utanför
u
samhhället och stö
örre
s
med bil på framföral
allt länsväg 2011 mot Sjuntorp. Dagenns vägsystem
m har
delenn av resorna sker
stora brister vad avser
a
framko
omlighet ochh standard.
Ett tåågstopp utmeed dubbelspååret mellan T
Trollhättan occh Göteborg i Upphärad sskulle kunnaa
medvverka till att minska
m
antallet resor medd privatbil förr ortens befo
olkning och fför de närligg
gande
samhhällen som Sjjuntorp, Väne – Åsaka, V
Vetlanda, Gärrdhem, Solleebrunn m.fl. Samt det kan
n
skapaa förutsättninngar för fler boende,
b
ökadd sysselsättning, etablerin
ngar och på ssikt områdetts
utvecckling.
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Syfteet är att skapaa nya förutsäättningar för rresandet i Up
pphärad med
d målsättninggen om förän
ndrat
och uutökat resandde i framtiden
n. Kommuneens långsiktig
ga mål inom kommunikaationsområdeen är
flera men en av de
d viktigaste är
ä att ”Förutssättningar sk
kall skapas fö
ör att göra deet möjligt att
n Upphärad””. Ett tågstop
pp ger helt ny
ya förutsättniingar för resaandet
återupppta tågtrafikk till och från
både till Trollhätttan och Göteborgsregioneen.

Områådet, utmed det
d nya dubb
belspåret som
m just nu byg
ggs, för planeerat nytt tågsstopp med
pendeelparkering och
o bussuppställning mm
m.
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3

Föru
utsättning
gar

Upph
härad
Upphhärads tätort är en av fem
m tätorter i Trrollhättans ko
ommun. Täto
orten kan bettraktas som ett
e
tidigaare s.k. statioonssamhälle uppvuxet
u
eftter tillkomsteen av järnväg
gsleden Göteeborg – Falun
n.
Upphhärad är ett liitet samhälle med ca 600 invånare som
m administraativt ingår i T
Trollhättans
komm
mun och liggger ca 20 km söder om staaden Trollhäättan. Folkmäängden i helaa Upphärads
försam
mling uppgicck 2009 till 1215
1
personeer. Folkmäng
gden har variierat under dde senaste åreet
men iinte ökat näm
mnvärt.
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Tabelller från Servvicestrategi för
f landsbyggd och tätorteer, Trollhätta
ans kommunn.

Enliggt kommunenn pendlar öveer 93 % av saamhällsborna till en arbeetsplats beläggen utanför
Upphhärad. Flertallet av dessa arbetar
a
i Trolllhättans närområden och
h ökade kom
mmunikationeer
med eett tågstopp utöver
u
dagen
ns busstrafik är därför cen
ntral samt i enighet
e
med översiktsplanen
för U
Upphärad ochh kommunens visioner.
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Endaast buss angöör idag Upph
härad järnväg
ägsstation, so
om är ändhålllplats
Järnvvägen och vägen
v
Just nnu pågår bygggandet av du
ubbelspår förr järnvägen förbi
f
Upphärrad. De nya sspåren komm
mer
ligga öster om sam
mhället.
Vägeen genom Uppphärad trafik
keras av 12220 fordon perr dygn västerr om befintligg järnväg och
h 650
fordoon per dygn öster
ö
om befiintlig järnvägg och vid den
n nya järnväg
gssträckninggen. Stora delar av
trafikken mellan Sjjuntorp och Upphärad
U
haar således Up
pphärad som målpunkt. T
Trafiken har
minskkat betydligtt de senaste åren.
å
Vid dett planerade tåågstoppet sak
knar vägen bbåde trottoar och
störree vägren ochh vägen trafik
keras av 4% ttung trafik.
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Förbii det nya dubbbelspåret ko
ommer vägenn att gå på brro söder om planerat
p
tågsstopp och väg
gen
byggs ut med gånng- och cykellbana på denn södra sidan.
Den ggamla banvaallen kommerr att byggas oom till cykellbana mellan
n Velanda ochh Upphärad.
Anväändningen avv det gamla spårområdet
s
söderut är än
nnu oklart. Någon
N
cykelbbana mellan gamla
g
banvaallen och gånng- och cykeelbanan på väägbron över nya järnvägeen finns ännuu inte med i
planeeringen.
Spåroområdet i Uppphärad, strax
x norr om vääg 2011, är anpassat
a
för att
a 250 m lånnga plattform
mar
skall kunna anlägggas. Detta haar gjorts gennom rak linjeföring av spååren och att sspåren är anllagda
ä möjlig att anlägga sam
mt genom maarkreservat. N
Något tredje spår
med ssådan lutningg att station är
finns inte utrymm
me för under vägbron ochh krävs mötessplats i form av ett tredjee spår för fram
mtida
d att lösas ppå annan platts och inte i samband
s
medd något tågsttopp.
effekktiv trafikerinng kommer det
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Vägbbron över dubbbelspåret med
m planerat tågstopp norrr om bron. Från
F
Banverrkets ritninga
ar.

Genoomförd förstäärkning är av
vsedd för ev pplattformar. Själva järnvägsspåren ärr inte förstärk
kta
geoteekniskt för attt klara förän
ndrade laster såsom förhö
öjda markytor runt omkrinng etc.
Tågstopp
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G
kommer att staanna på den östra
ö
sidan fö
ör påstigandee och västra sidan
Tåg ssöderut mot Göteborg
för avvstigande. Tvvärtom gäller för tåg mott Trollhättan. Vid byggnaationen av duubbelspåren har
hänsyyn tagits till ev
e framtida tågstopp
t
i forrm av vissa förstärknings
f
såtgärder sam
mt en anpasssad
linjefföring.
En säärskild utrednning är ocksåå genomfördd avseende stabiliteten förr framtida pllattformar. Om
O
lättkllinker användds under perrrongen så attt belastningeen från perron
ngen blir likvvärdigt med
belastningen från järnvägen såå erfordras innga förstärkn
ningsåtgärder under järnvvägen. Dock
ng inte att deet är möjligt att höga omlliggande marrkyta.
medfför genomförrd förstärknin
På deen vägbro som
m byggs öveer spåren är ggång- och cy
ykelbanan bellägen på denn södra sidan av
bron. Detta gör deet svårt att ko
orsa spåren eeller gå runt dem på ett kort
k och smiddigt sätt via
t
a utsätts för trrafiksäkerhettsfara- Om bron
b
och desss gång- och
vägbrron utan att trafikanterna
cykellbana skall annvändas som
m passage fårr resenärernaa korsa vägbaanan 2 gångeer för att kun
nna
använnda gång- occh cykelbanaan mellan plaattformarna norr
n om bron
n. Dessutom bblir avståndeet
över 500 meter låångt.
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Tågsttoppet förvänntas innehållla bussuppstäällning samt pendelparkeering för bil ooch cykel.
Bilpaarkeringar occh bussuppstäällning förlägggs på den västra
v
sidan av
a spåren därr markreservat
finns för detta. I en
e första etap
pp bör det finnnas plats förr 100 bilar, samt
s
utrymm
men för ytterligare
gar kan medd fördel placeeras på båda sidor av spårret med
ca 1000 platser. Cyykelparkering
samm
manlagt ca 500 platser och med huvudddelen av cyk
kelparkeringeen på den vässtra sidan.

Ny väägbro byggs över den nya
a järnvägen.

Nya järnvägssträ
j
äckningen i bbakgrunden och
o
gärd
det som är avvsatt för fram
mtida tågstop
pp.

Gärddet sett från vägen
v
ner mo
ot järnvägen och
framttida plattform
mar.

Väg, yta för fram
mtida tågstopp
pp samt ny brro i
grunden sett från
f
Stigtom
mtsvägen
bakg
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4

Försllag till utfformningg

Överrgripande id
dé
För aatt skapa en trrygg och trev
vlig miljö krring tågstopp
pet utan storaa onödiga imppediment elller
otryggga miljöer såå har en kom
mpakt lösningg för utformn
ningen valts. Busshållplat
atsen är integrerad
med bbilparkeringeen för ökad kontakt
k
och ööversyn överr ytorna för ökad
ö
tryggheet. Viss hänsy
yn
har taagits till befinntligt dike occh möjlighett finns att anv
vända diket som
s en förskkönande kvallité i
områådet om önskkvärt.
Anlägggningen förreslås ligga direkt
d
norr om
m bron för att
a disponera marken maxximalt. I försslaget
lämnaas stora ytor norr om anläggningen soom i framtid
den kan ge utvecklingsmööjligheter förr
tågstooppet eller annnan verksam
mhet.
Bedöömningen är att det i inte är förenat m
med god transsportkvalitet att endast kuunna användaa
vägbrron som passsage mellan plattformarn
p
na då gång- och
o cykelbanan ligger på den södra sidan
av väägbanan och tågstoppet norr om vägenn. Brons skeevning och ko
onstruktion m
medför att deet inte
är mööjligt att flyttta gångbanan
n. En separatt gångbro meed hiss över spår
s krävs sååledes för god
tillgäänglighet ochh god transpo
ortkvalitet.
Undeerlag för servvice eller kiosk bedöms soom ringa meen utrymme för
f en mindree verksamheet
finns. Biljetter kööps digitalt allternativ på ttåget men utrrymme för biiljettautomatt finns på
plattfformarna.
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Angööringen till tåågstoppet kan
n ske på bådaa sidor om sp
påren men med
m huvudanngöring
västerifrån. Det ärr fullt möjlig
gt att bygga dde östra delarrna i efterhan
nd och utvecckla tågstopp
pet i
etappper.

Befi
fintligt dike tvvärs järnväg
gen som det ffinns möjligh
het
att uutnyttja som förskönandee inslag vid aanläggandet för
tågsstoppet
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Skiss,, föreslaget alternativ
a

Platttformar
Plattfformarnas lägge är fixerat utifrån de föörstärkningarr som görs i samband
s
meed utbyggnad
d av
dubbeelspår genom
m Upphärad. I förslaget hhar hänsyn taagits till den mest optimaala placeringeen för
angörring (trapporr och ramper) till plattform
rmarna som bör
b förläggass mitt på platttformarna såå att
avstååndet mellan första och siista vagnen ppå plattformaarna skall varra lika i relattion till
angörringen. Utifrrån detta har trappor, ram
mper och gång
gbron placerats så central
alt så möjligt på
plattfformarna. Unndantaget är dock den östtra sidan där angöringen är längre södderut pga
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markkägoförhållannden. Gångbrron är dock pplacerad så nära
n mitten so
om möjligt. D
Det finns
utrym
mme att anläggga fler trapp
por till perroongen på den västra sidan
n om det kännns motiverat.
Plattfformarna börr utformas med
m generösa ytor då tåg med
m höga haastigheter förrväntas passeera.
Minst 1,5 meter säkerhetszon
s
mt zon för möblering såsoom bänkar och
och 2 meterr gångyta sam
mma sektion bbör finnas uttmed minst 200
2 meter avv plattformen
n.
hållpllatskurar börr finnas. Sam
Evenntuellt kan deen smalnas av
v de sista 50 metrarna i den
d norra änd
den.
Fotgäängare
Om inngen separatt gångbro byggs mellan pplattformarnaa kommer beefintligt vägssystem att få
använndas. Då gånng- och cykellbanan på väägen och bron
n ligger på den
d södra sidaan bedöms det
d
inte rrimligt att byygga anslutningar upp tilll bron på den
n norra sidan av trafiksäke
kerhetsskäl.
Möjliigtvis trappoor upp mot brron men då kkrävs minst 1-2
1 meter fri yta att stå påå före räcket på
bron. Denna typ av
a lösning ärr inte möjlig att tillgängliighetsanpassaa.
Någoon särskild gåång- och cyk
kelbana finnss inte till tågsstoppet österifrån utan gåång- och
cykellbana finns västerifrån
v
occh som ansluuter genom en
n gångpassag
ge över väg 22011 till den
n
gång-- och cykelbana som är planerad
p
på vvägens södra sidan samt korsningen
k
tiill Kobergsvägen
(lokaalgata in mot Upphärads tätort).
t
Gångg- och cykelb
banan till platttformar ochh tågstoppet ligger
l
söderr om buss- occh bilinfarten
n för att miniimera konflik
kter mellan oskyddade
o
trrafikanter och det
störstta förväntadee flödena av buss och bilttrafik norrifrrån.
Gånggbro

V:\_UPPDRAG\230178\T\_Text\PM - Tågstopp Upphärad_03.docx

Den ggångbro som
m föreslås meellan plattform
marna bör vaara vädersky
yddad (dock iinte isolerad)), ha
god fframkomlighhet för alla, vara utrustad med tillgäng
glighetsanpasssade hissar ssamt ha
ordenntliga trapporr. Trappornaas riktning pååverkas delviis av hissarnaas placering för att inte bredda
b
ut konnstruktionenn onödigt my
ycket.
Gånggbron över sppåren måste klara
k
både fuunktionshind
drade i rullsto
ol samt ett viisst flöde av
fotgäängare samtiddigt. En fri bredd på 2,5 m
meter bör efttersträvas och
h i samband med hissarn
na bör
utrym
mmet vara geeneröst. Hissaarna angör fö
förutom plattfformarna äveen markplann vid parkerin
ng och
angörring dvs det är möjligt att åka hiss meellan plattforrm och parkeering. Detta ppga att rampeerna
mellaan plattform och parkerin
ng/angöring bbedöms bli väldigt
v
långa med god staandard så förr att
erbjuuda god tillgäänglighet för alla bör hisssarna även fu
ungera mellan
n parkering ooch plattform
m och
inte bbara mellan plattformarna
p
a via gångbroon.. Området kring gångb
bron kan meed fördel bely
ysas
extra utöver den allmänna
a
bellysningen påå plattformar och parkerin
ngar för extraa trygghet occh
synbaarhet.
Tillgänglighet
mse sidor om
m tågstoppet finns
f
handikkapplatser förr bilar samt möjlighet
m
att hämta och lämna.
På öm
Rampper finns till och från hisssarna som ärr kopplade tilll plattformarna. Eftersom
m förslaget
innebbär att hissarnna även skalll angöra parkkering och an
ngöringsytan
n så är det mööjligt att min
nska
lutninngsstandardeen på ramperrna för att miinska dess uttbredning. Leedstråk med bbåde taktil
inform
mation och kontrastmark
k
keringar skalll finnas melllan bussuppställningen occh plattformaarna
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samt mellan plattformar och plats
p
för häm
mta och lämnaa på båda sid
dor. Busshålllplatserna
utform
mas med höggre kantsten för god tillgäänglighet tilll bussen.
Plattfformar utform
mas enligt reegelverk avseeende tillgän
nglighet med ledstråk ochh säkerhetszo
oner.
Anlägggningen bör följa de rek
kommendatiooner och norrmer som finn
ns i TSD, Tiillgänglighet för
funkttionshindradee 2008/164/E
EG. TSD Tilllgänglighet för
f funktionsshindrade om
mfattar teknisska
krav som omfattaar infrastruktu
uranläggninggar och utgårr från beslut taget av denn europeiska
gemeenskapens koommission occh måste tilläämpas i Sverrige. Dokumentet är tillgäängligt på
Transsportstyrelsens hemsida.
På plattformarna skall bänkar etc finnas annpassade förr bästa tillgän
nglighet för
F
funkttionshindradee. Alla trappor skall konttrastmarkerass och ha ledsstänger i 2 ollika höjder. För
god ttillgänglighett skall gångb
bron väderskyyddas.
Cykeel
För ccyklister föreslår vi en sep
parat cykelbaana mellan parkeringen
p
och
o infarten ppå anläggnin
ngen.
Ansluutningen av gångg
och cy
ykelvägen in mot tågstoppet placeras i vid infartenn till
Kobeergsvägen förr trygg altern
nativ väg förr gång- och cykeltrafiken in mot Upphhärads samhälle.
Bredddning av väggen föreslås för
f trygga paassager för fo
otgängare och cyklister m
med mittrefug
g.
Busseen ankommeer västerifrån
n via Upphäraads samhällee och gång- och
o cykelpasssage bör därrför
ligga söder om väägen in mot bussuppställn
b
ningen för attt minska kon
nflikter mella
lan oskyddad
de
trafikkanter och buuss och biltraafik på väg 2 011.
Nära mitten på pllattformarna placeras trapppor och ram
mper för att markera
m
infarrten till
delbara närheet placeras också cykelpaarkering. I föörsta hand beedöms
plattfformarna ochh i dess omed
cyklaar parkeras påå den västra sidan trots ppåstigning söderut på den
n östra sidan fför att slippaa
cyklaa en omväg. Cykelparkeri
C
ingen kan occkså användaas för de som
m endast vill åka buss.
Cykeelparkeringenn bör vara vääderskyddad för minskat slitage på cy
yklarna och ggod
transpportkvalitet. Cykelboxar för inlåsningg kan överväägas.
För innfart på den östra sidan av
a spåret föreeslås vägen in till befintliig fastighet ((Ingelsängen
1:1644) att nyttjas och förlängaas fram till cyykelparkerin
ngen med ca 20 platser, saamt en vändzzon
med uutrymmen föör att kunna ta
t upp- eller släppa av paassagerare.
Bilan
ngöring och pendelpark
kering
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Infartten till angörring och park
kering västerr om spåren styrs
s
av förhåållandet till vvägbron, som
m
påverrkar på in- occh utfartens placering.
p
Med hänsyn till luutningen på bron
b
och desss ramper så föreslås att ini och utfartten till tågsto
oppet
byggs strax norr om
o rampen till bron, på dden platsen där
d vägkroppen har komm
mit ner till saamma
S
eft
ftersträvas attt avståndet mellan
m
plattfoormarna och
nivå ssom befintligg väg 2011. Samtidigt
vägenn är minimalla. Infarten kommer
k
då blli något norr om motståen
nde angöringg till
Kobeergsvägen.
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På össtra sidan av spåren föreslår vi att beffintlig anslutn
ningsväg till fastigheten aanvänds och
h
förlänngs fram till plattformen.. Vägen anväänds för blan
ndad trafik (b
bil och cykel)) och ansluteer till
angörring (hämta och
o lämna-up
ppställning),, 2 st. handik
kapplatser sam
mt cykelparkkering.
All pendelparkeriing med ca 100 platser lääggs väster om
m spåren. Paarkeringen lääggs söder om
m
ntakt med plaattformarna. Parkeringarn
na läggs tvärrs spåren för att
infartten med näraa och bra kon
minim
mera gångavvstånden och för god överrblick. En utökning med 10-15 platseer är möjlig.
Fram
mtida större uttökning av ytterligare
y
par
arkering är möjligt
m
att görra norr om
bussuuppställningssplatsen.
I ansllutning till trrappor och raamp upp till pplattformen förläggs
f
min
nst 2 handikaapplatser. Breedvid
handiikapparkerinngarna planerras för korttiddsangöring för
f hämtning och lämningg av resenäreer.
Målsäättningen är trygg och sy
ynlig parkerinng för fordon
n med god ko
ontakt med pplattformen,
gångbbron samt buusshållplatserrna. På den ööstra sidan fiinns endast platser
p
för attt hämta och lämna
l
samt handikapplaatser.
Buss
Bussuuppställningen är placeraad nära mitteen av plattforrmarna för attt minimera ggångavståndeen.
Bussaarna är i huvvudsak vändaa med frontenn mot plattfo
ormen för god synbarhet m
mellan
fordoonsslagen ochh för resenärren att se rättt buss eller om
m tåget kom
mmer. Bussplaattformen an
nsluter
till gåång- och cykkelbanan och det är god s ikt mellan bu
uss och bil fö
ör ökad tryggghet och
öppennhet. Utmed gång- och cykelbanan pllaceras ev vääderskydd. I huvudsak finnns 2 bussläg
gen
med m
möjlighet förr extralägen före och efteer de ordinarrie bussuppsttällningsplatsserna.
Placeeringen av buussuppställniingen medförr att få eller inga
i
rörelserr kommer skee på bussens
köryttor. Sågtandssuppställning
gen gör ocksåå att bussarn
na inte behöver backa menn ändå har fu
ull
flexibbilitet oberoeende av varan
ndra.
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Bussuuppställningen ligger plaacerad norrutt utan särskild begränsnin
ng vilket görr att det är fulllt
möjliig att förändrra den vad av
vser rundkörnning och upp
pställning av
v reglerande ffordon.
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Att b
beakta vid tågstopp Upphärad
U




Allmänt






Buss







Parkering








Dimen
nsioner
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Tillgän
nglighet







Undvik att skapa
a impedimenty
ytor
En gångbro placceras över spå
år mitt på platttformen för minnsta möjliga
avsstånd
Vägbron angörs inte pga trafiksäkerhetsskäl
Hisss: för att enkeelt skapa hand
dikappanpassn
ning föreslås hhiss dels för
nytttjande av gånngbron och de
els för tillgängllighet mellan pplattform och
parkering/angörring.
Atttraktiv gång- o
och cykelbana för att minime
era konflikter m
med buss och
bilttrafik.
Av och påstigninngsmöjligheterr öster om spåren
Angöring via lokkalvägen
Mö
öjlighet till anp
passning till be
efintligt dike
Ing
gen backrörelsse med buss: att
a backa med buss är trafikf
kfarligt och bör
und
dvikas på omrråden där and
dra trafikanter kan befinna ssig
Rak infart från 20
011: av komfo
ortskäl bra att bussen inte svvänger ytterlig
gare
en gång precis i nnan den ang
gör plattformen
n
Up
ppställningen m
minimera risk för
f personer i bussområdet
Up
ppställningen m
medför god sikkt mellan buss och tåg.
Egna hållplatsläg
gen för bussen
n med vädersk
kydd
Busss/bil: ska så lite som möjlig
gt köra på sam
mma ytor av trrafiksäkerhetssskäl
Pen
ndelparkering – synlig från vägen,
v
tvärs spåren
s
för godd trygghet och
min
nskad risk för inbrott.
Cy
ykelparkering i anslutning till trappor till plattformarna
Väderskyddad ccykelparkering för minskat slitage på cyklaarna
Pla
attformsdimenssioner, bredd: 5-6 meter bre
ed
Pla
attformsdimenssioner, längd: 250 meter lån
ng
gång- och cykelb
bredd – 3-4 meter
bilp
parkeringsplattser – anordna
ad på västra sidan. Utökningg möjlig norr om
o
busssuppställning
gsytan..
Bussshållplatsens plattform är 20
2 meter lång
He
ela området skkall i möjligaste
e mån tillgäng
glighetsanpasssas
Ha
andikapplatserr närmast hiss på båda sidor
Ramper mellan hhiss och parkeringsplatser.
Led
dstråk mellan buss och platttform samt mellan yta för attt hämta och lä
ämna
och
h plattform.
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5

Kostnader

Fram
mtagen kostnaadsbedömnin
ng avser platttformar för tågstoppet samt ytor för ppendelparkerring,
bussuuppställning samt angörin
ngsytor. Kosstnadsbedöm
mningen saknaar dock kostnnad för gång
gbro
med hhissar då dettta tas fram separat. Vädeerskydd bådee på plattform
m och busshåållplats förutsätts
vara eenligt gängsee avtal mellaan kommunenn och trafikh
huvudmannen.
I kosttnadsbedömnningen ingårr ingående m
mängder, försttärkningar saamt övrigt evv tillkomman
nde
materriel. Kostnaddsbedömning
gen omfattar anläggningsskostnaden och omfattar ssåledes även
n för
projektering och för
f framtagan
nde av bygghhandling.
Hela förslaget exkkl. gångbro med
m hissar b edöms till caa 20 mkr. Deen östra sidann med angöriing
står fför ca 3,4 mkkr av den totaala kostnadenn och skulle kunna byggaas i efterhandd, besparingeen blir
dock inte riktigt så
s stor som 3,4 mkr då enn byggväg måste
m
anläggaas i samband med att
n spårområd
det” då järnväägen är i bruk.
plattfformen byggs eftersom det inte går attt bygga ”från
Den ööstra sidan innkl plattform
mar står för caa 16,3 mkr. Plattformarn
P
a ensamt stårr för närmaree
9 mkrr av den totaala kostnaden
n.
Hela kostnadsbeddömningen ärr utan extra fförstärkningssåtgärder förr geoteknik uutan bedömniingen
kta. Spåren so
om byggs är inte förstärkt
kta för att klara ev
förutssätter att marrkhöjder etc förblir intakt
markkhöjning vid anläggande av
a tågstopp. Genomförd förstärkning avser endasst anläggandee av
plattfformar för tåggstopp.

6

Referrenser

Statioonsutredningg del av SYSTEMHAND
DLING NORD
DLÄNKEN - VELANDA
A - PRÄSSE
EBO,
Banddel 635 Sträcckan km 411+250 - 427+
+825 Banverk
ket
Utreddning järnvägg Velanda- Pressebo,
P
Bannverket
SERV
VICESTRAT
TEGI FÖR LANDSBYG
L
GD OCH SM
MÅTÄTORTE
ER,
2011-02-16, Trolllhättans Stad
d
Överssiktsplan Uppphärads täto
ort, juni 19988, Trollhättan
ns Stad
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Behoov av perrongglängder åren
n 2013-2025 , Västtrafik 29
2 januari 20
010
Pendeelparkeringsbehov vid Upphärads
U
järrnvägsstation
n, beräkningssexempel,
Västttrafik 2011-002-02
Norgge-Vänernbannan, Tvåstad – Göteborg Trafikstation
ner,
missexemplarr 2005-02-28
8
Västttrafik Februaari 2005 Rem
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