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n lutning att e
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gare ställnin

ge-Vänerbana
ktivtrafiken 
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sttrafiks ”tåg
rter utmed ”r
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shastigheten 
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grund 
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ärad eftersom
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ett tågstopp m
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g för tågstop
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an ingår ett s
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nd med järnvä

n av järnväge
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med 250 met
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ppet med pen
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ersiktsplan fö

g regionala st
utretts av Vä
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as för 
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läsa 
n” kan 
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ed 
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unkt. I samba
rollhättan oc
ågstopp. Tåg
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a ortens 
and med den
ch Göteborg 
gstoppet kom
het att bygga

sandeutbyte s
det skulle anp
aka och lagda
lägga.  

ågstopp i 
gen innehåll

g.  

att påbörjas.
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te genomför
pphärad och 
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er ökade kost
erg/Alvhem p

t tågstopp i U
kvärt tågstopp
ida utvecklin
a brister och 
åde för Upph
örbättrade res

m Upphärad i

t mellan Norg

tionslägen ha
med cirka 2 m
pphärad, Nyg

t i framtiden
rhet om de be

des en känsl
Tingberg/Al

vhem skulle v
tnader för ut
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Upphärad finn
p i ett större 

ng. Ett tågsto
att i samban

härad och om
smöjligheter 

idag i riktnin

Uppd

ge-Vänernba

ar analyserat
minuter. Följa
gård och Alv

naturligtvis 
efolkningsm

ighetsanalys
lvhem. Kons
vara att tågtra
tökad trafiker
sitivt. Nettor

ns därför int
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opp kan ge m
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mgivande orte
både till Tro

ng söderut.
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anan och Älv

ts och varje t
ande orter ha
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finns möjlig
ässiga föruts

s av att införa
sekvenser av
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ring) men att
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te hos trafikh
då ett tågstop
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ida planering
er, t ex Sjunt
ollhättan och
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öms dock int
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va effekter fö
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pportnr: 230178
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vara för små f

ställningstaga
förändras. 

två stopp på 
tera med tåg
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ygt 2000 invå
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e och mål 

pphärads invå
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ngar för fler b

a nya förutsä
de i framtiden
de viktigaste ä
k till och från
tan och Göte

det nya dubb
och bussupp

ånare har sin
på framföral

omlighet och 

året mellan T
let resor med
e – Åsaka, V
boende, ökad

ättningar för r
n. Kommune
är att ”Föruts
n Upphärad”
borgsregione

belspåret som
ställning mm

Uppd

na arbetsplats
allt länsväg 2
h standard. 

Trollhättan oc
d privatbil för
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d sysselsättn

resandet i Up
ens långsiktig
sättningar sk
”. Ett tågstop
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dragsnr: 230178

ser förlagda u
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ch Göteborg 
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rdhem, Solle
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pphärad med
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d målsättning
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ya förutsättni
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pportnr: 230178

hället och stö
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ett tågstopp u

Upphärad och
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utsättning

är en av fem
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itet samhälle
ger ca 20 km 
ck 2009 till 1
mnvärt. 

vicestrategi f

n pendlar öve
let av dessa a
utöver dagen

h kommunen

gar 

m tätorter i Tr
uppvuxet eft
med ca 600 
söder om sta
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för landsbyg

er 93 % av sa
arbetar i Trol
ns busstrafik 
s visioner. 

Uppd

rollhättans ko
ter tillkomste
 invånare som
aden Trollhä
er. Folkmäng
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llhättans när
är därför cen

dragsnr: 230178

ommun. Täto
en av järnväg
m administra

ättan. Folkmä
gden har vari

er, Trollhätta

a till en arbe
områden och
ntral samt i e
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ierat under d
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vägen och v

nu pågår byg
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en genom Up
on per dygn ö
ken mellan Sj
kat betydligt
e vägren och

i det nya dub
s ut med gån

gamla banva
ändningen av
allen och gån
eringen. 

området i Up
kunna anläg
sådan lutning
inte utrymm

ktiv trafikerin

2 31 81 

pphärad 

ör idag Upph

vägen 

ggandet av du
mhället. 

pphärad trafik
öster om befi
juntorp och U
t de senaste å

h vägen trafik

bbelspåret ko
ng- och cykel

allen kommer
v det gamla s
ng- och cyke

pphärad, strax
ggas. Detta ha
g att station ä

me för under 
ng kommer d

härad järnväg

ubbelspår för

keras av 122
intlig järnväg
Upphärad ha
åren. Vid det
keras av 4% t

ommer vägen
lbana på den

r att byggas o
spårområdet 
elbanan på vä

x norr om vä
ar gjorts gen
är möjlig att 
vägbron och

det att lösas p

Uppd

ägsstation, so

r järnvägen f

20 fordon per
g och vid den
ar således Up
t planerade tå
tung trafik. 

n att gå på br
n södra sidan

om till cykel
söderut är än
ägbron över 

äg 2011, är a
nom rak linje

anlägga sam
h krävs mötes
på annan plat

dragsnr: 230178

om är ändhål

förbi Upphär

r dygn väster
n nya järnväg
pphärad som 
ågstoppet sak

ro söder om p
.  

lbana mellan
nnu oklart. N
nya järnväge

anpassat för a
föring av spå

mt genom ma
splats i form 
ts och inte i s
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llplats 

rad. De nya s

r om befintlig
gssträckning
målpunkt. T

knar vägen b

planerat tågs

n Velanda och
Någon cykelb
en finns ännu

att 250 m lån
åren och att s
arkreservat. N

av ett tredje
samband med

pportnr: 230178

spåren komm

g järnväg och
gen. Stora de
Trafiken har 
både trottoar 

stopp och väg

h Upphärad.
bana mellan g
u inte med i 

nga plattform
spåren är anl
Något tredje 
e spår för fram
d något tågst
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omförd förstä
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vstigande. Tv
yn tagits till e
föring.  

ärskild utredn
linker använd
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för genomför
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 Detta gör de
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500 meter lå
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pphärad 
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ärkning är av
tt klara förän

Göteborg ko
värtom gälle
ev framtida t

ning är också
ds under perr
järnvägen så

rd förstärknin

m byggs öve
et svårt att ko
trafikanterna
nvändas som

ch cykelbana
ångt.  

med planerat 

vsedd för ev p
ndrade laster 

mmer att sta
r för tåg mot
tågstopp i for

å genomförd
rongen så att
å erfordras in
ng inte att de

er spåren är g
orsa spåren e

a utsätts för tr
m passage får
an mellan pla

Uppd

 

tågstopp nor

plattformar. 
såsom förhö

anna på den ö
t Trollhättan
rm av vissa f

d avseende st
t belastninge
nga förstärkn
et är möjligt 

gång- och cy
eller gå runt 
rafiksäkerhet
r resenärerna
attformarna n

dragsnr: 230178

rr om bron. F

Själva järnv
öjda markyto

östra sidan fö
. Vid byggna
förstärknings

abiliteten för
en från perron
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ykelbanan bel
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norr om bron
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ör påstigande
ationen av du
såtgärder sam

r framtida pl
ngen blir likv
r under järnv
liggande mar

lägen på den
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anan 2 gånge
n. Dessutom b

pportnr: 230178

rkets ritninga

r inte förstärk
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lattformar. O
värdigt med 
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blir avstånde
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för detta. I e
00 platser. Cy
manlagt ca 50

ägbro byggs 

det sett från v
tida plattform
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pphärad 

ntas innehåll
ch bussuppstä
en första etap
ykelparkering
0 platser och

över den nya

vägen ner mo
mar. 

la bussuppstä
ällning förläg
pp bör det fin
gar kan med
 med huvudd

a järnvägen.

ot järnvägen 

 

Uppd

ällning samt 
ggs på den v
nnas plats för

d fördel place
delen av cyk

 Nya j
gärd

och Väg,
bakg

dragsnr: 230178

pendelparke
västra sidan a
r 100 bilar, s

eras på båda 
kelparkeringe

järnvägssträ
det som är av

 yta för fram
grunden sett f
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ering för bil o
av spåren där
samt utrymm
sidor av spår

en på den väs

äckningen i b
vsatt för fram

mtida tågstopp
från Stigtom

pportnr: 230178

och cykel. 
r markreserv

men för ytterl
ret med 
stra sidan.  

bakgrunden o
mtida tågstop

pp samt ny br
mtsvägen 

9(

8 

at 
igare 

och 
pp. 

ro i 
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4 

Över

För a
otryg
med b
har ta
områ

Anläg
lämna
tågsto

Bedö
vägbr
av vä
är mö
tillgä

Unde
finns
plattf

Angö
väste
etapp

Bakerson 010-452

: Tågstopp i Up

ollhättans Stad 

Försl

rgripande id

att skapa en tr
gga miljöer så
bilparkeringe
agits till befin
ådet om önsk

ggningen för
as stora ytor 
oppet eller an

ömningen är 
ron som pass

ägbanan och 
öjligt att flytt
änglighet och

erlag för serv
. Biljetter kö
formarna. 

öringen till tå
rifrån. Det är

per. 

2 31 81 

pphärad 

lag till utf

dé 

rygg och trev
å har en kom
en för ökad k
ntligt dike oc

kvärt. 

reslås ligga d
norr om anl

nnan verksam

att det i inte 
sage mellan p
tågstoppet n
ta gångbanan

h god transpo

vice eller kio
öps digitalt al

ågstoppet kan
r fullt möjlig

formning

vlig miljö kr
mpakt lösning
kontakt och ö
ch möjlighet 

direkt norr om
äggningen so
mhet. 

är förenat m
plattformarn
orr om vägen
n. En separat
ortkvalitet. 

sk bedöms so
lternativ på t

n ske på båda
gt att bygga d

 

Befi
att u
tågs

Uppd

g 

ring tågstopp
g för utformn
översyn över
t finns att anv

m bron för  a
om i framtid

med god trans
na då gång- o
n. Brons ske
t gångbro me

om ringa me
tåget men utr

a sidor om sp
de östra delar

fintligt dike tv
utnyttja som 
stoppet  

dragsnr: 230178

pet utan stora
ningen valts. 
r ytorna för ö
vända diket s

att disponera 
den kan ge ut

sportkvalitet 
och cykelban
evning och ko
ed hiss över s

en utrymme f
rymme för bi

påren men m
rna i efterhan

värs järnväg
förskönande

 

8 Rap

a onödiga imp
Busshållplat

ökad trygghe
som en försk

marken max
vecklingsmö

att endast ku
an ligger på 
onstruktion m
spår krävs så

för en mindre
iljettautomat

med huvudan
nd och utvec

gen som det f
e inslag vid a

pportnr: 230178

pediment ell
atsen är integ
et. Viss hänsy
könande kval

ximalt. I förs
öjligheter för

unna använda
den södra si

medför att de
åledes för go

e verksamhe
t finns på 

ngöring 
ckla tågstopp

finns möjligh
anläggandet 

10(

8 

ler 
rerad 
yn 
lité i 

slaget 
r 

a 
dan 
et inte 
d 

et 

pet i 

het 
för 
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Beställare: Tro

 

Skiss,

 

Platt

Plattf
dubbe
angör
avstå
angör
plattf

Bakerson 010-452

: Tågstopp i Up

ollhättans Stad 

, föreslaget a

tformar 

formarnas läg
elspår genom
ring (trappor

åndet mellan 
ringen. Utifr
formarna. Un

2 31 81 

pphärad 

alternativ 

ge är fixerat 
m Upphärad. 
r och ramper
första och si

rån detta har 
ndantaget är 

utifrån de fö
I förslaget h

) till plattform
ista vagnen p
trappor, ram
dock den öst

Uppd

örstärkningar
har hänsyn ta
rmarna som b
på plattforma

mper och gång
tra sidan där 

dragsnr: 230178

r som görs i s
agits till den 
bör förläggas
arna skall var
gbron placer
angöringen 

 

8 Rap

samband me
mest optima
s mitt på plat
ra lika i relat
ats så central
är längre söd

pportnr: 230178

ed utbyggnad
ala placeringe
ttformarna så
tion till 
alt så möjligt 
derut pga 

11(

8 

 

d av 
en för 
å att 

på 

(16) 
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mark
utrym

Plattf
Mins
hållpl
Even

Fotgä

Om in
använ
inte r
Möjli
bron.

Någo
cykel
gång-
(loka
söder
störst

Gång

Den g
god f
orden
ut kon

Gång
fotgä
utrym
angör
mella
erbju
inte b
extra 
synba

Tillg

På öm
Ramp
inneb
lutnin
inform

Bakerson 010-452

: Tågstopp i Up

ollhättans Stad 

kägoförhållan
mme att anläg

formarna bör
t 1,5 meter s
latskurar bör

ntuellt kan de

ängare 

ngen separat
ndas. Då gån
rimligt att by
igtvis trappo
 Denna typ a

on särskild gå
lbana finns v
- och cykelb

algata in mot 
r om buss- oc
ta förväntade

gbro 

gångbro som
framkomligh
ntliga trappor
nstruktionen

gbron över sp
ängare samtid
mmet vara ge
ring dvs det 
an plattform 
uda god tillgä
bara mellan p
utöver den a

arhet. 

änglighet 

mse sidor om
per finns till 
bär att hissarn
ngsstandarde
mation och k

2 31 81 

pphärad 

nden. Gångbr
gga fler trapp

r utformas m
säkerhetszon 
r finnas. Sam
en smalnas av

t gångbro by
ng- och cykel
ygga anslutni
or upp mot br
av lösning är

ång- och cyk
västerifrån oc
ana som är p
Upphärads t

ch bilinfarten
e flödena av 

m föreslås me
het för alla, v
r. Trapporna

n onödigt my

påren måste k
digt. En fri b
eneröst. Hissa
är möjligt at
och parkerin

änglighet för 
plattformarna
allmänna bel

m tågstoppet f
och från hiss
na även skall
en på ramper
kontrastmark

ron är dock p
por till perro

med generösa 
och 2 meter

mma sektion b
v de sista 50 

ggs mellan p
lbanan på vä
ngar upp till
ron men då k
r inte möjlig 

kelbana finns
ch som anslu
planerad på v
tätort). Gång
n för att mini
buss och bilt

ellan plattform
ara utrustad 

as riktning på
ycket. 

klara både fu
redd på 2,5 m
arna angör fö
t åka hiss me

ng/angöring b
alla bör hiss

a via gångbro
lysningen på 

finns handik
sarna som är
l angöra park

rna för att mi
keringar skall

Uppd

placerad så n
ongen på den 

ytor då tåg m
r gångyta sam
bör finnas ut
metrarna i d

plattformarna
ägen och bron
l bron på den
krävs minst 1
att tillgängli

s inte till tågs
uter genom en
vägens södra 
g- och cykelb
imera konflik
trafik norrifr

marna bör va
med tillgäng

åverkas delvi

unktionshind
meter bör eft

förutom plattf
ellan plattfor
bedöms bli v
sarna även fu
on.. Område

å plattformar 

kapplatser för
r kopplade til
kering och an
inska dess ut
l finnas mell

dragsnr: 230178

nära mitten so
västra sidan

med höga ha
mt zon för m
tmed minst 2
den norra änd

a kommer be
n ligger på d

n norra sidan 
1-2 meter fri 
ighetsanpassa

stoppet öster
n gångpassag
sidan samt k

banan till plat
kter mellan o
rån. 

ara vädersky
glighetsanpas
is av hissarna

drade i rullsto
tersträvas och
formarna äve
rm och parke
väldigt långa 
ungera mellan
t kring gångb
och parkerin

r bilar samt m
ll plattforma
ngöringsytan
tbredning. Le
lan bussupps

 

8 Rap

om möjligt. D
n om det känn

astigheter för
öblering såso

200 meter av 
den. 

efintligt vägs
den södra sida

av trafiksäke
yta att stå på
a. 

ifrån utan gå
ge över väg 2
korsningen ti
ttformar och
oskyddade tr

yddad (dock i
ssade hissar s
as placering 

ol samt ett vi
h i samband 
en markplan 
ering. Detta p
med god sta
n parkering o
bron kan me
ngar för extra

möjlighet att 
rna. Eftersom

n så är det mö
edstråk med b
tällningen oc

pportnr: 230178

Det finns 
ns motiverat

rväntas passe
om bänkar o

v plattformen

system att få 
an bedöms d

kerhetsskäl. 
å före räcket 

ång- och 
2011 till den
ill Kobergsv

h tågstoppet l
rafikanter oc

inte isolerad)
samt ha 
för att inte b

isst flöde av 
med hissarn

n vid parkerin
pga att rampe
andard så för
och plattform

ed fördel bely
a trygghet oc

hämta och l
m förslaget 
öjligt att min
både taktil 
ch plattforma

12(

8 

. 

era. 
ch 

n. 

det 

på 

n 
ägen 
ligger 
h det 

), ha 

bredda 

na bör 
ng och 
erna 
r att 
m och 
ysas 
ch 

ämna. 

nska 

arna 

(16) 
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Rapportnamn:

Beställare: Tro

 

samt 
utform

Plattf
Anläg
funkt
krav 
geme
Trans

På pl
funkt
god t

Cyke

För c
Anslu
Kobe
Bredd
Busse
ligga 
trafik

Nära 
plattf
cykla
cykla
Cyke
transp

För in
1:164
med u

Bilan

Infart
påver

Med 
bygg
nivå s
vägen
Kobe

Bakerson 010-452

: Tågstopp i Up

ollhättans Stad 

mellan platt
mas med hög

formar utform
ggningen bö
tionshindrade
som omfatta

enskapens ko
sportstyrelse

attformarna 
tionshindrade
tillgänglighet

el 

cyklister före
utningen av g
ergsvägen för
dning av väg
en ankomme
söder om vä

kanter och bu

mitten på pl
formarna och
ar parkeras på
a en omväg. C
elparkeringen
portkvalitet. 

nfart på den 
4) att nyttjas 
utrymmen fö

ngöring och 

ten till angör
rkar på in- oc

hänsyn till lu
s strax norr o
som befintlig
n är minimal
ergsvägen. 

2 31 81 

pphärad 

formar och p
gre kantsten 

mas enligt re
r följa de rek
e 2008/164/E

ar infrastruktu
ommission oc
ns hemsida. 

skall bänkar 
e. Alla trapp
t skall gångb

slår vi en sep
gång- och cy
r trygg altern

gen föreslås f
er västerifrån
ägen in mot b
uss och biltra

lattformarna 
h i dess omed
å den västra 
Cykelparkeri
n bör vara vä
Cykelboxar 

östra sidan a
och förlänga

ör att kunna t

pendelpark

ring och park
ch utfartens p

utningen på b
om rampen t
g väg 2011. S
la. Infarten k

plats för häm
för god tillgä

egelverk avse
kommendatio
EG. TSD Til
uranläggning
ch måste tillä

etc finnas an
or skall kont

bron vädersky

parat cykelba
ykelvägen in 
nativ väg för 
för trygga pa
n via Upphära
bussuppställn
afik på väg 2

placeras trap
delbara närhe
sidan trots p
ingen kan oc

äderskyddad 
för inlåsning

av spåret före
as fram till cy
ta upp- eller 

kering 

kering väster
placering. 

bron och des
ill bron, på d
Samtidigt eft

kommer då bl

Uppd

mta och lämna
änglighet till

eende tillgän
oner och nor
llgänglighet f
gar och utgår
ämpas i Sver

npassade för
trastmarkeras
yddas. 

ana mellan p
mot tågstop

r gång- och c
assager för fo
ads samhälle
ningen för at
011. 

ppor och ram
et placeras o

påstigning sö
ckså använda
för minskat 
g kan övervä

eslås vägen i
ykelparkerin
släppa av pa

r om spåren s

ss ramper så 
den platsen d
ftersträvas att
li något norr

dragsnr: 230178

a på båda sid
l bussen. 

nglighet med 
rmer som finn
för funktions
r från beslut 
rige. Dokum

r bästa tillgän
s och ha leds

parkeringen o
pet placeras 
ykeltrafiken

otgängare oc
e och gång- o
tt minska kon

mper för att m
ckså cykelpa
derut på den
as för de som
slitage på cy

ägas. 

n till befintli
ngen med ca 
assagerare. 

styrs av förhå

föreslås att i
där vägkropp
t avståndet m
om motståen

 

8 Rap

dor. Busshåll

ledstråk och
ns i TSD, Ti
shindrade om
taget av den 
entet är tillgä

nglighet för 
stänger i 2 ol

och infarten p
i vid infarten
in mot Upph
h cyklister m
och cykelpas
nflikter mella

markera infar
arkering. I fö
n östra sidan f
m endast vill 
yklarna och g

ig fastighet (
20 platser, sa

ållandet till v

in- och utfart
en har komm

mellan plattfo
nde angöring

pportnr: 230178

lplatserna 

h säkerhetszo
illgänglighet 
mfattar teknis
n europeiska 
ängligt på 

lika höjder. F

på anläggnin
n till 
härads samh

med mittrefug
ssage bör där
lan oskyddad

rten till 
örsta hand be
för att slippa
åka buss. 

god 

(Ingelsängen 
amt en vändz

vägbron, som

ten till tågsto
mit ner till sa
ormarna och 
g till 

13(

8 

oner. 
för 

ska 

För 

ngen. 

älle. 
g. 
rför 
de 

edöms 
a 

zon 

m 

oppet 
amma 
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På ös
förlän
angör

All p
infart
minim
Fram
bussu

I ansl
handi

Målsä
gångb
samt 

Buss 

Bussu
Bussa
fordo
till gå
öppen
med m

Place
köryt
flexib

Bussu
möjli

 
 

Bakerson 010-452

: Tågstopp i Up

ollhättans Stad 

stra sidan av 
ngs fram till 
ring (hämta o

endelparkeri
ten med nära
mera gångav

mtida större ut
uppställnings

lutning till tr
ikapparkerin

ättningen är 
bron samt bu
handikappla

uppställning
arna är i huv

onsslagen och
ång- och cyk
nhet. Utmed 
möjlighet för

eringen av bu
tor. Sågtands
bilitet oberoe

uppställning
ig att förändr

2 31 81 

pphärad 

spåren föres
plattformen.
och lämna-up

ing med ca 1
a och bra kon
vstånden och 
tökning av y
splatsen. 

rappor och ra
ngarna planer

trygg och sy
usshållplatser
atser.  

en är placera
vudsak vända
h för resenär

kelbanan och
gång- och c
r extralägen 

ussuppställni
suppställning
ende av varan

en ligger pla
ra den vad av

lår vi att bef
. Vägen anvä
ppställning),

00 platser lä
ntakt med pla
för god över

ytterligare par

amp upp till p
ras för korttid

ynlig parkerin
rna. På den ö

ad nära mitte
a med fronten
ren att se rätt

det är god s
ykelbanan pl
före och efte

ingen medför
gen gör också
ndra. 

acerad norrut
vser rundkörn

 

Uppd

fintlig anslutn
änds för blan
, 2 st. handik

äggs väster om
attformarna. 
rblick. En ut

arkering är m

plattformen f
dsangöring f

ng för fordon
östra sidan fi

en av plattfor
n mot plattfo
t buss eller om
ikt mellan bu
laceras ev vä
er de ordinar

r att få eller i
å att bussarn

t utan särskil
ning och upp

dragsnr: 230178

ningsväg till 
ndad trafik (b
kapplatser sam

m spåren. Pa
Parkeringarn
ökning med 

möjligt att gör

förläggs min
för hämtning

n med god ko
inns endast p

rmarna för at
ormen för go
m tåget kom
uss och bil fö
äderskydd. I 
rie bussuppst

inga rörelser
na inte behöv

d begränsnin
pställning av

 

8 Rap

fastigheten a
bil och cykel)
mt cykelpark

arkeringen lä
na läggs tvär
10-15 platse

ra norr om 

nst 2 handika
 och lämning

ontakt med p
platser för att

tt minimera g
d synbarhet m

mmer. Busspla
ör ökad trygg
huvudsak fin

tällningsplats

r kommer ske
er backa men

ng vilket gör 
v reglerande f

pportnr: 230178

används och
) och anslute
kering.  

äggs söder om
rs spåren för 
er är möjlig. 

applatser. Bre
g av resenäre

plattformen, 
t hämta och l

gångavstånde
mellan 
attformen an
ghet och 
nns 2 bussläg
serna. 

e på bussens
n ändå har fu

r att det är ful
fordon. 

14(

8 

h 
er till 

m 
att 

edvid 
er.  

lämna 

en. 

nsluter 

gen 

 
ull 

llt 
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Att b

Allmä

Buss 

Parke

Dimen

Tillgän

 

 

Bakerson 010-452

: Tågstopp i Up

ollhättans Stad 

beakta vid 

nt 

ring 

nsioner  

nglighet 

2 31 81 

pphärad 

tågstopp U
 Un

 En 

avs

 Vä

 His

nyt

pa

 Att

bilt

 Av

 An

 Mö

 Ing

und

 Ra

en 

 Up

 Up

 Eg

 Bus

 Pen

min

 Cy

 Vä

 Pla

 Pla

 gå

 bilp

bus

 Bus

 He

 Ha

 Ra

 Led

och

Upphärad
dvik att skapa

gångbro plac

stånd  

gbron angörs 

ss: för att enke

ttjande av gån

rkering/angör

traktiv gång- o

trafik. 

och påstignin

göring via lok

öjlighet till anp

gen backrörels

dvikas på omr

k infart från 20

gång precis i

ppställningen m

ppställningen m

na hållplatsläg

ss/bil: ska så 

ndelparkering 

nskad risk för 

ykelparkering i

derskyddad c

attformsdimens

attformsdimens

ng- och cykelb

parkeringsplat

ssuppställning

sshållplatsens 

ela området sk

andikapplatser

mper mellan h

dstråk mellan 

h plattform. 

 

Uppd

a impedimenty

ceras över spå

inte pga trafi

elt skapa hand

ngbron och de

ring. 

och cykelbana

ngsmöjligheter

kalvägen 

passning till be

se med buss: a

råden där and

011: av komfo

nnan den ang

minimera risk f

medför god sik

gen för bussen

lite som möjlig

– synlig från v

inbrott.  

i anslutning til

cykelparkering

sioner, bredd: 

sioner, längd: 

bredd – 3-4 m

tser – anordna

gsytan.. 

plattform är 2

kall i möjligaste

r närmast hiss

hiss och parke

buss och platt

dragsnr: 230178

ytor

år mitt på platt

ksäkerhetsskä

dikappanpassn

els för tillgängl

 för att minime

r öster om spå

efintligt dike 

att backa med

dra trafikanter 

ortskäl bra att 

gör plattformen

för personer i 

kt mellan buss 

n med vädersk

gt köra på sam

vägen, tvärs s

l trappor till p

för minskat sl

5-6 meter bre

250 meter lån

eter 

ad på västra s

20 meter lång

e mån tillgäng

på båda sido

ringsplatser. 

tform samt me

 

8 Rap

tformen för min

l 

ning föreslås h

lighet mellan p

era konflikter m

ren 

buss är trafikf

kan befinna s

bussen inte sv

n 

bussområdet 

och tåg. 

kydd 

mma ytor av tr

spåren för god

lattformarna 

itage på cykla

ed

ng  

idan. Utökning

glighetsanpass

r 

llan yta för att

pportnr: 230178

nsta möjliga 

hiss dels för 

plattform och 

med buss och 

kfarligt och bö

sig 

vänger ytterlig

rafiksäkerhetss

d trygghet och

arna 

g möjlig norr o

sas 

t hämta och lä

15(

8 

r 

gare 

skäl  

 

om 

ämna 
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Statio
Band

Utred

SERV
2011

Övers

Beho

Pende
Västt

Norg
Västt

Bakerson 010-452

: Tågstopp i Up

ollhättans Stad 

Kost

mtagen kostna
uppställning 
hissar då det
enligt gängse

tnadsbedömn
riel. Kostnad
ktering och f

förslaget exk
för ca 3,4 mk

inte riktigt s
formen bygg
östra sidan in
r av den tota

kostnadsbed
sätter att mar

khöjning vid 
formar för tåg

Refer

onsutredning
del 635  Sträc

dning järnväg

VICESTRAT
-02-16, Troll

siktsplan Up

ov av perrong

elparkerings
trafik 2011-0

ge-Vänernban
trafik Februa

2 31 81 

pphärad 

nader 

adsbedömnin
samt angörin

tta tas fram s
e avtal mella

ningen ingår
dsbedömning
för framtagan

kl. gångbro m
kr av den tota
så stor som 3
s eftersom d
nkl plattform
ala kostnaden

dömningen är
rkhöjder etc 
anläggande a
gstopp. 

renser 

g del av SYS
ckan km 411

g Velanda- P

TEGI FÖR L
lhättans Stad

pphärads täto

glängder åren

behov vid U
02-02 

nan, Tvåstad
ari 2005 Rem

ng avser platt
ngsytor. Kos
eparat. Väde

an kommunen

r ingående m
gen omfattar 
nde av byggh

med hissar b
ala kostnaden
,4 mkr då en
et inte går at

mar står för ca
n. 

r utan extra f
förblir intakt
av tågstopp. 

TEMHAND
+250 - 427+

Pressebo, Ban

LANDSBYG
d  

ort, juni 1998

n 2013-2025

Upphärads jär

– Göteborg 
missexemplar

Uppd

tformar för t
stnadsbedöm
erskydd både
n och trafikh

mängder, först
anläggnings
handling.  

edöms till ca
n och skulle 
n byggväg m
tt bygga ”från
a 16,3 mkr. P

förstärknings
kta. Spåren so

Genomförd

DLING NORD
+825 Banverk

nverket  

GD OCH SM

8, Trollhättan

, Västtrafik 2

rnvägsstation

Trafikstation
r 2005-02-28

dragsnr: 230178

ågstoppet sa
mningen sakna
e på plattform
huvudmanne

tärkningar sa
skostnaden o

a 20 mkr. De
kunna bygga

måste anlägga
n spårområd
Plattformarn

såtgärder för
om byggs är 
förstärkning

DLÄNKEN
ket  

MÅTÄTORTE

ns Stad 

29 januari 20

n, beräknings

ner,  
8 
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