Vi förbättrar stationen i Floby
Med början 11 maj ska vi anpassa plattformarna på Floby station så att de passar fler
resenärer. Under byggtiden kan resenärer och du som bor i närheten komma att påverkas.
Våra stationsmiljöer kan vara fyllda av små och stora
hinder. Bristande skyltning, dålig belysning eller trappor
kan göra en resa svår om du till exempel har dålig syn,
reser med barn eller har svårt att gå.
Vi arbetar för ett jämställt transportsystem som är till för
alla. Därför ska vi förbättra tillgängligheten på Floby
station. Det handlar om ledstråk och tydligare
säkerhetszon, bättre belysning och fler sittplatser.

Så påverkas du
Våra arbeten kommer att synas och höras i samband med
att vi gräver, sågar och transporterar maskiner och bygg-

Korta fakta

material. Resenärer och du som bor i närheten av
stationsområdet kan komma att påverkas, men vi gör vad
vi kan för att minska störningarna.

Framkomlighet och säkerhet under
byggtiden
Vi gör också vårt bästa för att inte påverka framkomligheten eller resenärernas säkerhet under tiden vi bygger.
Det gör vi exempelvis genom att dela upp åtgärderna i
etapper, arbeta på nätterna och använda avspärrningar
vid behov.

DET HÄR GÖR VI OCKSÅ I DITT OMRÅDE

Vad: Vi rustar stationen i Floby.
Varför: För att förbättra tillgängligheten.
Byggstart: 11 maj.

Vi trimmar järnvägen mellan Bryngenäs och Floda.
Läs mer på trafikverket.se/trimning-vastra-stambanan

Klart: 11 juni.

Vi bygger ett förbigångsspår i Falköping.

Läs mer på trafikverket.se/stationervast

Läs mer på trafikverket.se/forbigangsspar-falkoping

Floby station. Foto: Trafikverket

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Vikingsgatan 2–4, Göteborg Pernilla Fredman, projektledare
Telefon: 0771-921 921
Telefon: 010-123 25 35
www.trafikverket.se
pernilla.fredman@trafikverket.se

Anders Löfving, projektingenjör
Telefon: 010-124 16 98
anders.lofving@trafikverket.se

Insamling av personuppgift

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in
namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket
så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering,
begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.
Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga
hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se
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