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NEDSÄTTNING AV HASTIGHET PÅ BANAN TILLBERGA-RANSTA 

Sala kommun har med kort varsel fått vetskap om att Trafikverket tänker sätta ned 
hastigheten på bansträckan Tillberga- Ransta fr.o.m. 4 dec, från 130km/h till 70km/h för 
persontåg, en körtidsförlängning på 6 min. Anledning uppges vara av säkerhetsskäl men 
också att det idag saknas underhållsresurser att förstärka banan. 

Det påverkar negativt punktligheten och möjligheten till anslutningar. Tåg som påverkas 

är SJs UVEN mellan Sala-Norr-/Linköping samt vissa av TKABs tåg. Anslutningarna i Sala, 
undervägs samt i Norrköping-Linköping kommer normalt inte klaras av så till vida inte 
anslutande tåg också ska försenas vilket inte kan vara utgångspunkten i någon seriös 
tågtidtabell. Trafikverket uppger att banans spårtekniska standard länge har varit låg 
varav den enskilt största bristen är slipers av typen FIST. FIST-befästningarna håller på 
att släppa och planerat spårbyte kan inte bli av p.g.a. bristande medelstilldelning. Därtill 
är banunderbyggnaden och banöverbyggnad bristande. 

Trafikverket efterfrågar kundernas, läs: operatörernas/järnvägsföretagens, syn på 
hantering av konsekvenserna för trafiken 
1. Bibehålla befintlig tågplan och köra med förseningar 
2. Planera om tågplanen 
3. Bibehålla befintlig tågplan och ta fram operativa riktlinjer 
4. Annat alternativ? 

Det hela är djupt otillfredsställande av flera skäl. Bandelen Tillberga- Ransta ingår i 
trafikupplägget Uppsala-Norrköping och utgör en viktig del i arbetspendlingen i regionen 
med redan idag korta vänd- och övergångstider i Sala. Så sent som inför T 15 fördes 
goda samtal med SJ vilket resulterade i en senareläggning av tidiga avgången från sala 
för att Uven, med uppehåll i Ransta, skulle kunna hinna ansluta till södergående IC-tåg 
till Uppsala och stockhol m. Nu tycks den möjligheten försvinna inom oöverskådlig 
framtid. 

Det är också djupt otillfredsställande att information ges med så kort varsel till 
järnvägsföretagen som måste "panikagera". Var finns förresten omtanken och 
informationen till resenärerna? Det här inverkar negativt på pendlingsmöjligheterna. 
sala har både stor in- och utpendling "på sträckan" och med goda anslutningar till 
fjärrtåg inom en restid på 90 minuter. Det motverkar satsningar på befolkningstillväxt 
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och företagsetableringar. Om "matningen" av trafik in till knutpunkter och anslutningar 
inte fungerar försämras också möjligheterna att verka och bo på landsbygden. 

Vi ställer oss slutligen undrande till prioriteringar av underhåll då fenomenet med FisT
befästningarna på banan tydligen varit kända sedan en längre tid och borde åtgärdats 
innan riskerna för urspårning "plötsligt" påkallats. Alternativ 1 och 2 är inte acceptabla. 
Vad som avses med alternativ 3 är svårt att förutse. 

Vi kräver att Trafikverket och kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland snarast 
kommunicerar med Sala kommun i frågan för att hitta en positiv utgång och lösning på 
uppkommen situation så att anslutningarna med Uven i Sala fungerar. Vi är givetvis 
angelägna också att så kan ske för övriga orter längs banan. 
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