
1 (2) 

AB Östgötatrafiken • Box 1550 • 581 15 Linköping • Telefon 010-434 00 00 • ostgotatrafiken.se 

 2022-07-05 

 

 
Trafikverkets banarbeten påverkar Östgötapendeln 

 

Under sommaren passar Trafikverket på att rusta upp järnvägarna – så även i år. 

Flera av årets arbeten sker utanför Östergötlands gränser men påverkar ändå 

Östgötapendeln.  

Resenärer rekommenderas att söka sin resa i appen eller på webben för att få aktuell 

information om en specifik avgång. Sökningen bör göras så nära inpå resan som möjligt 

för att vara säker på att få med eventuella sena förändringar.  

Trafikverkets framförhållning i planeringen av sommarens banarbeten är för tillfället 

mycket kort, vilket ställer till med bekymmer för tågbolag och kollektivtrafik-

myndigheter. Situationen är så pass allvarlig att den lett till att Transportstyrelsen har 

meddelat Trafikverket om ett föreläggande. 

- Vi beklagar att Östgötapendelns resenärer påverkas negativt av sommarens 

banarbeten och hoppas att den sena framförhållningen från Trafikverkets sida 

inte ska ställa till det för våra kunder, säger Sofia Malander, vd Östgötatrafiken. 

 

Nedan finns information om hur Östgötapendeln påverkas under sommaren. Observera att det kan ske 

sena förändringar, så för säkerhets skull bör resenärer kontrollera sin avgång nära inpå resan. 

Vecka 28 

Söndag: Tåg 8777 från Mjölby till Motala klockan 00:10 har flyttats fram och avgår 00:21. 

Vecka 28–32 

Vissa avgångar på eftermiddagen mellan Norrköping–Mjölby och Mjölby–Norrköping är inställda. 

Resande hänvisas till nästa avgång då Östgötapendeln går var 15:e minut. Bussar i Vikingstad och Mjölby 

har fått nya tidtabeller som väntar in det senare tåget. 

Vecka 29–31 

Måndag till torsdag: Tåg 8777 från Mjölby till Motala klockan 00:10 har flyttats fram och avgår 00:21. 

Vecka 31 

Lördag till söndag: Flera avgångar mellan Skänninge–Motala och Motala–Skänninge är inställda och 

ersätts med buss. Även några avgångar mellan Motala–Mjölby och Mjölby–Motala ersätts med buss. 

Ersättningsbussarna kan avgå både tidigare och senare än ordinarie tid för tåget. Sök resan i appen för att 

få information om vad som gäller en specifik avgång. 

Vecka 32 

Ett antal avgångar, främst på sena kvällar och tidiga morgnar är inställda och ersätts med buss. Vissa 

avgångar flyttas också fram. Det gäller på sträckor mellan Motala–Mjölby, Motala–Mantorp, Mjölby–

Mantorp och Tranås–Mjölby i båda riktningar. Ersättningsbussarna kan avgå både tidigare och senare än 

ordinarie tid för tåget. Sök resan i appen för att få information om vad som gäller en specifik avgång. 

Vecka 33 

Måndag: Tåg 8702 från Mjölby till Mantorp ersätts med buss som avgår klockan 05:00. 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/jarnvag/jarnvagsmarknaden/beslut/beslut-tsj-2022-2154t.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/jarnvag/jarnvagsmarknaden/beslut/beslut-tsj-2022-2154t.pdf
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För övrig information kontakta 

Eva Jylltorp, Kommunikationschef, 010-434 00 10  

 




