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Nyhetsbrev 1 – 2020 

Lagom till påsk så drar banarbetssäsongen för året i gång. Det kommer innebära att in- eller 

utlämningstider kommer att justeras. Notera särskilt att skärtorsdagen den 9 april trafikeras 

som en fredag, så kontrollera inlämningstiderna en extra gång.  

Trafiken under påsken 9-13 april 2020  

Real Rail har följande trafikinskränkningar ovan påskdagar. Skärtorsdag den 9 april trafikeras som en 

fredag. Inga tågavgångar fredag 10 och måndag 13 april. Första trafikdag efter påskhelgen blir 

tisdagen den 14 april. 

Öppethållande på terminalerna under påskhelgen 

 

 

Planerade banarbeten ger ändrade utlämningstider 9-18 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Helsingborg Nässjö Göteborg Arken Rosersberg Sundsvall Umeå Luleå

09-apr 06.00-19.00 06.00-22.00 06.00-20.00 05.00-20.00 06.00-18.00 05.00-19.00 05.45-22.00

10-apr Stängt Stängt Stängt Stängt 06.00-09.00 Stängt Stängt

11-apr Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt

12-apr 10.00-13.00 Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt

13-apr Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 09.00-13.00 07.00-13.00

14-apr 06.00-20.00 06.00-22.00 06.00-20.00 05.00-20.00 06.00-18.00 05.00-19.00 05.45-22.00

Real Rail Sweden AB 

P.g.a. banarbete kommer volymer från Luleå lämnas ut senare i Göteborg. Enheter som lämnas in i 

Luleå torsdag 9 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast tisdag 14 april kl. 07.15.  

 

P.g.a. banarbete kommer volymer från Umeå lämnas ut senare i Göteborg. Enheter som lämnas in i 

Umeå torsdag 9 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast tisdag 14 april kl. 05.30.  

 

P.g.a. banarbete kommer volymer från Sundsvall lämnas ut senare i Göteborg. Enheter som lämnas 

in i Sundsvall 14-16 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 09.30.  

 
P.g.a. banarbete kommer volymer från Umeå lämnas ut senare i Göteborg. Enheter som lämnas in i 

Umeå 14-16 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 11.15.  

 

P.g.a. banarbete kommer volymer från Sundsvall lämnas ut senare i Göteborg. Enheter som lämnas 

in i Sundsvall torsdag 9 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast tisdag 14 april kl. 08.55.  
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Planerade banarbeten ger ändrade inlämningstider på Göteborg Arken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi på Real Rail vi passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en riktig Glad Påsk  

 

 

Pär-Åke Persson, Produktionschef, Real Rail Sweden AB 

P.g.a. banarbete kommer volymer från Luleå lämnas ut senare i Göteborg. Enheter som lämnas in i 

Luleå 14-16 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 13.00.  

 

P.g.a. banarbete kommer volymer från Umeå lämnas ut senare i Göteborg. Enheter som lämnas in 

fredagen den 17 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 11.00. 

P.g.a. banarbete kommer volymer från Luleå lämnas ut senare i Göteborg. Enheter som lämnas 

fredagen den 17 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 13.00. 

Göteborg Arken – Sundsvall 

P.g.a. banarbete kommer volymer till Sundsvall få en tidigare inlämningstid. Enheter som lämnas in 

från tisdagen den 14 april t.o.m. onsdagen den 29 april ska lämnas in senast kl. 18.00, dock ej 

fredagar samt torsdag 30 april då sista inlämning är kl. 19.30. 

 
Göteborg Arken – Umeå 

P.g.a. banarbete kommer volymer till Umeå få en tidigare inlämningstid. Enheter som lämnas in från 

tisdagen den 14 april t.o.m. onsdagen den 29 april ska lämnas in senast kl. 19.00, dock ej fredagar 

samt torsdag 30 april då sista inlämning är kl. 18.00 


