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Nyhetsbrev 2 – 2020 

Banarbetena fortsätter med samma intensitet. Det kommer fortsatt att innebära att  

utlämningstider kommer att justeras. Notera särskilt att valborgsmässoafton torsdagen den 

30 april trafikeras som en fredag, så kontrollera inlämningstiderna en extra gång.  

Trafiken under 1:a maj helgen 2020  

Real Rail har följande trafikinskränkningar ovan helgdag. Valborgsmässoafton den 30 april trafikeras 

som en fredag. Inga tågavgångar fredagen den 1 maj. Övriga dagar kör vi som vanligt. 

Öppethållande på terminalerna under 1 maj helgen 

 

Planerade banarbeten ger ändrade utlämningstider 20 april – 7 maj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Helsingborg Nässjö Göteborg Arken Rosersberg Sundsvall Umeå Luleå

30-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

01-maj Stängt Stängt Stängt Stängt 06.00-09.00 Stängt Stängt

02-maj Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt

03-maj Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 09.00-13.00 07.00-13.00

04-maj 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

Real Rail Sweden AB 

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

in i Sundsvall måndagen den 20 april t.o.m. torsdagen den 24 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast 

dagen efter kl. 06:15.  

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

Umeå måndagen den 20 april t.o.m. torsdagen den 24 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen 

efter kl. 11:20.  

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

Luleå måndagen den 20 april t.o.m. torsdagen den 24 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen 

efter kl. 13:20.  

 

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

Umeå fredagen den 24 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 13:00. 

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

Luleå fredagen den 24 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 13:30. 
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P.g.a. banarbete kommer volymer från Sundsvall lämnas ut senare i Göteborg. Enheter som lämnas 

in i Sundsvall måndagen den 27 april t.o.m. tisdagen den 28 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast 

dagen efter kl. 06:15. 

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

Umeå måndagen den 27 april och tisdagen den 28 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen 

efter kl. 11:20. 

 

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

in i Sundsvall onsdagen den 29 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 09:20. 

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

Umeå onsdagen den 29 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 12:30. 

 

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

Luleå onsdagen den 29 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 16:00. 

 

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

in i Sundsvall torsdagen den 30 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast måndagen den 4 maj kl. 

06:00. 

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

Umeå torsdagen den 30 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast måndagen den 4 maj kl. 06:00. 

 

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

Luleå torsdagen den 30 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast måndagen den 4 maj kl. 06:00. 

 

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

lämnas in på Göteborg Arken onsdagen den 29 samt torsdagen den 30 april kan hämtas ut i Luleå 

tidigast söndagen den 3 maj kl. 07:00. 

 

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

Luleå måndagen den 27 april och tisdagen den 28 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen 

efter kl. 13:20. 
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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 skön Valborg-

och 1 maj helg.  

 

 

Pär-Åke Persson, Produktionschef, Real Rail Sweden AB 

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

lämnas in på Göteborg Arken måndagen den 4 maj t.o.m. torsdagen den 7 maj kan hämtas ut i 

Umeå tidigast dagen efter kl. 14:00. 

 

 


