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Nyhetsbrev 3 – 2020 

Banarbetena fortsätter med samma intensitet. Det kommer fortsatt innebära att 

utlämningstider kommer att justeras. Kommande vecka, vecka 20, är stora arbeten på norra 

stambanan mellan Storvik och Ånge. Det innebär att stora delar av vår trafik skall gå via 

Botniabanan. 

Trafik under Kristi Himmelfärdshelgen 20-22 maj 2020  

Real Rail har följande trafikinskränkningar kring  ovan helgdag. Dag före Kristi Himmelfärdsdag 

trafikeras som en fredag med de inlämningstider som då gäller. Kristi Himmelfärdsdagen torsdagen 

den 21 maj har vi inga tågavgångar. Fredag 22 maj kör vi tågen som vanligt. 

Öppethållande på terminalerna under Kristi Himmelfärdshelgen 20-22 maj  

 

Planerade banarbeten ger ändrade utlämningstider 14 maj – 30 maj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Helsingborg Nässjö Göteborg Arken Rosersberg Sundsvall Umeå Luleå

20-maj 06.00-19.30 06.00-22.00 06.00-20.00 05.00-20.00 06.00-18.00 05.00-19.00 05.45-20.00

21-maj Stängt Stängt 08.00-17.00 Stängt 06.00-09.00 Stängt Stängt

22-maj 06.00-219.30 06.00-22.00 06.00-20.00 05.00-20.00 06.00-18.00 05.00-19.00 05.45-20.00

Real Rail Sweden AB 

P.g.a. banarbete kommer volymer från Luleå och Umeå lämnas ut senare i Nässjö/Gamlarp. Enheter 

som lämnas in i Luleå och Umeå torsdagen den 14 maj kan hämtas ut i Nässjö/Gamlarp tidigast 

dagen efter kl. 19.00.  

P.g.a. banarbete kommer volymer från Luleå och Umeå lämnas ut senare i Helsingborg. Enheter som 

lämnas in i Luleå och Umeå torsdagen den 14 maj kan hämtas ut i Helsingborg först måndagen den 

18 maj från kl. 06.00.  

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

Luleå torsdagen den 14 och fredagen den 15 maj kan hämtas ut i Göteborg fredag tidigast kl. 15.45 

och lördag tidigast kl. 13.30.  

 

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

Umeå torsdagen den 14 och fredagen den 15 maj kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 

12.30. 

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

i Helsingborg torsdagen 14 maj kan hämtas ut i Umeå tidigast dagen efter från kl. 18.00. 
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Planerade banarbeten ger ändrade inlämningstider i Sundsvall 

 

 

 

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

Nässjö torsdagen 14 maj kan hämtas ut i Umeå tidigast dagen efter från kl. 18.00. 

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

i Helsingborg torsdagen 14 maj kan hämtas ut i Luleå tidigast söndag 17 maj tidigast från kl. 07.00. 

 

 

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

lämnas in på Göteborg Arken torsdagen den 14 maj kan hämtas ut i Luleå tidigast dagen efter från 

kl. 20.15. 

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

lämnas in på Göteborg Arken torsdagen den 14 maj kan hämtas ut i Sundsvall tidigast dagen efter 

från kl. 07.30. 

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

lämnas in på Göteborg Arken fredagen den 15 maj kan hämtas ut i Sundsvall tidigast dagen efter 

från kl. 08.00. 

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

Luleå fredagen den 29 maj kan hämtas ut i Göteborg lördag tidigast kl. 14.30.  

 

P.g.a. banarbete kommer volymer till Göteborg få en tidigare inlämningstid. För enheter som lämnas 

in torsdagen den 14 och fredagen den 15 maj är sista inlämningstid kl. 16.30. 

 

P.g.a. banarbete kommer volymer till Jönköping få en tidigare inlämningstid. För enheter som 

lämnas in torsdagen den 14 och fredagen den 15 maj är sista inlämningstid kl. 16.30. 

 

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

Umeå fredagen den 29 maj kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter från kl. 14.00. 

 

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

Nässjö torsdagen 14 maj kan hämtas ut i Luleå tidigast söndag 17 maj tidigast från kl. 07.00. 

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

lämnas in på Göteborg Arken fredagen den 29 maj kan hämtas ut i Sundsvall tidigast dagen efter 

från kl. 09.00. 
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Vi på Real Rail vi passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en riktig skön Kristi 

Himmelfärdsdag.  

 

 

Pär-Åke Persson, Produktionschef, Real Rail Sweden AB 


