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Nyhetsbrev 1 – 2021 

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 1 april 

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

Trafiken under påsken 1-5 april 2021  

 

 

 

 

 

Öppethållande på terminalerna under påskhelgen 

 

 

Real Rail pausar tåg Rosersberg – Umeå – Luleå och omvänt 

Real Rail pausar och tvingas lägga ned kombitrafiken på linjen Rosersberg-Luleå-Umeå-Rosersberg. 

De sista tågen avgår den 31 mars och ankommer slutdestination den 1 april. Fyllnadsgraden har blivit 

allt för låg sedan Schenker och dess åkeri vid årsskiftet slutade att åka järnväg och i stället köra allt 

gods på landsväg. Vi har uppvaktat och försökt bearbeta marknaden och andra åkerier, och få dem 

att se tåget som ett alternativ, men det har gått mycket trögt, tyvärr. 

 

Ändrat öppethållande på terminalen i Umeå fr.o.m. 1 april 2021 

Fr.o.m. torsdagen den 1 april 2021 så har kombiterminalen i Umeå ändrat öppettiderna under 

vardagarna. Terminalen har öppet kl. 06.00-19.00 måndag-fredag. Söndagsöppet som vanligt mellan 

kl. 09.00 och 13.00. 

Datum Helsingborg Nässjö Göteborg Arken Rosersberg Sundsvall Umeå Luleå

01-apr 06.00-19.30 06.00-22.00 06.00-20.00 05.00-20.00 06.00-18.00 06.00-19.00 04.30-22.00

02-apr Stängt Stängt 08.00-14.00 Stängt 06.30-09.30 Stängt Stängt

03-apr 10.00-13.00 Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt

04-apr Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt

05-apr Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 09.00-13.00

06-apr 06.00-19.30 06.00-22.00 06.00-20.00 05.00-20.00 06.00-18.00 06.00-19.00 04.30-22.00

Real Rail Sweden AB 

Trafiken under påskhelgen 2021 

Real Rail har följande trafikinskränkningar ovan påskdagar. Skärtorsdag den 1 april trafikeras 

som en fredag. Inga tågavgångar fredag 2 och måndag 5 april. Första trafikdag efter 

påskhelgen blir tisdagen den 6 april. 
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Ändrat öppethållande på terminalen i Luleå fr.o.m. 2 april 2021 

Fr.o.m. fredagen den 2 april 2021 så har kombiterminalen i Luleå ändrat öppettiderna under 

helgerna. De har stängt lördagar och i stället öppet söndagar mellan kl. 09.00 och 13.00. 

 

Planerade banarbeten ger ändrade utlämningstider 13 april – 1 maj 2021 

Luleå-Nässjö 

 

 

 

Umeå-Nässjö 

 

 

 

Luleå-Helsingborg 

 

 

 

 

Umeå-Helsingborg 

 

 

 

Sundsvall-Jönköping 

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

in i Sundsvall måndag-torsdag 12-22 april kan hämtas ut i Jönköping tidigast tisdag-fredag perioden 

13-23 april kl. 07.15.  

 

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

Luleå onsdagen 31 mars kan hämtas ut i Nässjö tidigast dagen efter från kl. 17.00. 

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

Umeå onsdagen 31 mars kan hämtas ut i Nässjö tidigast dagen efter från kl. 17.00. 

 

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

i Umeå onsdagen 31 mars kan hämtas ut i Helsingborg tidigast på påskafton den 3 april kl. 10.00 alt 

från 6 april kl. 06.00. 

 

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

i Luleå onsdagen 31 mars kan hämtas ut i Helsingborg tidigast på påskafton den 3 april kl. 10.00 alt 

från 6 april kl. 06.00. 
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Umeå-Göteborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luleå-Göteborg 

 

 

 

 

 

Sundsvall-Göteborg 

 

 

 

Göteborg-Sundsvall 

 

 

 

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

Umeå fredag 23 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 11.30.  

 

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

Umeå torsdag 29 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 15.15.  

 

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

Luleå torsdag 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 fredag 30 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 09.00.  

 

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

Luleå fredag 30 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 14.30.  

 

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

Umeå fredag 30 april kan hämtas ut i Göteborg tidigast dagen efter kl. 13.15.  

 

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

in i Göteborg fredag 30 april kan hämtas ut i Sundsvall tidigast dagen efter kl. 10.00.  
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Jönköping-Sundsvall 

 

 

 

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 Jönköping lämnas ut senare i Sundsvall. Enheter som lämnas 

in i Jönköping fredag 30 april kan hämtas ut i Sundsvall tidigast dagen efter kl. 10.00.  

 


