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Nyhetsbrev 3 – 2021 

Efter en intensiv banarbetsmånad maj så är det klart färre arbeten under juni månad som 

påverkar Real Rails trafik och därmed förändrade in- och utlämningstider. 

Maj månad är nästan förbi, vart tog våren vägen? En månad som kommer att minnas som en 

kall och ruggig månad med en riktig blöt avslutning. Nu har vi planerat för midsommar och 

notera särskilt att dagen före midsommarafton den 24 juni trafikeras som en fredag, så 

kontrollera inlämningstiderna en extra gång.  

 

Trafiken under midsommarhelgen 24-27 juni 2021  

Real Rail har följande trafikinskränkningar ovan helg. Dag före midsommarafton torsdagen den 24 

juni trafikeras som en fredag. Inga tågavgångar fredagen den 25 juni (midsommarafton). Övriga 

vardagar kör vi som vanligt. 

Öppethållande på terminalerna under midsommarhelgen 25-27 juni 

  

 

Planerade banarbeten ger ändrade utlämningstider 6 – 12 juni 2021 

Umeå-Göteborg-Umeå 

 

 

 

 

Öppethållande midsommarhelgen 2021

Datum Helsingborg Nässjö Göteborg Arken Sundsvall Umeå Luleå

24-jun 06.00-19.30 06.00-22.00 06.00-20.00 06.00-18.00 06.00-19.00 04.30-22.00

25-jun Stängt Stängt 08.00-15.00 06.30-09.30 Stängt Stängt

26-jun Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt

27-jun Stängt Stängt Stängt Stängt 09.00-13.00 09.00-13.00

28-jun 06.00-19.30 06.00-22.00 06.00-20.00 06.00-18.00 06.00-19.00 04.30-22.00

Real Rail Sweden AB 

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

Göteborg måndag-torsdag 7-10 juni kan hämtas ut i Umeå tidigast dagen efter från kl. 12.00. 
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Terminalen i Umeå har söndagsstängt tiden 4 juli – 15 augusti 2021                 
Det innebär att enheter som avsänts fredagar kan hämtas ut tidigast måndagar från kl. 06.00.  

Terminalen i Luleå har söndagsstängt tiden 18 juli – 8 augusti 2021                    
Det innebär att enheter som avsänts fredagar kan hämtas ut tidigast måndagar från kl. 04.30.  

 

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

härlig sommar.  

 

 

Pär-Åke Persson, Produktionschef, Real Rail Sweden AB 


