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Nyhetsbrev 6 – 2022 

Det är fortsatt ett stort antal banarbete som påverkar vår trafik. Tyvärr har Trafikverket svårt 

att leverera nya tidtabeller med framförhållning. Vi har nu fått anpassade tidtabeller, men 

endast för perioden veckorna 36-38.  

Planerade banarbeten ger ändrade utlämningstider 6 september – 23 

september 2022 

OBS! 

Trafikverket har stängt av alla järnvägslinjer till och från Umeå 

fr.o.m. onsdag 14 t.o.m. söndag 18 september. Detta innebär att: 

Inga avgångar Helsingborg/Nässjö-Umeå och Göteborg-Umeå 13 – 

15 september.  

Inga avgångar Umeå-Nässjö/Helsingborg och Umeå-Göteborg 14–

16 september 
 

Luleå-Nässjö/Gamlarp 

 

 

 

Umeå-Nässjö/Gamlarp 

 

 

 

Nässjö/Gamlarp-Umeå 

Real Rail Sweden AB 

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

Luleå måndag-torsdag perioden 5 – 9 september kan hämtas ut i Nässjö tidigast dagen efter från kl. 

15.15.  

 

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

Nässjö fredag 16 september kan hämtas ut i Umeå tidigast från måndag kl. 05.45. 

 

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

Umeå måndag-torsdag perioden 5 - 9 september kan hämtas ut i Nässjö tidigast dagen efter från kl. 

15.15.  
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Helsingborg-Umeå 

 

 

Västerås-Umeå 

 

 

Göteborg -Umeå 

 

 

Sundsvall - Jönköping 

 

 

 

Göteborg - Luleå 

 

 

 

Västerås - Luleå 

 

 

 

Helsingborg - Luleå 

 

 

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

i Helsingborg fredag 16 september kan hämtas ut i Umeå tidigast från måndag kl. 05.45. 

 

 

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

Västerås fredag 16 september kan hämtas ut i Umeå tidigast måndag från kl. 05.45.  

 

 

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

Göteborg fredag 16 september kan hämtas ut i Umeå tidigast måndag från kl. 10.30. 

 

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

in i Sundsvall måndag-torsdag 19 - 22 september kan hämtas ut i Jönköping tidigast dagen efter från 

kl. 06.30. 

 

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

Göteborg fredag 23 september kan hämtas ut i Luleå tidigast måndag från kl. 05.30. I det fall 

enheter behövs hämtas ut söndag kväll så kontakta terminalen.  

 

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

Västerås fredag 23 september kan hämtas ut i Luleå tidigast måndag från kl. 05.30. I det fall enheter 

behövs hämtas ut söndag kväll så kontakta terminalen. 

 

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

i Helsingborg fredag 23 september kan hämtas ut i Luleå tidigast måndag från kl. 05.30. I det fall 

enheter behövs hämtas ut söndag kväll så kontakta terminalen  
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Nässjö/Gamlarp - Luleå 

 

 

 

 

 

Pär-Åke Persson, Produktionschef, Real Rail Sweden AB 

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

lämnas in i Nässjö/Gamlarp fredag 23 september kan hämtas ut i Luleå tidigast måndag från kl. 

05.30. I det fall enheter behövs hämtas ut söndag kväll så kontakta terminalen.  


