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Borlänge godsterminal & verkstad (3013) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Borlänge Godsterminal och godsvagnsverkstad 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Borlänge 44:41 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 3013  

Hantverkargatan 15  

781 71 BORLÄNGE 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 
 
Godsterminal 
För lastning och lossning vid lastkaj 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot Trafikverkets samt Borlänge 
kommuns järnvägsnät:  

- före FSK Borlänge kommuns växel 115 

- efter BKS Trafikverkets växel 107 

- efter BKS Trafikverkets växel 103 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets och Borlänge kommuns järnvägsnät ansluter 
till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton 

Största tillåtna axellast inomhus är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls i depån: 

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström (delar av 
anläggningen) 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-
sakerhet/sparritningar/  

mailto:mikael.sorling@jernhusen.se
http://www.trafikverket.se/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
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Borlänge, godsvagnsverkstad (3014) 
Uppdaterad 2020-12-13 

 

Namn:  Borlänge Godsvagnsverkstad 3014 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Matsknutsgårdarna 3:15 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 3014 

Ritargatan 11  

781 70 BORLÄNGE 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägnät:  

- Vid Trafikverkets växel 580 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är inte elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls i depån: 

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 
o - 

• Övrigt 
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 

 
Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-
sakerhet/sparritningar/  

                  

  

mailto:mikael.sorling@jernhusen.se
http://www.trafikverket.se/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
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Borlänge, Lokverkstad (3276) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Borlänge, Lokverkstad 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Matsknutsgårdarna 9:12 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 3276 

Bangårdsgatan  

781 71 BORLÄNGE 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid 
Trafikverkets växlar 11, 560 och spårspärr 52b. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är 22,5 ton 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström (delar av 
anläggningen) 

o Tåg-/lokvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

o Svängbar kontaktledning 

 
Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-
erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 

  

mailto:mikael.sorling@jernhusen.se
http://www.trafikverket.se/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur/sparritningar/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur/sparritningar/
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Boxholms Depå (3256) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Boxholms Depå 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Boxholm 10:5 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 3256 

Tågvägen 1 

590 14 Boxholm 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Tvätt- och saneringshall 
Anläggning för fordonstvätt 
Städspår 
Spår med städperrong 
Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 
 

Kontaktvägar vid 
affärsförfrågan från ny 
respektive befintlig kund eller 
vid behov av detaljerad 
information om anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

 

Anläggningens gränspunkter:  Anläggningen gränsar till Trafikverkets järnvägsnät på spår 
4a vid km 277+950. 

Anslutande järnvägsnät:  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax):  Största tillåtna axellast är 22,5 ton 

Elektrifiering:  Anläggningen är delvis elektrifierad 

Farligt gods:  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen: 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström 
o Tåg-/lokvärme 
o Svängbar kontaktledning 

• Övrigt  

o Spår inkl växlar för tillträde till 
underhållsanläggning 

o Bangårdsbelysning 
Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 Övriga tjänsteleverantörer i depån tillhandahåller: 

Tvätt / Saneringshall  
Avisning 
Fekalietömning 
Vattentryckning 
Spolarvätskeanläggning 
http://www.trafikverket.se 

Spårritning:   www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-
sakerhet/sparritningar/  

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning – anläggningsspecifikation: 

mailto:mikael.sorling@jernhusen.se
http://www.trafikverket.se/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
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Gävle, Lokverkstad (5909) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Gävle Lokverkstad 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Näringen 4:15 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 5909 

Lötängsgatan  

803 01 GÄVLE 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid 
Trafikverkets växlar 114, 905, 909, 914, 916, 917. 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: 

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström (delar av 
anläggningen) 

o Tåg-/lokvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

o Svängbar kontaktledning 

 
Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-
sakerhet/sparritningar/  

  

mailto:info@jernhusen.se
http://www.trafikverket.se/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
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Gävle, Motorvagnsverkstad (5059) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Gävle motorvagnsverkstad 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Gävle Sörby Urfjäll 8:13 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 5059 

Upplandsgatan 12  

802 83 GÄVLE 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

Anläggningens gränspunkter  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid 
Trafikverkets växel 495. 

 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls i depån: 

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström (delar av 
anläggningen) 

o Diesellokvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

o Svängbar kontaktledning 

 
Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 Övriga tjänsteleverantörer i depån tillhandahåller: 

• Tvätt 

• Fekalietömning 

http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-
sakerhet/sparritningar/  

 

Fjällbo Depå, vagnsverkstaden (2209) 
Uppdaterad 2020-12-13 

mailto:mikael.sorling@jernhusen.se
http://www.trafikverket.se/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
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Namn: Depå Fjällbo, vagnsverkstaden 

Juridisk fastighetsbeteckning: Utby 753:474 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

2209 

Vagnmakaregatan 1 B 
415 07 GÖTEBORG 

Tider för trafikering: Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

Verkstadsbyggnad 
För underhåll av godsvagnar och arbetsfordon 

Kontaktvägar vid 
affärsförfrågan från ny 
respektive befintlig kund eller 
vid behov av detaljerad 
information om anläggningen: 

Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

Anläggningens gränspunkter: Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät 
omedelbart utanför grinden till området vid växel 25, innan 
vägkorsningen med Högbrogatan. 

Anslutande järnvägsnät: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax): Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton 

Största tillåtna axellast inomhus är: 16 ton 

Elektrifiering: Anläggningen är inte elektrifierad. 

Farligt gods: Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen: 

Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls i depån: 

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen 

 
Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

www.trafikverket.se  

Spårritning www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-
sakerhet/sparritningar/ 

  

mailto:mikael.sorling@jernhusen.se
http://www.trafikverket.se/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
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Depå Hagalund 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Depå Hagalund 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Loket 1, Solna Järva 3:14, Solna Järva 3:15 

Jernhusens 
fastighetsnummer: 

 3911, 3912, 3180 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Vagn-/Heltågsverkstad: 

Byggnaden är avsedd för trafiknära underhåll på 
kortkopplade motorvagnar. 

Spårlängd inomhus är maximalt 220 m och minst 80m. 

Vagnvårdsanläggningen (Vagnskötselhallen, 
Saneringshallen, Vagntvätt) 

Vagnskötselhallen är avsedd för enklare trafiknära 
serviceåtgärder.  

Spårlängd inomhus är 380 meter. 

Saneringshallen 

Saneringshallen är avsedd för sanering av fordon. 

Vagntvätten 

Vagntvätten är en tvättanläggning. 

Gör Det Själv-hallen (”GDS-hallen”) 

För bokning och prislista se hemsida: www.jernhusen.se 

Gamla vagnhallen 

Uppställning 

Lokskötselhallen 

Till för underhåll av lok 
 
Vacuumanläggningen (fekalieanläggning) 
Spår 18 och 19. 

Svarvanläggning 

För svarvning av hjul 
Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningens gränspunkter (järnvägsnätförvaltare för 
berörd växel inom parantes, JH = Jernhusen, TrV = 
Trafikverket): 

 

Vagn- och heltågsverkstaden 

- växel 290/371, leder mot spår 45-49 från söder (JH) 
- växel 377, leder mot spår 45 från söder (JH) 
- växel 401, leder mot spår 57 från söder (TrV) 
- växel 325a/327, leder mot spår 46 frå norr (TrV) 

http://www.jernhusen.se/
mailto:mikael.sorling@jernhusen.se
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- växel 331, leder mot spår 47-57 från norr (TrV) 
 

Vagnvårdsanläggningen 

- växel 206 och 204, leder mot Nya Vagnhallen från 
söder (JH) 

- växel 231/230, södra ändan av Nya Vagnhallen (JH) 
- växel 291, leder till spår 18/19 från norr (JH) 
- växel 299a/b in mot Vagntvätthallen (JH) 
- växel 311b, Vagntvätthallsspår (JH) 
- växel 325b, Vagntvätthallsspår (TrV) 
 

Lokskötselhallen 

- växel 171, leder mot Gamla vagnhallen (JH) 
- växel 156, leder mot mellanbangården från norr (TrV) 
- växel 154, leder mot mellanbangården från norr (TrV) 
- växel 146, leder mot spår D1 från norr (TrV) 
- växel 149, leder mot Euromaints svarv (JH) 
- växel 193, leder mot Euromaints svarv (JH) 
- växel 195, leder mot Swedtrac´s diesellokverkstad (JH) 
 

Vacuumanläggningen 

- växel 112, leder mot spår 18 från norr (TrV) 
- växel 118, leder mot spår 18 från norr (TrV) 
- växel 121, leder mot spår 19 från norr (TrV) 
- växel 104, leder mot spår 19 från söder (JH) 
- växel 106, leder mot spår 19 från söder (JH) 

Anslutande järnvägsnät  Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är 25 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är elektrifierad, huvudsakligen även inomhus. 
På vissa spår finns svängbara kontaktledningsskenor. 

Farligt gods  Farligt gods får ej förekomma på anläggningen. 

Tjänster och utbud på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: 
 

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström (delar av 
anläggningen) 

o Tåg-/lokvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Växelvärme 
o Centraldammsugare (delar av anläggningen) 
o Tryckluft 
o Motorvagnslyft (delar av anläggningen) 

o Svängbar kontaktledning (delar av 
anläggningen) 

Övrigt  Klotter och kadaversanering får endast förekomma i 

saneringshallen. 
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Tvättning av fordon får endast förekomma i vagntvätten och 

Gör Det Själv-hallen (”GDS-hallen”). 

Fekalietömning får endast förekomma i 
vacuumanläggningen. 

Uppgifter om bl.a. hyreskostnad, användaranvisningar m.m. 

för GDS-hall och Saneringshall: se www.jernhusen.se  

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 Övriga tjänsteleverantörer i depån tillhandahåller: 

• Tvätt- & saneringshall 

• Fekalietömning 

• Avisning  

• Vattentryckning  

http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-
sakerhet/sparritningar/  

 
  

http://www.jernhusen.se/
http://www.trafikverket.se/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
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Hallsberg Cirkellokstall (3071) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Hallsberg Cirkellokstall 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Hallsberg: 5:7 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 3071 

Lokvägen 2  

694 35 HALLSBERG 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 
 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot Trafikverket (TrV) ijärnvägsnät: 

- efter BKS i TrV växel 801 (1801) 

- efter BKS i TrV växel 803 (1803) 

- efter BKS i TrV växel 721b 

- efter BKS i TrV växel 727 

- efter BKS i TrV växel 729 

- efter BKS i TrV växel 731 

- efter BKS i TrV växel 304b 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad 

Farligt gods  Farligt gods får ej förekomma på anläggningen, se övrigt. 

Tjänster och utbud på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström (delar av 
anläggningen) 

o Diesel- & lokvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

o Vändskiva 

Övrigt  Anläggningen ligger på vattenskyddsområde med särskilda 

restriktioner. Kontakta Regionchef.  

mailto:mikael.sorling@jernhusen.se
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Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-
sakerhet/sparritningar/  

  

http://www.trafikverket.se/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
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Hallsbergs Godsvagnsverkstad (3244) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Hallsbergs Godsvagnsverkstad 
Juridisk fastighetsbeteckning:  Hallsberg: 5:6 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 3244 

Rangergatan  

694 91 HALLSBERG 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 
 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät: 

Växlarna 10, 900 och 394a samt växel till ”GC:s lättrep”. 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton 

Största tillåtna axellast inomhus är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är inte elektrifierad  

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster och utbud på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o - 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-
erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 

  

mailto:mikael.sorling@jernhusen.se
http://www.trafikverket.se/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur/sparritningar/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur/sparritningar/
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Hallsberg, Lokverkstad (3305) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Hallsberg Lokverkstad 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Hallsberg 5:7, Hallsberg 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 3305 

Lokvägen 2  

694 35 HALLSBERG 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 
 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid 
Trafikverkets växlar 807, 808, 812, 816 

Elektrifiering  Anläggningen är elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström 

o Tåg- & lokvärme 

o Lokprovning 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

o Svängbar kontaktledning 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-
erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 

  

mailto:mikael.sorling@jernhusen.se
http://www.trafikverket.se/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur/sparritningar/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur/sparritningar/
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Helsingborg, Godsterminal och godsvagnsverkstad (1007 & 
1060) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Helsingborg godsterminal 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Gamla staden 2:4, Planteringen 1:54 

Jernhusens 
fastighetsnummer och 
adress: 

 1007, 1060 

Rännarbanan 7 & 11 
252 30 HELSINGBORG 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Terminalspår 
För lastning och lossning av kombi 
 
Godsterminal 
För lastning och lossning vid lastkaj 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot trafikverkets järnvägsnät i TrV 
vxl 269, 257, 253a & 225. 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis nedjordad eller utan kontaktledning.  

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls i depån: 

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 Övriga tjänsteleverantörer i depån tillhandahåller: 

• Tjänster i gods/kombiterminal  

http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-

sakerhet/sparritningar/  

  

mailto:mikael.sorling@jernhusen.se
http://www.trafikverket.se/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
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Helsingborg, Godsvagnsverkstad (1008) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Helsingborgs Godsvagnsverkstad 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Söder 2:70 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 1008 

Östra Sandgatan 8 
252 27 HELSINGBORG 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 
 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot trafikverkets järnvägsnät i 
Trafikverkets växel 437 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är nerjordad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls i depån: 

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-

och-sakerhet/sparritningar/  

  

mailto:mikael.sorling@jernhusen.se
http://www.trafikverket.se/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
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Helsingborg, Raus Depå (1146) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Raus Depå 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Gamla Staden 2:5 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 1146 

Lokmansgatan 10 
253 62 HELSINGBORG 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Tvätt och saneringshall 
Anläggning för fordonstvätt 
Fekaliespår 
Spår med fekalietömning 
Städspår 
Spår med städperrong 
Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 

Kontaktvägar vid affärsförfrågan 
från ny respektive befintlig kund 
eller vid behov av detaljerad 
information om anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät 412 
meter söder om Trafikverkets växel 495. 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är elektrifierad. 

Farligt gods  Farligt gods får ej förekomma på anläggningen 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls i depån: 

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström 
o Tåg-/lokvärme 

• Övrigt 

o Bangårdsbelysning 
o Växelvärme 
o Vattentryckning  
o Spolarvätskeanläggning 
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 Övriga tjänsteleverantörer i depån tillhandahåller: 

• Tvätt 

• Fekalietömning 

• Klottersanering 

http://www.trafikverket.se 

Övrigt  Miljökontrollplan måste följas (vattentäcktområde). 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-

och-sakerhet/sparritningar/ 

mailto:mikael.sorling@jernhusen.se
http://www.trafikverket.se/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/
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Linköping, motorvagnsverkstad (3028) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Linköping motorvagnsverkstad 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Vasastaden 1:5 

Jernhusens 
fastighetsnummer: 

 3028 

Lokstallsgatan 2 - 10 
582 73 LINKÖPING 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

Anläggningens gränspunkter  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid 
Trafikverkets växlar 421 och 428. 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: 
 

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström (delvis) 

o Tåg- & lokvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

o Vändskiva 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-
och-sakerhet/sparritningar/ 
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Luleå, Svartön lokskötsel och avisning (5021) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Luleå Lokskötsel och Avisning (Svartön) 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Järnvägen 100:2, Luleå 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 5021 

Lokstallsvägen 5  

972 45 Luleå 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 
 

Tvätt-, avisning- och saneringshall 
Anläggning för fordonstvätt, sanering samt avisning 
 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid 
Trafikverkets växlar 101, 109 och 1a. 

 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är 25 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström (delvis) 

o Tåg- & lokvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

 
Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 Övriga tjänsteleverantörer i depån tillhandahåller: 

• Avisning 

http://www.trafikverket.se 
Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-

sakerhet/sparritningar/  
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Luleå, Notviken (5925) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Notviken 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Notviken 100:1 del av 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 5925 

Kontorsgatan 37  

973 42 LULEÅ 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

 

Anläggningens gränspunkter  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid 
Trafikverkets växel 3b.  

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är 22,5 ton. 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström (delvis) 

o Tåg- & lokvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

 
Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-
sakerhet/sparritningar/  
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Malmö, Lokverkstad (1034) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Malmö Depå Lokverkstad 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Järnvägen 1:3 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 1034 

Carlsgatan, infart 6 

211 20 Malmö 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter 

 

 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen 
Järnvägsnät vid Trafikverkets växlar 581, 586, 307 och 308. 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström  
o Tåg- & lokvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 
o Spolarvätskeanläggning 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-
sakerhet/sparritningar/ 
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Malmö, Thors hall (1032) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Malmö Depå Thors hall och Tvätthall 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Järnvägen 1:2 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 1032 

Carlsgatan, infart 6 

211 20 Malmö 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 
 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter 

 

 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid 
Trafikverkets växel: 

Thors Hall: 328 och 376a/b 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 
o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström  
o Tåg- & lokvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 
Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-
och-sakerhet/sparritningar/ 
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Malmö, Tvätthall (1032) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Malmö Tvätthall 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Järnvägen 1:2 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 1032 

Carlsgatan, infart 6 

211 20 Malmö 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Tvätt och saneringshall 

Anläggning för fordonstvätt 
 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid 
Trafikverkets växel 344, 348, 354 och 640. 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 Övriga tjänsteleverantörer i depån tillhandahåller: 

• Tvätt 

• Sanering 

• Vattentryckning 

• Fekalietömning 
 

http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-
sakerhet/sparritningar/ 
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Malmö, Godsvagnverkstad (1033) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Malmö Vagnsverkstad 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Hamnen 1:1 

Jernhusens 
fastighetsnummer: 

 1033 

Jörgen Kocksgatan 77 
211 20 MALMÖ 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot trafikverkets järnvägsnät i 
växlarna: 

- TrV vxl 533 

- TrV vxl 415 

 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är nedjordad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 
o Spår för uppställning 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-
sakerhet/sparritningar/ 
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Norrköping, Lokstall och verkstad (3303) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Norrköping, lokstall och verkstad 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Butängen 2:4 

Jernhusens 
fastighetsnummer: 

 3303 

Norra Promenaden 84 
602 38 NORRKÖPING 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät enligt 
följande: 

- efter BKS i TrV växel 604 

- efter BKS i TrV växel 1202 

- efter BKS i TrV växel 1203 

- efter BKS i TrV växel 1204 

- efter BKS i TrV växel 1206 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad. 

Farligt gods  Farligt gods får ej förekomma på anläggningen. 

Tjänster och utbud på 
anläggningen 

 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: 

• Grundläggande tjänster 
o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 
o Elförsörjning för drivmotorström (delvis) 
o Vändskiva 
o Diesellokvärme 

• Övrigt  
o Bangårdsbelysning 
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 
Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-erbjudande/infrastruktur-och-
sakerhet/sparritningar/ 
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Norrköping, Godsterminal (3035) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Norrköping Godsterminal 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Butängen 2:1 del av 

Jernhusens 
fastighetsnummer: 

 3035 

Norra Promenaden 
602 38 NORRKÖPING 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Uppställning av godsvagnar 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid 

Trafikverkets växlar 55a, 59, 61, 63, 151 och 153. 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är 22,5 ton. 

Elektrifiering  Anläggningen är ej elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: 

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-
erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 
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Gamlarp Höglandets Terminal, Nässjö (1147) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Gamlarp, Höglandets Terminal, Nässjö 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Gamlarp 3:11 

Jernhusens 
fastighetsnummer: 

 1147 

Terminalgatan, Gamlarps Industriområde 
571 34 NÄSSJÖ 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Terminalspår 
För lastning och lossning av kombi 
 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

Anläggningens gränspunkter  Gränspunkt mot Trafikverkets järnvägsnät vid Trafikverkets 

växlar 106, 182. Spår 13 ansluter till Postens järnvägsnät.  

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets samt Postens järnvägsnät ansluter till 
anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: 

• Grundläggande tjänster 
o Spår för uppställning 

Övrigt  

o Bangårdsbelysning 
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 
o Växelvärme 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 Övriga tjänsteleverantörer i depån tillhandahåller: 

• Tjänster i gods/kombiterminal  

 

http://www.trafikverket.se 
Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-

erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 
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Nässjö, Cirkellokstall och driftverkstad (1080) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Nässjö Driftverkstad 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Nässjö 13:5 

Jernhusens 
fastighetsnummer: 

 1080 

Lokstallarna 1, 2, 3 
571 42 NÄSSJÖ 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Tvätt och saneringshall 
Anläggning för fordonstvätt 
 
Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid 
Trafikverkets växlar 417, 1002, 1007, 1026 samt 1038. 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: 

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 
o Elförsörjning för drivmotorström 
o Tåg-/lokvärme 
o Vändskiva 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-
erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 
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Nässjö, lokuppställning Green Cargo center (1145) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Nässjö lokuppställning Green Cargo center 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Lastpallen 1 

Jernhusens 
fastighetsnummer: 

 1145 

Gjutaregatan 9 
451 42 NÄSSJÖ 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Uppställning av fordon 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot trafikverkets järnvägsnät vid 
växel 215. 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast utomhus är: 25 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är inte elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: 

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström 
o Tåg-/lokvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 
Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

  

http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-
erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 
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Olskroken skötselhall (2038) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Olskroken Depå 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Gbg Olskroken 743:72 

Jernhusens 
fastighetsnummer: 

 2038 

Partihandelsgatan 

415 02 GÖTEBORG 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon, Städperrong i verkstad 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot Trafikverkets (TrV) järnvägsnät 
vid: 

• TrV växel 410 (leder vidare mot spår 2-3) 

• TrV växel 411 (leder vidare mot spår 1) 

• TrV växel 483 (leder vidare mot spår 4-6) 

• TrV växel 272 (leder vidare mot spår 4-6) 

• TrV växel 274 (leder vidare mot spår 3) 

• TrV växel 276 (leder vidare mot spår 1-2). 
Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast utomhus är: 25 ton 

Största tillåtna axellast inomhus är: 21,2 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är elektrifierad. 

Farligt gods  Farligt gods får ej förekomma på anläggningen. 

Tjänster och utbud på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: 

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström 
o Tåg-/lokvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 
o Växelvärme 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-
erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 
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Skansen (motorvagnsverkstad och tvättanläggning) (2014) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Skansen Depå 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Gullbergsvass 703:43 

Jernhusens 
fastighetsnummer: 

 2014 

Kruthusgatan 27 

411 04 GÖTEBORG 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Tvätt och saneringshall 
Anläggning för fordonstvätt 
Fekalietömning 
Spår för fekalietömning 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid 
Trafikverkets växlar 

Motorvagnshall: Växlar 222a, 228, 250, 105 och 129. 

Tvätthall: 131, 117 och 103. 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Motorvagnshall: 

Största tillåtna axellast utomhus är 22,5 Ton 

Inomhus Spår 15-16 Stax = 17 Ton 

Tvättanläggning: 22,5 Ton 

Elektrifiering  Anläggningen är elektrifierad. 

Farligt gods  Farligt gods får ej förekomma på anläggningen. 

Tjänster och utbud på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: 

• Grundläggande tjänster 
o Spår för uppställning  

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström 
o Tåg-/lokvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 
o Växelvärme 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 Övriga tjänsteleverantörer i depån tillhandahåller: 

• Fordonstvätt 

• Fekalietömning 

http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-
erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 
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Sävenäs, Lokstation (2044) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Sävenäs, Lokskötselhall 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Sävenäs 747:208 

Jernhusens 
fastighetsnummer: 

 2044 

von Utfallsgatan 1 

415 05 GÖTEBORG 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Tvätt och saneringshall 
Anläggning för sanering 
Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid 
TRV växel 477, 349 och fast spårkors vid 348. 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är:  

22,5 ton utomhus. 

20 ton inomhus samt på vändskiva 

Elektrifiering  Anläggningen är till största delen elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: 

• Grundläggande tjänster 
o Spår för uppställning  

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström 
o Tåg-/lokvärme  
o Vändskiva 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 
o Växelvärme 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 Övriga tjänsteleverantörer i depån tillhandahåller : 

• Saneringshall 

http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-
erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 
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Sävenäs, motorvagnsverkstad (2045) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Sävenäs Depå Underhållsverkstad 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Sävenäs 747:208 

Jernhusens 
fastighetsnummer: 

 2045 

von Utfallsgatan 1 

415 05 GÖTEBORG 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid 
Trafikverkets växlar 345, 480b och 495a. 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är till största delen elektrifierad.  

Farligt gods  Farligt gods får ej förekomma på anläggningen. 

Tjänster och utbud på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: 

• Grundläggande tjänster 
o Spår för uppställning  

• Tilläggstjänster & extratjänster 
o Elförsörjning för drivmotorström 
o Tåg-/lokvärme  

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 
o Växelvärme 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-
erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 
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Västerås, Tillberga (3954) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Västerås Tillberga  

Juridisk 
fastighetsbeteckning: 

 Hubbo-Mällby 3:6 

Jernhusens 
fastighetsnummer och 
adress: 

 3954 

Verkstadsgatan 31  

722 33 Västerås 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 
 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid 
Trafikverkets växel 12 och 17.  

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad  

Farligt gods  Farligt gods får ej förekomma på anläggningen. 

Tjänster och utbud på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström (delvis) 

o Tåg- & lokvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

 
Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 Övriga tjänsteleverantörer i depån tillhandahåller: 

• Svarv 

http://www.trafikverket.se 
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Västerås Västra, motorvagnsverkstad (3066) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Västerås Västra, motorvagnsverkstad 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Västerås 5:10 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 3066 

Kölgatan 2  

724 65 VÄSTERÅS 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 
 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot Trafikverket järnvägsnät vid: 

- Främre stödrälsskarv (”fsk”) växel 534 (Jernhusen 
Verkstäders växel) 

- Punkt mellan fsk växel 124 (Jernhusen Verkstäders växel) 
och fsk växel 126 (Trafikverkets växel) 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är elektrifierad. 

Farligt gods  Farligt gods får ej förekomma på anläggningen. 

Tjänster och utbud på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström 

o Tågvärme 

• Övrigt  

o Bangårdsbelysning 

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

o Svängbar kontaktledning 

 
Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-
erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 
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Västerås Västra, Hacksta, godsterminal (3214)  

(Västerås Kombiterminal) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Västerås Västra Hackstaterminalen – Västerås 
Kombiterminal 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Saltängen 6 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 3214 

Saltängsvägen  

721 32 VÄSTERÅS 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Godsterminal 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar mot Trafikverkets (TrV) järnvägsnät 
vid hinderfrihetspunkten i TrV 

växel 203 och har sin andra ände i stoppbock för respektive 
spår. 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är ej elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Diesellokvärme 

• Övrigt  
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 
Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-
erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 
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Årsta Kombiterminal (3067) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Årsta, Kombiterminal 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Stockholm Östberga 1:8 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 3067 

Transportvägen 10  

117 43 STOCKHOLM 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Terminalspår 
För lastning och lossning av kombi 
 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

 

Anläggningens gränspunkter  Anläggningen gränsar till Trafikverkets Järnvägsnät vid 
växel 795B i norr, växel 12 i söder samt växel 503 för spår 
80.  

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 
o - 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström (delar av 
anläggningen) 

• Övrigt  
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 
 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 Övriga tjänsteleverantörer i depån tillhandahåller: 

• Travers för kombigods 

• Tjänster i kombigodsterminal 

http://www.trafikverket.se 
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Åmål, Verkstad (2252) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Åmål Verkstad 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Åmål 6:50 

Jernhusens 
fastighetsnummer: 

 2252 

Västra Bangatan 2 

662 34 ÅMÅL 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 
 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

Anläggningens gränspunkter  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid 
Trafikverkets växel 5a. 

 

Anslutande järnvägsnät  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen. 

Elektrifiering  Anläggningen är inte elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström  
o Tåg-/lokvärme 

• Övrigt  

o Spår inklusive växlar för tillträde till 
anläggningen 

o Bangårdsbelysning 
 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-
erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 
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Örebro, CV-området (3072) 
Uppdaterad 2020-12-13 

Namn:  Örebro, CV-området 

Juridisk fastighetsbeteckning:  Olaus Petri 3:233 

Jernhusens fastighetsnummer 
och adress: 

 3072 

Södra Grevrosengatan 1  

703 62 ÖREBRO 

Tider för trafikering:  Mån-sön kl. 00-24 

Anläggningen i huvudsak 
avsedd för: 

 Verkstadshall 
För underhåll av tågfordon 
 

Kontaktvägar vid affärs-
förfrågan från ny respektive 
befintlig kund eller vid behov 
av detaljerad information om 
anläggningen: 

 

 Ekonomisk förvaltare för aktuell depå 

Tfn växel: 08-410 626 00  

E-post: info@jernhusen.se   

 

 

Anläggningens gränspunkter  Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid grind 
i områdets västra del.  

Största tillåtna axellast (stax)  Största tillåtna axellast är: 22,5 ton 

Elektrifiering  Anläggningen är delvis elektrifierad. 

Farligt gods  Inga restriktioner föreligger. 

Tjänster som tillhandahålls på 
anläggningen 

 Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:  

• Grundläggande tjänster 

o Spår för uppställning 

• Tilläggstjänster & extratjänster 

o Elförsörjning för drivmotorström (delvis) 

o Tåg- & lokvärme 

• Övrigt  
o Spår inklusive växlar för tillträde till 

anläggningen 
o Bangårdsbelysning 
o Marktravers 

Övriga tjänsteleverantörers 
utbud på anläggningen: 

 http://www.trafikverket.se 

Spårritning  https://www.jernhusen.se/vart-
erbjudande/infrastruktur/sparritningar/ 
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