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Information Rännarbanan & Vångagärdet 
Helsingborg – VAGNUNDERHÅLL 

Vid kombiterminalen i Helsingborg erbjuder 
NetRail 200 meter spår för mobilservice enligt 
FÖ/R och VPI på det så kallade spolspåret 
nummer 55. Vid Vånggärdet 1000 meter 
inhägnat spår för uppställning och service. 

Placerad mellan godsbangården och kombi-
terminalen är vårt reparationsspår idealt beläget där 
arbeten som hjulbyten, lätta reparationer och 
underhåll enligt VPI och FÖ/R reglerna kan utföras.  

Det är 200 meter spår med hårdgjord yta beläget 
helt invid GDL/Jernhusen kombiterminal som 
disponeras för reparation, uppställning eller 
översyner av godsvagnar.  

Vid Rännarbanan finns NetRail växellok för att 
genomföra förflyttningar inom samt till och från vårt 
spårområde vid Vångagärdet i södra Helsingborg. Vid 
Vångagärdet finns ett 1000 meter inhägnat 
spårområde för större ombyggnationer, uppställning 
eller revisions arbeten. 

Enklare underhåll klarar vi ofta på lättrepspår vid 
Rännarbanan, tyngre reparationer görs vid NetRail 
spårområde Vångagärdet i södra Helsingborg eller i 
våra verkstad i Malmö. Vår ambition är att snabbt få 
vagnar i trafik och har därför de vanligaste 
komponenterna lagrade i Påarp för att i samförstånd 
med kunden utföra nödvändiga reparationer för att 
vagnarna ska rulla på spåren igen snabbt. 

Mobil service är effektiv service 

Effektivt att reparera på spåren 
NetRail mobila service team kan snabbt rycka 
ut för lättare reparationer efter spåren i 
Skåne, Småland och Halland. Oftast 
kostnadseffektivare att reparationen utförs 
direkt vid spåret än i verkstad. Alternativet för 
vagnhållare är att dra vagnen hela vägen till 
verkstad med ökad kostnad och tidsförlust.  

I fält utför vi: 
• Besiktningar
• Hjulbyte med kranbil
• Byte bromsblock, alla typer
• Bromsprovning VPI certifierad
• Byte fjädrar
• Byte buffert
• Reparation dörr/-ar
• Byte handtag
• Byte fotsteg
• Byte kranar och ventiler
• Byte slangar
• Byte skruvkoppel
• Översyn och smörjning 

Vi utför även svetsarbeten mobilt. 

• SS-EN ISO 9001:2015
• SS EN 15085-2
• VPI mobilt underhåll alla nivåer




