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KYSTBACON
KURAAS. Pris pr. kg

79
Kortreist

fra Narvik!KARBONADEDEIG, 5%
KURAAS 400 gr. (Pr. kg. 70,00)

28
Kortreist

fra Narvik!

FØRPRIS
54,20
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Drømmer 
om turist-
tog

– Er vi heldige kan vi få til testkjøring allerede i 
høst, sier Ragnar Norum i Forte Narvik.
 side 2 og 3

jobber på spreng for å realisere planene:
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Hele året: Et chartertog kan være tilbud hele året – også om vinteren som nordlystog – kanskje det eneste av sitt slag i verden. ILLUSTRASJONSFOTO

Narvik har tog, men 
mangler lisens. Det 
har imidlertid Tåg-
kompaniet. I samar-
beid kan det bli til 
chartertog.

Terje Næsje
terjena@fremover.no

– Er vi heldige kan vi få til test-
kjøring allerede i høst, sier Rag-
nar Norum i Forte Narvik.

Sammen med Futurum har 
Forte Narvik en tid jobbet med 
å få realisert chartertog på Ofot-

banen. Nå nærmer man seg en 
løsning.

Har motorvogn
Tågkompaniet, som tidligere 
har utført den norsk-svenske 
togtrafikken på Ofotbanen er 
på tur tilbake til regionen. 

Det NSB-eide svenske togsel-
skapet har nylig vunnet anbu-
dene på flere strekninger i na-
bolandet, blant annet opp til 
Kiruna.

Og selskapet er heller ikke 
uvillig i å bevege seg østover 
inn i Norge.

I Narvik står det togmateriell 
som er egnet til chartertrafikk. 

Taraldsvik Maskin har en mot-
orvogn med kapasitet på 70 
passasjerer som selskapet bru-
ker i arbeid for Jernbaneverket.

For å kunne frakte togpassa-
sjerer kreves det imidlertid helt 
andre lisenser enn det Taralds-
vik Maskin har.

Har lisenser
Det er her Tågkompaniet kom-
mer inn. For det svenske tog-
selskapet har de nødvendige li-
sensene.

– Vi har vært i samtaler med 
Tågkompaniet, og de er positi-
ve til et samarbeid. Nå ser vi på 
når det kan være aktuelt å få 

gjennomført en eller flere test-
turer, sier Norum.

Testkjøringen må imidlertid 
også klaffe med at Tågkompa-
niet skal starte opp trafikken på 
sine nye strekninger i høst.

– Det kompliserer det hele. 
Målet er å få til test nå i sommer 
eller høst, og så får vi se hva vi 
får til, sier Norum.

Han er glad for at Taraldsvik 
Maskin disponerer sitt motor-
vognsett og at dette trolig kan 
benyttes til chartertog.

At kapasiteten er på «bare» 70 
passasjerer anser ikke Norum 
som noe betydelig problem.

– I forbindelse med et cruise-

anløp vil det sikkert være mulig 
å håndtere passasjermengden 
ved å kjøre flere turer. Det er 
også mulig å koble sammen fle-
re motorvogner.

Han peker på at et chartertog 
vil være vel så aktuelt også i 
vintersesongen.

– Kan vi få til et ekte nord-
lystog, vil det være unikt. Tro-
lig det eneste av sitt slag i ver-
den sier han.

Viktig
I dag tilbyr Narvik nordlystog 
gjennom å kjøpe kapasitet på 
de ordinære persontogavgan-
gene fra Narvik.

�� Jobber på spreng for chartertog på Ofotbanen:

HÅPER PÅ TEST I HØST
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slik vil hun ha det: Cruisekoordinator Grethe Parker ønsker at cruiseturistene skal bli ønsket velkom-
men til chartertoget av togverter i rallarklær. Bildet er tatt under snuhavnoperasjonen i fjor sommer.

Cruisekoordinatoren 
drømmer om et rallar-
tog i ekte Narvik-stil.

Lone martinsen
lonema@fremover.no

– Et chartertog på Ofotbanen 
hadde vært helt fantastisk. Det 
sier cruisekoordinator Grethe 
Parker.

Hun mener det ville betydd 
utrolig mye for turismen og for-
teller at hun allerede har fått 
det bekreftet på messer hun har 
vært på.

– Noen av rederiene husker 
tilbake til den tiden toget gikk 
ned til kaia og prater fortsatt 
om hvor bra det var. De kjenner 
godt til konseptet og ønsker det 
velkommen tilbake, sier hun.

Stor forskjell
Parker mener det vil være stor 
forskjell fra et chartertog til et 

vanlig turisttog.
– Det vil være mye mer fleksi-

belt med et chartertog. Blant 
annet kan det koordineres med 
cruiseanløpene.

Kapasitetsøkning
Togturen opp til Sverige er alle-
rede deres største utflukt, men 
Parker har tro på at det vil øke 
betraktelig om det lar seg gjøre 
med et chartertog. Derfor har 
hun allerede begynt å se på tall.

– Vi tenker å sende 70 perso-
ner opp med tog og 70 personer 
opp med buss, så bytter vi der 
oppe. På en dag vil vi da glade-
lig kunne klare rundt 400 per-
soner, stråler cruisekoordinato-
ren og tilføyer:

– Det vil være en enorm kapa-
sitetsøkning. 

Rallartog
Parker forteller at det i hoved-
sak er selve togturen som er at-
traksjonen for turistene. Mye 

på grunn av naturen, norsk hyt-
tekultur og ikke minst all den 
historien turen har å tilby. Der 
blant krigshistorien og byggin-
gen av togbanen hvor også his-
torien om rallartiden hører 
med.

Hun ønsker derfor et tog som 
tar vare på Narviks verdi og his-
torie: Et ekte rallartog.

– Blant annet kan vi pynte to-
get. Også hadde det vært gøy 
med togverter i rallarkostyme, 
sier hun og fortsetter:

– Veldig mye av Norge har fin 
natur å by på, derfor handler 
det om å skille seg ut og ta vare 
på det som er vårt.

– Midnattssolen og nordlyset 
er vårt. Det er absolutt togturen 
på Ofotbanen også, og er noe 
spesielt vi kan selge inn.

Hun håper at toget vil kunne 
frakte de første turistene alle-
rede i 2017, men påpeker at hun 
ikke vil at noe skal forhastes.

RallaRtogJobber: Ragnar Norum i Forte Narvik jobber sammen med Futurum 
med å få etablert Chartertog på Ofotbanen.

kanskJe tilbake: Tågkompaniet kjørte tidligere persontog mel-
lom Narvik og Sverige. Her fotografert ved Katterjåkk.

�� Jobber på spreng for chartertog på Ofotbanen:

HÅPER PÅ tESt I HØSt
Ragnar Norum karakteriserer 

behovet for et chartertog som 
svært viktig.

– Vi er særdeles opptatt av å 
få dette til. Et chartertog vil re-
presentere store muligheter, 
sier Norum og går langt i å an-
tyde at dette er noe man skal få 
på plass.

– Men så skal vi også skynde 
oss sakte hvis det er nødvendig. 
Et samarbeid med Tågkompa-
niet tror vi vil være en god løs-
ning, og uansett vesentlig en-
klere og rimeligere enn å eta-
blere et eget togselskap for for-
målet.

Tågkompaniet ble etablert i 

1999, blant annet for å konkur-
rere om trafikken nord i Sveri-
ge. Selskapet kjørte da også en 
periode på begynnelsen av 
2000-tallet persontogene til og 
fra Narvik.

I dag trafikkerer Tågkompa-
niet blant annet strekningen 
mellom Oslo og Göteborg i 
samarbeid med NSB.

Det har ikke vært kjørt char-
tertog på Ofotbanen siden det 
lokalt etablerte togselskapet 
Ofotbanen AS (OBAS) drev i pe-
rioden fra 2001 frem til 2008, 
da selskapet ble begjært kon-
kurs.


