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5 februar 2019 
 
Pressemelding 
 
Driftsstabiliteten for loktogene på Nordlandsbanen må sikres 
 

Vi kan ikke ha en situasjon med stadige innstillinger av fjerntogene på 
Nordlandsbanen. Driftsstabiliteten for de snart 40 år gamle Di4-lokene holder på 
å kulminere. Et antall dager i forrige uke var tre av fem lok ute av drift og 
dagtogene i begge retninger måtte erstattes med busser.  
 

For å ha nok lokomotiver til samtlige dag- og nattog kreves det minst tre lok, og da opererer 
man med liten margin. Havarier med Di4-lokene skjer nå stadig oftere med de 
driftsforstyrrelser og ulemper det medfører både for passasjerer og togbetjening. Dessuten 
med irritasjon og tap av renommé. Situasjonen rammer NSB som i sammenhengen kan vise 
seg å være den minst skyldige, da det er Norske Tog AS som etter jernbanereformen eier og 
anskaffer togmateriell.  
 

- En slik situasjon på Norges nordligste og lengste stambane er ikke akseptabel. Reisende med 
tog til og fra Nord-Norge har selvsagt krav på samme kvalitet, komfort og regularitet som på 
det øvrige stamnettet, sier For Jernbanes nestleder nordlendingen Gunnar A Kajander, som 
selv på reise nordover i slutten av januar fikk ta erstatningsbuss for dagtoget.  
 

Det har lenge vært kjent at den effektive driftstiden for Di4-lokene minsker på grunn av økt 
vedlikeholdsbehov. Departementet/Jernbanedirektoratet og NSB/Norske Tog AS må ta kritikk 
for at de ikke tidligere har sørget for å skaffe til veie nye og pålitelige lokomotiver. 
 

Vi forventer at departementet gir NSB/Norske Tog AS de nødvendige fullmakter til å løse den 
akutte situasjonen. Saken har dessuten en politisk dimensjon som gjør at den kan komme opp 
i Stortinget og til behandling i Transport- og kommunikasjonskomitéen. 
 

-Vi forventer dessuten at Samferdselsavdelingen i Nordland Fylkeskommune bruker sin 
innflytelse for å sikre en god driftsstabilitet for fjerntogene på Nordlandsbanen uavhengig av 
den konkurranseutsettinga som regjeringa skal gjennomføre, avslutter Gunnar A Kajander.  
  
 
Kontakt: 
Nestleder Gunnar A Kajander 
gkajander@bredband.net 
+46 70 395 11 44 
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