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TUSENTIPSET 76 95 00 57 SENTRALBORD 769 50 000
tips@fremover.no

Tips oss på telefon, epost eller SMS: Kodeord FOTIPS (ditt tips) til 2005.
Vi sender Flax-lodd til tips som benyttes, og trekker hver måned ut
månedens tips som honoreres med 1.000 kroner.
Videotips: Last opp din video på fremover.no/vis/videotips

Sjefredaktør/
administrerende direktør: Christian S. Andersen
Nyhetsredaktør: Andreas Haakonsen
Redaktør: Roger Danielsen
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oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet, som har
medlemmer fra presseorganisasjonene og fra
allmenheten, behandler klager
mot pressen i presseetiske
spørsmål. PFU kan kontaktes
på telefon 22 40 50 55 eller
pfu@presse.no

BYGGER: Flere store utbyggingsprosjekt pågår på Ofotbanen, som her på Narvik stasjon. Nå har også Jernbanedirektoratet tatt inn konsekvensutredning av dobbeltspor mellom
Foto: Fritz Hansen
Narvik og Riksgrãnsen i handlingsplanen. Arbeidet starter neste år – om alt går etter planen.

Jernbanedirektoratet vil ha utredet dobbeltspor fra Narvik til Riksgrãnsen:

– Dette er veldig godt n
I løpet av 2019 vil
Jernbanedirektoratet
starte konsekvensutredning av dobbeltspor på Ofotbanen.

Ofotbanen, mener stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (A)
som ved flere anledninger har
tatt opp situasjonen for banen i
Stortinget.

Fritz Hansen

– At det nå er tatt inn i planen at
banen skal konsekvensutredes
er et veldig viktig steg på veien,
mener Lyngedal.
– Det stemmer også bra med
et svar jeg fikk fra samferdselsminister Solvik-Olsen nylig,

fritzha@fremover.no

Det fremgår av handlingsprogrammet for jernbanesektoren
som ble lagt frem tidligere denne uka.
– Dette er svært godt nytt for

– Viktig steg

fastslår hun.
Hun mener det er grunn til å
tro at det fokus som banen har
hatt også fra EU og nå med status som prioritert transportkorridor, har spilt inn.
I handlingsprogrammet vises
det til at Ofotbanen knytter
Narvik sammen med det svenske jernbanenettet.
– Dette er først og fremst en
godsstrekning der malm utgjør
hovedtyngden av trafikken.
– I 2017 ble banen trafikkert

av inntil 168 ukentlige malmtog
mellom Kiruna og Narvik, og
inntil 31 ukentlige kombitog
mellom Oslo–Narvik via Sverige, opplyses det.
Kombitogene transporterer i
hovedsak forbruksvarer nordover og sjø- mat sørover.

Flere prosjekt
Det pekes på utbedringen av
Narvikterminalen, utbygging
av Narvik stasjon og ny Narvik
omformer innen 2022, som vil

gi økt kapasitet og mer rasjonell
godshåndtering på kombi- og
malmterminalen på Ofotbanen.
Kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland, viser også til utredningen
som Trafikverket har gjennomført av en mulig jernbaneforbindelse fra Finland til en isfri
arktisk havn i Norge eller Russland og som også Jernbanedirektoratet har bidratt i.
– Der ble det jo anbefalt å gå
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NRK flytter til nye lokaler
NRK Nordland har sagt
opp kontrakten med
nåværende utleier av
lokalene i Narvik. Det
bekrefter distriktsredaktør i NRK Nordland, Eivind
Undrum Jacobsen.
martin fredriksen

flytter: NRK Nordland flytter ut av lokalene som er plassert over

Fremover sine kontorer i Dronningens Gate i Narvik.

redaksjon@fremover.no

– Vi har sagt opp kontrakten

med nåværende utleier. Noe
mer enn det kan jeg ikke si på
nåværende tidspunkt, sier Jacobsen.
Det er ennå ikke fastsatt
hvor de nye lokalene blir, men
Jacobsen kan bekrefte at de
fortsatt skal ha kontor i Narvik.
– De nye lokalene skal være i
sentrum av Narvik. Vi skal
fortsette å ha kontor og medar-

3

beider i Narvik, men et annet
sted enn det er i dag.
NRK Nordland flyttet inn i
de nåværende lokalene i Dronningens Gate i Narvik 1. september 1994.
NRK Nordland har sitt hovedkontor i Bodø, og distriktskontorer i Narvik, Sortland,
Svolvær, Mo i Rana og Brønnøysund.

Ingen gjentakelse: Dette synet møtte Ketil Forselv
torsdag 7. juni – altså for bare én måned siden. Det blir ingen
gjentankelse denne uken – lover meteorologen.	
				foto: Ketil Forselv

STORFORNØYD: Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal har ved

gjentatte anledninger tatt opp spørsmål om banen i Stortinget.

Meteorolog: – Blir
ikke snø i høyden
Meteorologen med
gladnyhet.
Ragnar Bøifot

ragnarbo@fremover.no

Alt annet enn kuldegrader, og
fortsatt åpne sluser, må være
gode nyheter for oss nordlendinger. Derfor påstår vi at
Statsmeteorolog
Magnus
Ovhed gode har nyheter å
komme med. Ovhed lover
nemlig tosifret kommende
uke – og kanskje over 20 grader i tillegg.

Kjølig luft fra havet

TOMMELEN OPP: – Et resultat av et tverrpolitisk arbeid og
samarbeid med næringslivet, sier havnedirektør Rune Arnøy.

nytt for oss
videre med utredning av en forbindelse mellom Rovaniemi i
Finland og Kirkenes, mens de
så bort fra muligheten for å koble seg på malmbanen og videre med Ofotbanen til Narvik,
sier han.

Ukjent
På spørsmål fra Fremover om
han er kjent med at det skal
pågå andre prosesser for å få til
jernbaneløsninger mellom Narvik og Finland, svarer han at

han ikke er det.
Det er Sverige de norske
myndighetene først og fremst
har rettet øynene mot.
– Jernbanedirektoratets arbeid med konsekvensutredningen vil ha viktige grensesnitt
mot tilsvarende planprosesser
på svensk side, og arbeidet vil
gjennomføres i tett dialog med
Trafikverket, fremgår det av
handlingsplanen.
Også havnedirektør Rune
Arnøy sier seg veldig godt for-

nøyd med det som kommer
frem i handlingsprogrammet.
Det gjør han når Fremover
kan fortelle hva som er tatt inn i
handlingsprogrammet.
Arnøy, som i svært lang tid
har vært engasjert også med
togforbindelser til og fra Narvik, antar at utspill fra tunge industrimiljø i Sverige slik som
LKAB, SSAB, Boliden og SCA,
også er blitt lyttet til.

– Ja, det spørs om vi ikke kommer over 20 grader. Problemet
er at vi ligger akkurat i ytterkanten av et høytrykk, sier
Ovhed.

Høytrykket, som går langs
fastlandsnordnorge, gjør at
det like gjerne kan komme
kjølig luft fra havet, som varm
vind fra øst.
– Men det blir ikke regn, i
alle fall ikke ut i uken. Kan
hende i dag, sier Ovhed.
Ingen snø – i høyden
– Men det blir ikke snø i
høyden?
– Nei, det blir ikke snø i
høyden, og det blir som sagt
veldig lite nedbør – selv om
det kan komme noe nå det
første døgnet. Og det kan
raskt komme over 20 grader,
slutter han.

Viste politiet fingeren,
men ikke legitimasjon
Det har vært nok å gjøre for
politiet i Nordland natt til søndag – sør i fylket.
– I Narvik har det vært forholdsvis rolig, forteller oppdragsleder Sisilje Knutsen ved
Nordland politidistrikt.
– Vi hadde en litt sint gjest
på Malmen, i tillegg til en som
viste fingeren til politiet. Vedkommende nektet også å oppgi personalia.
Ifølge Sisilje Knutsen er ikke
dét særlig smart.
– Nekter du å oppgi personalia til politiet, ender det

som regel i en bot. Ofte er det
ungdommer som skal være
smarte. De tror at de havner i
trøbbel når politiet ber om
navn, men vi vil vite hvem vi
snakker med.
Resultatet ender ofte med
at en uskyldig sak ender med
bot – og en anmerkning i strafferegisteret.
– Disse lager seg ofte trøbbel
ut av ingenting.

