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Rema distribusjon i 
Narvik og ASKO leve-
rer dagligvarer til 
butikker i store deler 
av Nord-Norge. En 
betydelig andel av 
disse kommer via 
toget fra Sverige, der 
linjen nå er stengt 
etter avsporingen 
onsdag 22. januar.
SVERRE RUUD ELLINGSEN 
sverre.ellingsen@fremover.no

Rema Distribusjon i Narvik le-

verer varer til alle Rema-butik-
ker i Norge nord for Salt�ellet. 
Rundt 90 prosent av inngående 
varer kommer via tog fra Sveri-
ge. Åtte traller med varer står 
igjen i Luleå som konsekvens av 
avsporingen.

Foreløpig kontroll
Daglig leder i Rema Distribusjon 
Narvik, Henric Dahlström, for-
teller likevel at de foreløpig er 
godt dekket. Han sier kunder i 
butikkene ikke vil merke noe de 
kommende dagene.

– Heldigvis skjedde avsporin-
gen etter at vi �kk gjennom sup-
pleringen vår denne uken. Tral-

lene som står i Luleå blir fraktet 
via bilveien med trailer, sier 
han.

Han påpeker samtidig at det 
på sikt kan by på utfordringer.

– Dette er en del av hverdagen
vår, og ikke skadelidende på kort 
sikt. Det langsiktige perspekti-
vet er derimot usikkert før vi vet 
noe mer om lengden på opphol-
det. Må vi fortsette å kjøre bil-
veien over lengre tid kan det bli 
utfordrende, sier Dahlström.

En del av hverdagen
ASKO, som leverer til alle butik-
ker i Norgesgruppen nord for 
Tys�ord, er også leverandør for 

blant annet hoteller, sykehus og 
resturanter. Flere av varene til 
disse kommer også via tog fra 
Sverige.

– Hos oss er det �re traller som
ble berørt. Vi har biler som har 
hentet det i Sverige, der en alle-
rede er ankommet og resten for-
ventes å komme frem søndag, 
sier direktør i Asko Nord, Grete 
Ovanger.

Hun sier, som Dahlström, at 
lengden på oppholdet er avgjø-
rende.

– Hvis stoppet blir langvarig
kan det bli kritisk, men vi prøver 
å spre logistikken nettopp på 
grunn av sikkerhet, og satser al-

dri alt på bare ARE-toget, da det 
til tider har vært utfordringer 
knyttet til det. Derfor går noe 
med bil og noe med tog. Det er 
likevel uheldig for driftsbildet. 
Situasjoner som dette koster 
både mye penger og energi, sier 
hun.

– Må bygges ut
Både Ovanger og Dahlström 
mener det er behov for utbyg-
gingen av infrastrukturen i 
nord.

– Jeg mener infrastrukturen i
nord generelt må prioriteres. 
Det være seg både toglinjer og 
veier. Det er alt for sårbart slikt 

Avsporingen gir ringvirkninger i nesten hele landsdelen:

Vansker for dagligvarefrakten

AVSPORING: Onsdag kveld sporet et fullastet malmtog av ved Gäddmyr, drøye to mil sør for Kiruna. 16 fullastede vogner sporet av. Slik så det ut på stedet torsdag. 
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Avsporingen gir ringvirkninger i nesten hele landsdelen:

Vansker for dagligvarefrakten

det er i dag, med lange avstan-
der og utfordrende vær, sam-
menlignet med resten av landet. 
Det gjelder spesielt på vinteren, 
sier hun.

Dahlström mener, i diskusjo-
nen om jernbaneutbygging, at 
hovedfokuset bør ligge på utbe-
dring av den norske jernbanen, 
fremfor dobbeltspor mot svensk 
side.

– Det hjelper lite med dobbelt-
spor, om bruddet skjer på en an-
nen del av strekningen som ikke 
har dobbeltspor, sier han og for-
teller at de ofte blir rammet av 
forsinkelser på ulike deler på 
den svenske toglinjen.

Døgnåpen toll
– Da er det viktigere å øke kapa-
siteten og utstrekningen på 
Nordlandsbanen, påpeker han.

De er begge skjønt enige om at 
døgnåpen toll burde vært på 
plass.

– Vi støtter fullt ut å få døgnå-
pent toll. Hadde det ikke vært 
for stengt toll, ville resten av 
trallene nå vært fremme nå. Her 
i nord er det spesielt ferskvarer 
som er utsatt om det blir forsin-
kelser. I et miljøperspektiv er 
det også skadelig om disse mat-
varene må kastes, påpeker 
Ovanger.

 DAGLIG LEDER: Henric Dahlström hos  
Rema distribusjon på Fagernes.

DIREKTØR: Grete Ovanger i Asko.
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Kaldt vær gjør at 
arbeidet med å �erne 
togvognene og rette 
opp togskinnene ikke 
går helt som planlagt.
JULIE ARNTSEN 
julie.arntsen@fremover.no

Avsporingen like sør for Kiruna 
har ført til full stans på alle 
godstogene mellom Oslo og 
Narvik, og har gjort at en strek-
ning på 400 meter av skinne-
gangen er skadet. 

Prognosen for gjenåpning av 
togstrekningen var 2. februar, 
men nå ser det mørkt ut for at 
åpningen skjer på denne dato-

en.
– Vi har hatt problemer med

maskinene på stedet fordi det 
er så kaldt i området. Derfor har 
vi ikke fått påbegynt arbeidet 
med å �ytte de resterende vog-
nene, og vil derfor mest sann-
synlig ikke kunne åpne banen i 
begynnelsen av februar, fortel-
ler pressevakt i Tra�kverket, 
Katarina Wol�ram som ikke 
kan oppgi en dato på når man 
tenker å bli ferdig med arbei-
det.

Ifølge Yr.no har temperature-
ne i Kiruna ligget på rundt mi-
nus 25 grader de siste dagene.

Statens Järnvägar (SJ) tror på 
sin side at de skal klare å få ba-

nen klar til begynnelsen av fe-
bruar.

– Våres prognose er ennå be-
gynnelsen av februar, skriver 
de i en e-post til Fremover.

Det er ikke bare godstogene 
og malmtogene avsporingen 
har gått utover. Flere av person-
togene er også innstilt og det 
har blitt satt opp buss mellom 
Narvik og Gällivare. 

– Loket på toget som kjører
mellom Kiruna og Narvik har 
fått en teknisk feil, så nå skal vi 
forsøke å erstatte tog 95/96 
med buss hele veien mellom 
Narvik og Gällivare, opplyser SJ 
i e-posten.

Kulda skaper problemer
AVSPORET: Vognene som sporet av like sør for Kiruna, er ennå ikke blitt �yttet på.
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