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         Gjøvik, 26. februar 2020 
 
 

Innspill fra Gjøvik kommune knyttet til Viken fylkeskommunes  
behandling av innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) 

 

Jeg har sett på deres nettsider og prosessen som går knyttet til deres innspill til Nasjonal 
Transportplan.  
 
Fra Gjøvik kommunes side ønsker jeg å vise til at både Viken fylkeskommune, Innlandet 
fylkeskommune og åtte kommuner i de to fylkene har et interessefellesskap knyttet til to 
vegstrekninger og en jernbanestrekning; Riksveg 4, Gjøvikbanen og Fylkesveg 33. Vårt 
budskap og innspill er følgende: 
 
Riksveg 4 – må prioriteres høyt inn i en ny NTP 
 
Riksveg 4 går fra Mjøsbrua ved Biri i Gjøvik kommune og fram til Mailundveien i Oslo og er 
om lag 120 kilometer lang. Vegen går gjennom åtte kommuner og er den viktigste vegen for 
eksportindustrien og kunnskapsmiljøet i Raufoss-, Gjøvik-, Hadeland- og Nittedalsregionen. 
 
Vi er mange som samarbeider for utviklingen av Riksveg 4. Samarbeidsalliansen Stor-Oslo 
Nord består av kommunene Gjøvik, Nittedal, Gran, Lunner, Østre Toten, Vestre Toten, 
Nordre Land, Søndre Land og Innlandet og Viken fylkeskommuner. 
 
Det private næringslivet i de åtte kommunene har om lag 32 500 arbeidsplasser og står for 
en verdiskapning på 22 milliarder kroner i året. Den totale omsetningen ligger på over 70 
milliarder kroner og årlig bidrar de med snautt ni milliarder kroner i skatteinntekter til stat, 
fylkeskommune og kommune. Det tilsvarer finansieringen av om lag 13 500 lærerårsverk. 
 
En helhetlig utbygging av Riksveg 4 er svært avgjørende for vår eksportindustri. Riksveg 4 er 
Østlandets viktigste industriveg til markedene. Men Riksveg 4 skaper i dag store 
transportutfordringer fordi vegen har svært varierende standard og ulike fartsgrenser over 
den 120 kilometer lange strekningen. Den er en hemsko for bedriftene og dermed en trussel 
mot arbeidsplassene. 
 
Næringslivet i Stor-Oslo Nord er spurt om hva som er den viktigste utfordringen for deres 
virksomhet de neste fem årene.  
 
Svaret er klart; høyere transportkostnader enn konkurrentene som følge av dårlig 
veistandard og kødannelser på riksveg 4 er den største hindringen. Bedriftslederne anslår at 

mailto:bernti@viken.no
https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/samferdselsplanlegging/nasjonal-transportplan/


 
Ordfører 

 

 

transportkostnadene er en større utfordring en internasjonal konkurranse og mangel på 
kompetanse og ansatte er. 
Sju av ti bedriftsledere er misfornøyde med fremkommeligheten på riksveg 4 og ni av ti 
mener vegen er helt avgjørende for den framtidige vekstevnen i sin bedrift. Ukentlig 
opplever seks av ti bedrifter at kø skaper forsinkelser på leveransene. Dette er kritisk i en 
situasjon der hvert minutt teller i mange produksjoner i Europa.  
 
En beregning viser at en halvtimes forsinkelse for industrien øker transportkostnadene med 
nesten 15 prosent ved en halvtimes forsinkelse, noe mange opplever daglig. 
 
Riksveg 4 er i dag en svært ulykkesbelastet strekning. De ti siste årene har sju mennesker 
blitt drept, over over 100 personer er blitt alvorlig eller lettere skadd bare på strekningen fra 
Mjøsbrua til Raufoss. Det er for mange risikopunkt på vegen i dag. Men englevakt er ikke 
være et trafikksikkerhetstiltak.  
 
Både Nye Veier og Statens vegvesen mener vegen er en utbygging som vil gi høy  
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Vegen er en viktig nasjonal korridor for gods- og 
persontransport som alternativ til E6, og som beredskapsveg. 
 
Gjøvik kommune krever derfor en helhetlig utbygging av Rv4, med spesiell prioritet på ny 
fire-felts veg på strekningen Raufoss-Gjøvik–Mjøsbrua, med tunnel under Gjøvik. Videre 
ønsker vi å en ny vegløsning på Riksveg 4 fra Nittedal til Oslo, som innebærer tunnel under 
Rotnes og nytt løp i Hagantunellen. 
 
Gjøvikbanen – svært viktig for sør og nord 
 
I 2023 kan vi markere at det er 100 år siden Stortinget vedtok å knytte Gjøvikbanen sammen 
med Lillehammerbanen. Det har imidlertid ikke skjedd noe mer på de 97 årene som har gått 
enn at det har vært løselig prat om at noe burde gjøres. 
 
Fra 2022 vil det bli timesavganger på Gjøvikbanen. Dette skjer fordi det i gjeldende NTP er 
prioritert en utbedring av Gjøvikbanen. Dette er delvis finansiert innenfor Godspakken. 
Utbedringene innebærer innføring av ERTMS, stasjonstiltak (hensetting, flere spor) og nye 
krysningsspor ellers, som muliggjør timesfrekvens fra Gjøvik til Oslo i 2022, og flere avganger 
på innerstrekningen.  
Disse tiltakene er fulgt opp i Jernbanedirektoratets handlingsprogram, og i de årlige 
statsbudsjetter. 
 
Vi mener imidlertid det ligger godt til rette for at det i den sørlige delen kan legges opp til 
helhetlig og sammenhengende utbygging av transportløsninger for framtida, både på veg og 
bane.  
 
Fra Gjøvik kommunes side mener vi at vi i andre del av NTPs periode, fra 2028-2033, må 
prioritere oppstart av planleggingen av ny trasé med dobbeltspor på Gjøvikbanen fra Oslo S 
til Roa. Særskilt må strekningen mellom Oslo S og Hakadal prioriteres. 
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Fylkesveg 33 – en sentral veg inn i vårt nasjonale matfat 
 
Fylkesveg 33, som går fra Gjøvik til Minnesund, er en av de viktigste vegene for våre 
matprodusenter. I dette området produseres sunne og friske matvarer fra det 
grønnsakskammeret som våre nabokommuner kan by på. I tillegg er den viktig for våre 
foredlingsbedrifter, slik som Holmen Crisp, Hoff SA, Toten Eggpakkeri,  med videre.  
 
Vi mener denne vegstrekningen er å anse som så viktig for næringstransporten at den bør 
inn i tilskuddsordningen som er opprettet for fylkesveger som er viktige for 
næringstransport. 
 
Vi håper derfor Viken fylkeskommune ser viktigheten av å få løst de utfordringene industrien 
opplever på Riksveg 4 og fylkesveg 33. Vi  vil derfor at Viken fylkeskommune prioriterer dette 
inn i sin prioriterte investeringsliste. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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