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Høringsinnspill – NTP 2022 – 2033 

Det vises til Viken fylkeskommunes nettsider, der det ønskes innspill fra næringsliv og 
offentlig sektor til ny nasjonal transportplan (NTP). 

Helhetlig utbygging av Rv4 må  prioriteres inn i NTP og gjennomføres umiddelbart  

Undertegnede eier og  representerer Norengros Johs Olsen AS på Gjøvik og Lørenskog/Oslo 
og konsernet Johs Olsen AS i sin helhet. Selskapet inngår, og er, største aktør i Norengros-
kjeden, landets mest dominerende forbruksvaredistributør til  næringsliv og offentlig 
sektor i Oslo, Viken og Innlandet. Vårt hovedlager ligger godt plassert på Gjøvik og all vår 
distribusjon foregår med egen og kontraktsinnleidleid transport. 

Nærmere femti prosent av vår distribusjon foregår sørover på Riksvei 4 og inn i et meget 
stramt konkurransemarked.  Framkommelighet er for oss alfa og omega. Dessverre er ikke 
Riksveg 4 av en slik standard vi hverken har behov for, ønsker oss eller mener oss 
berettiget til.  

Fra Gjøvik til Gjelleråsen og inn i vårt marked Viken/Oslo opplever våre sjåfører stadig 
vekk problemer av ulik art, standarden på veien er kritikkverdig og godset kommer for sent 
frem.  Vi er særlig opptatt av strekningen fra Nittedal og inn mot Oslo grense. Her ønsker 
vi særskilt å peke på en ny vegløsning på Rv4 gjennom Nittedal til Oslo, som inkluderer 
tunnel under Rotnes ,nytt løp i Hagantunellen og overgangene til E6 og Alnabruterminalen. 

Nye Veier AS og Statens vegvesen anbefaler begge en utbygging av Rv4. Selv om de har 
ulike utbyggingsstrategier, er det ingen tvil om behovet! Nye Veier har dokumentert at en 
Rv4-utbygging fra Mjøsbrua til Oslo har det største verdiskapingspotensialet av alle de 
strekningene de har vurdert i hele landet. En Rv4-utbygging er samfunnsøkonomisk meget 
lønnsom (ref. Nye Veier AS), og det er det eneste vegprosjektet som oppnår full score på 
alle kriterier Nye Veier stiller i vurderingen av nye prosjekter! 
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Vi håper derfor Viken fylkeskommune ser viktigheten av å få løst de utfordringene vi som 
distributør og industrien forøvrig opplever på Riksveg 4. Vi håper og ber derfor om at Viken 
fylkeskommune prioriterer dette inn i sin prioriterte investeringsliste og anbefaling ovenfor 
bevilgende myndighet. 
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