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NTP-innspill om prioritering av Rv.4. 
  
Det vises til Viken fylkeskommunes nettsider, der dere har satt 2. mars som frist for kommunene til å 
komme med innspill til ny nasjonal transportplan (NTP).  
 
Hydal Aluminium Profiler AS produserer aluminiumprofiler for det norske og svenske markedet, vi har 
sammen med vårt datterselskap Profil-Lakkering mer enn 200 ansatte på Raufoss, og transporterer årlig 
ca 20.000 tonn med ferdigvarer på Rv4. Rv4 er for oss i dag en stor utfordring. Vi har kunder som 
forventer leveranser til avtalt tid, men opplever alt for ofte kø og forsinkelser på Rv4.  
 
Standarden på veien er kritikkverdig, og trafikksikkerheten er lav. 
 
I et meget stramt konkurransemarked, er framkommelighet for oss svært viktig. Dessverre er ikke Riksveg 
4 av en slik standard vi skulle ønske. 
 
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. En Rv4-
utbygging er samfunnsøkonomisk meget lønnsom (ref. Nye Veier AS). 
 
Rv4 går gjennom Innlandet, Viken og Oslo. Den sørlige delen av veien gjennom Nittedal, via Gjelleråsen og 
forbi Grorud er spesielt problematisk.  
 
Den det gjelder: Vi er avhengige av effektiv og forutsigbar transport ned til Alnabruterminalen, eller forbi 
Oslo og ut i verden, via ferge eller på Europavei.  Dagens veisystem er underdimensjonert. Vi har behov 
for en ny veiløsning gjennom Nittedal, forbi Gjelleråsen og Groruddalen, og ned til Alna og til E6.  
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Vi håper derfor Viken fylkeskommune ser viktigheten av å få løst de utfordringene industrien opplever på 
Rv4, og ønsker oss at fylkeskommunen prioriterer Rv4 høyt oppe på sin liste, i det som skal sendes 
Samferdselsdepartementet før den 14. mai. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Vera Flatebø 
Adm.Dir. 
Hydal Aluminium Profiler AS.


