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Til Seniorrådgiver Bernt Iversen og fylkesråd Olav Skinnes

Rv4 er avgjørende for utviklingen av vårt lokale næringsliv

 

Alfa Sko utvikler og selger sko til Sportsbransjen, Forsvaret og mange profesjonelle aktører. Vår eksport vokser og
vi har i dag kunder over hele verden.  Vi har i alt 15 ansatte i 3 land og vårt hovedkontor og lager ligger i Gran
kommune. Alfa omsetter for ca MNOK 100. Vi transporterer årlig alt vi produserer av varer inn og ut via Rv4. Rv4 er
for oss i dag en stor utfordring både når det gjelder transport av inngående og utgående varer, og i forhold til
reisetiden mellom Jaren og Oslo. Vi har kunder som forventer leveranser til avtalt tid, men opplever alt for ofte kø
og forsinkelser på Rv4. Standarden på veien er ikke bra, og trafikksikkerheten er også lav.

 

I et meget konkurranseutsatt marked, er transporteffektivitet for oss svært viktig. Dessverre er ikke Riksveg 4 av
en slik standard vi skulle ønske når det gjelder hverken personsikkerhet eller rask befordring av varer og
mennesker.  Alfa Sko er en kunnskapsbedrift med krav om høy fagkompetanse hos sine ansatte. En stor utfordring
for oss foruten transport er å rekruttere kvalifiserte medarbeidere da mange med den kompetansen vi etterspør
bor i Stor‐Oslo området. For oss er det det derfor avgjørende at reisetiden kortes ned og trafikksikkerheten øker
for å kunne sikre at vi kan rekruttere den kompetansen vi har behov for.

 

Vi håper derfor Viken fylkeskommune ser viktigheten av å få løst de utfordringene industrien opplever med Rv4,
og  vi ber om at fylkeskommunen prioriterer videre utbygging av Rv4 og opprusting av Gjøvikbanen høyt opp i de
anbefalinger de gir til sentrale myndigheter.
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