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NTP-innspill om prioritering av Rv4  
  
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).  
  
Diplom-Is AS holder til på Skytta industriområde på Gjelleråsen/Hagan og vi produserer og 
selger is og desserter til hele Norge. I fjor produserte vi ca 30 mill liter is, vi har på det meste 
330 ansatte (inkl. sesongarbeidere) lokalisert på Gjelleråsen og transporterer årlig store 
mengder varer på Rv4. Rv4 er for oss i dag en stor utfordring. Vi har kunder som forventer 
leveranser til avtalt tid, så fremkommelighet er svært viktig for oss, men opplever alt for ofte 
kø og forsinkelser på Rv4.  
  
Standarden på veien er kritikkverdig, og trafikksikkerheten er lav. 
  
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. Det skapes mye kork og kø rundt 
Gjelleråstoppen, spesielt i rushtrafikken, og med all industri/produksjon som holder til i dette 
området så er det lite optimalt. Dagens veisystem er underdimensjonert! Vi har behov for en 
ny veiløsning gjennom Nittedal, forbi Gjelleråsen og Groruddalen, og ned til Sinsenkrysset og 
Oslo.  
  
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 
  
Ragnhild S. Steder 
Fagsjef Distribusjon  
Diplom-Is AS 
 

    Hovedkontor
    Postboks 23, 1483 Hagan
    Kontoradresse: Brennaveien 10

    Tlf: 02001
    Firmapost@diplom-is.no
    www.diplom-is.no
    Organisasjon nr. 984 460 198 MVA

mailto:post@viken.no

