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Rv4 er viktig for vår vekst og utvikling
 
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). Beklager at dette brev kommer 1 dag etter fristen, men håper det går
greit.
 
Hapro Electronics AS produserer elektronikk og elektromekanikk til det profesjonelle markedet innen industri,
forsvar, telecom og offshore subsea. Vi har 240 ansatte, er i vekst, og transporterer årlig alt vi produserer av varer
på Rv4 til Oslo før det sendes videre ut i et globalt marked. I 2019 hadde vi en omsetning på MNOK 508 og vi
forventer et salg i 2020 på over MNOK 600. Rv4 er for oss i dag en stor utfordring både da det gjelder transport av
inngående og utgående varer, men også 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 stramt og globalt konkurransemarked, er framkommelighet for oss svært viktig. Dessverre er ikke
Riksveg 4 av en slik standard vi skulle ønske når det gjelder både personsikkerhet og rask befordring av både varer
og mennesker.  Hapro Electronics er en kunnskapsbedrift med krav om høy fagkompetanse innen
elektromekanikk. En stor utfordring for oss foruten transport er å rekruttere kvalifiserte medarbeidere da de
fleste med kompetanse innen vårt fag bor i Osloområdet og sørover. Ved intervjuer av søkere på stillinger faller
de best kvalifiserte gjennom da de sier reiseveien mellom Osloområdet og Jaren er usikker og tar for lang tid. Fos
oss er det avgjørende at reisetiden kortes ned og trafikksikkerheten øker for å kunne utvikle oss hvor mennesker
fra Oslo ser det som attraktivt å jobbe på, og pendle frem og tilbake til Hadeland.
 
 
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.
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