
 

 

HØRINGSINNSPILL – NTP 2022 – 2033 

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).  

Undertegnede representerer ingen kommune, men derimot representerer jeg en bedrift som er svært 
avhengig av to veger som går inn i Viken fylkeskommune sitt område; riksveg 4 og fylkesveg 33. 

Vår bedrift, Hoff SA, har sitt hovedkontor på Gjøvik hvor vi også har produksjon av ulike produkter. Vi 
er et landbrukssamvirke og eies av over 200 aktive potetprodusenter. Vi har i alt 154 ansatte fordelt 
på Gjøvik, Brumunddal, Jæren og Inderøy, hvorav 115 ansatte er ved fabrikken på Gjøvik. 

I et meget stramt konkurransemarked, er framkommelighet for oss svært viktig. Dessverre er ikke 
Riksveg 4 av en slik standard vi skulle ønsket.  

Fra Gjøvik til Gjelleråsen opplever våre sjåfører stadig vekk problemer av ulik art, enten det er snakk 
om kø, ulykker eller andre forsinkelser på strekningen. 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 fra Nittedal til Oslo, 
som inkluderer tunnel under Rotnes og nytt løp i Hagantunellen. 

I og med at fylkesveg 33 også er svært viktig for våre matprodusenter som veg ut til vårt sentrale 
matmarked på Østlandsområdet, særlig fra Gjøvik og til Minnesund, ønsker vi også at Viken vil anse 
denne vegen som kvalifisert for den tilskuddsordning som er opprettet for fylkesveger som er særlig 
viktige for næringstransport.  

Vi håper derfor Viken fylkeskommune ser viktigheten av å få løst de utfordringene industrien opplever 
på Riksveg 4 og fylkesveg 33. Vi vil derfor at Viken fylkeskommune prioriterer dette inn i sin prioriterte 
investeringsliste. 
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