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NTP-innspill om prioritering av Rv4 i ny nasjonal transportplan 
 
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).  
 
Ringnes AS er Norges største drikkevareleverandør, med produksjons- og distribusjonsanlegg 
ved Gjelleråsen i Nittedal Kommune. Dette anlegget er et nasjonalt knutepunkt for all 
varelevering til dagligvarebutikker og serveringsteder over hele landet. Hver dag har ca. 250 
lastebiler leveranser til eller fra anlegget. En vesentlig andel kjører opp eller ned Rv4 i 
Groruddalen for lokal og regional distribusjon til utsalgssteder i Viken og Oslo. En stor del av 
transporten fra anlegget går også fra Gjelleråsen til Alnaterminalen for videre transport med 
tog til resten av landet. 
 
Ringnes har en målsetting om å planlegge for, og gjennomføre, en mest mulig effektiv 
distribusjon av varer, både med tanke på økonomi, miljø og ringvirkninger for 
lokalsamfunnet. Dagens kapasitet på Rv4 legger derimot store begrensninger for dette. 
Gjennom flere tiår har etablering av virksomheter og befolkningsvekst i regionen nord for 
Oslo økt behovet for effektiv transport, uten at infrastrukturen har blitt utvidet tilsvarende. 
Rv4 er i dagens utførelse en betydelig begrensning for en effektiv og miljøvennlig transport, 
da lastbiler må stå mye i kø, både til og fra anlegget. Miljøbelastningen lokalt er unødvendig 
stor, med utslipp, støy og forsinkelser i person- og godstransport. Det kreves også 
uforholdsmessig stor ressursbruk i form av tid og økonomi å transportere på veinettet, særlig 
fra Gjelleråsen og sørover gjennom Groruddalen. 
 
Det jobber daglig omtrent 600 medarbeidere ved Ringnes anlegg i Nittedal, og mange av dem 
pendler til arbeidsplassen, med Rv4 som det eneste alternativet for transport. For å være en 
attraktiv virksomhet som tiltrekker seg nødvendig kompetanse er også infrastrukturen en 
begrensning. I tillegg til at de mange ansatte i dag bruker uforholdsmessig mye tid og 
ressurser på å komme seg til og fra jobb, da både godstransport, personbiler og 
kollektivtransport må rutes inn på samme kjørebaner. 
 
I et stramt konkurransemarked, nasjonalt og internasjonalt, er effektiv logistikk rundt 
anlegget i Nittedal svært viktig for oss. Dessverre er begrensningene i infrastrukturen rundt 
Gjelleråsen, og begrensningene på Rv4 svekkende for vår konkurransekraft.  
 
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). 
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For Ringnes er den sørlige delen av Rv4 gjennom Nittedal, via Gjelleråsen og forbi Grorud 
spesielt problematisk. Vi er avhengige av effektiv og forutsigbar transport ned til 
Alnabruterminalen, til Oslo og videre til Øst- og Sørlandet. Dagens veisystem er 
underdimensjonert og det er behov for en ny veiløsning gjennom Nittedal, forbi Gjelleråsen 
og Groruddalen, og ned til Alna og til E6.  
 
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 
innspillet som sendes Samferdselsdepartementet før den 14. mai. 
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