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Synes at Mjøsbanen
er en glimrende idé



■ Men riksvei 4 

likevel viktigst for
Raufoss-miljøet

RAUFOSS : De synes at

Mjøsbanen er en
glimrende idé. Men
Erland Paulsrud og
Sverre Narvesen holder
likevel fast på at
riksvei 4 er viktigst for
Raufoss.
Terje Nilsen
Lørdag gikk de åtte ordførerne i
Gjøvik-regionen og på Hadeland
ut med full støtte til ideen om en
sammenkopling mellom Gjøvik- og Dovrebanen, også kalt
Mjøsbanen. De to direktørene i
henholdsvis Nammo AS og Sintef Raufoss Manufacturing AS er
helt enige.
– Ikke minst vil det gi en positiv signaleffekt som vil gi optimisme i regionen. Mjøsbanen
vil være viktig for utviklingen av
Innlandet. På vegne av næringsklyngen her på Raufoss støtter
vi dette veldig. Vi kan ikke sitte
på et blindspor, sier Paulsrud og
Narvesen i en samtale med Oppland Arbeiderblad.

Først sammenkopling

Sverre Narvesen påpeker at mange snakker om Innlandsuniversitetet og mener at hvis Mjøsbanen
kunne ha knyttet de framtidige
universitetsbyene Gjøvik, Hamar
og Lillehammer sammen, ville
det skapt et senter med spennende arbeidsplasser.
Mjøsbanen er blitt koplet
sammen med muligheten for dobbeltspor mellom Hamar og Lillehammer. De to næringslivstoppene

– Høyreregjering
om to år

Gods på bane?

– Kan det bli aktuelt å frakte gods
på bane igjen dersom forholdene
blir lagt til rette for det?
– Gjøvikbanen har nok utspilt
sin rolle der. Vår logistikk er så
til de grader tilpasset biltransport,
og det er nok ingen som ser noen
alternativer til det. I så fall må
det dukke opp helt andre strukturer på jernbanenettet først. Vi
har prøvd å finne løsninger, men
jernbanen har ikke matchet det,
forteller Sverre Narvesen.
Paulsrud tilføyer at jernbanen i
dag er lite viktig for persontrafikken til og fra Raufoss. De fleste
kjører bil selv om begge framholder at toget er et effektivt og miljøvennlig transportmiddel.

Riksvei 4 viktigst

De to representantene for næringslivet på Raufoss understreker likevel at det er riksvei 4 som
er hovedpulsåren deres.
– For oss er riksvei 4 veien til
Europa. Der ligger all energi. Den
må bli god. Men igjen – tanken
om å henge sammen med resten
av Østlandet i et jernbanenett må
ikke bli borte. Det kan bli den
andre viktige blodåren, poengterer Narvesen.
Begge to uttrykker frustrasjon
over at ikke riksvei 4 er ferdig
utbygd, verken i Vestre Toten, på
Hadeland eller i Nittedal.
– Eidsiva har signalisert økonomiske bidrag for å få i gang
jernbaneutbyggingen. Er det
noe for dere?
– Nei, det er urealistisk. Vi må
fronte hva som er viktig for Innlandet, og støtter dette kjempeviktige politiske initiativet. Men
jeg tror ikke våre utenlandske
eiere vil ha forståelse for å bruke
penger på det, svarer Nammo-sjef
Erland Paulsrud.

STØTTE FRA RAUFOSSMILJØET: Næringslivslederne
Erland Paulsrud (t.v.) og Sverre
Narvesen støtter varmt opp
om ideen om en sammen
kopling av Gjøvik- og
Dovrebanen. Men riksvei 4
vil likevel være viktigst
for dem, understreker de.
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JAREN: – Høyre skal sørge
for borgerlig regjering om to
år, fastslo Høyres nestleder,
Jan Tore Sanner, på et møte i
regi av Gran Høyre forleden.
– Det er Høyre som er sam
arbeidspartiet på borgerlig
side. Norge trenger borgerlig
politikk, og Høyre vil trygge
framtiden gjennom kunnskap
og konkurransekraft, under
streket han på møtet som ble
holdt på bedriften Aditro i
Mohagen.
Sanner orienterte blant
annet om Høyres alternative
statsbudsjett, som inneholder
satsning på videre- og etter
utdanning for lærere, gjen
innføring av forskningsfond
og gaveforsterkningsordning
for forskning.
– Vi må bygge opp et kunn
skapssamfunn for å stå rustet
for framtiden, framholdt han.

er klare på at sammenkoplingen
bør skje før dobbeltsporet blir
lagt. For eksporten fra Raufoss
går ikke nordover.
– I hvert fall må det henge
sammen som en felles beslutning,
poengterer de.

