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Trekking av innsigelse —Reguleringsplan for Rv7 Verne - Skotland Ringerike kommune
Vi viser til oversendelse datert 14.9.2012 med supplerende geotekniske undersøkelser og vurderinger i
reguleringsplan for rv7 Veme-Skotland. Vi viser også til vår innsigelse til planen datert 5.7.2012.
I e-post datert 14.9.2012 har Statens vegvesen svart på de merknadene og spørsmålene vi hadde i vår
innsigelse. Innenfor den kjente kvikkleiresonen er det vist at tiltaket ikke vil forverre situasjon. Vi
forutsetter at det her også er sett på om et initialskred ved foten av kvikkleiresonen kan utløse et skred
som kan ramme vegen.
Det er viktig at forutsetningene fra denne geotekniske rapporten følges opp i det videre arbeidet. NVE
mener at kjente faresoner skal merkes av som hensynssone i planen og tilknyttes bestemmelser. Vår
anbefaling støtter seg på Miljøverndepartementets veileder for utarbeiding av reguleringsplaner og
lovkommentaren til PBL 2008, der det står at faresoner (blant annet kvikkleiresoner) alltid skal vises
med hensynssone i reguleringsplan, uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges for.

NVE har ikke lenger grunnlag for innsigelse til reguleringsplanen for rv7 Veme-Skotland. Statens
vegvesen har vist at tiltaket som planlegges her ikke vil medføre økt risiko for skred i området.
NVE hadde også merknader til planen knyttet til flomfare og vassdragsmiljø. Vi forutsetter at dette er
vurdert og tatt med i planen dersom det er aktuelt.
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