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Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg i Ringerike kommune – Frafall
av innsigelse

Det vises til oversendelse datert 29.05.20.

Statens vegvesen fremmet i brev datert 12.12.19 innsigelse til detaljreguleringsplan for
Vestsiden fjellanlegg i Ringerike kommune. Anlegget har adkomst fra fv. 2872 Vestre Ådal.

Statens vegvesen begrunner innsigelsen med følgende:

Vi kan imidlertid ikke akseptere bestemmelsen § 3.1.1 som åpner for mer trafikk når krysset
med E16 er utbedret, uten at denne utbedringen eller trafikkøkningen er klarere definert eller
dokumentert. Vi krever at siste setning i bestemmelsen § 3.1.1 avsnitt to strykes. Hvis det skal
tillates mer trafikk fra området f.eks. etter at det eventuelt er etablert et planskilt kryss med
E16, må det da likevel forutsettes nye trafikkberegninger som dokumenter virkninger av
trafikken og med eventuelle behov for tiltak.

Ringerike kommune har revidert planforslaget og reguleringsbestemmelsenes § 3.1.1 annet
ledd siste setning er fjernet.

Planforslaget kan dermed kun medføre en trafikkøkning på 9 ÅDT.

På bakgrunn av ovennevnte frafaller Viken fylkeskommune innsigelsen knyttet til
fylkesvegnettet.

Vennlig hilsen

Thomas Tvedt

Avdelingssjef

Inger Marie Holst

Seksjonsleder
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Spørsmål om tilbaketrekking av innsigelse - detaljregulering for Vestsiden 

fjellanlegg - Ringerike kommune 

Vi viser til brev fra dere datert 29.05.2020 

 

Planen berører fylkesveg fv. 2872 og krysset fv. 2872 x E16. 

 

Saksopplysninger: 

Statens vegvesen har fremmet innsigelse mot planforslaget da det var en uklar bestemmelse 

om trafikkgenerering fra området. Kommunen har nå foreslått å imøtekomme innsigelsen 

ved å fjerne den setningen i bestemmelsen som skapte uklarheten. 

 

Vår vurdering: 

Med den reviderte reguleringsbestemmelsen er innsigelsen imøtekommet. 

 

Konklusjon: 

Med den reviderte reguleringsbestemmelsen trekkes Innsigelsen, og kommunen kan dermed 

for vår del egengodkjenne planen. 

 

 

Statens vegvesen Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

 

Fred Anton Mykland 

Avdelingsdirektør Anders O.T. Hagerup 

 Seksjonsleder 
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