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Postadresse: 
Postboks 4350 
NO- 2308 Hamar 
 
postmottak@ 
jernbaneverket.no 
 
Sentralbord: 
05280 
 
Org. Nr.: 
971 033 533 MVA 
 
Bankgiro: 

76940501888 

 

IBAN-NR. 

N054769405001888 

 

SWIFT: 

DNBANOKK 

 
jernbaneverket.no 

Statens Vegvesen Region Øst 
Postboks 1010  
2605 LILLEHAMMER 
 
   

 
   

 

Henvendelse til: Dag Terje Jenssen   Dato:  26.01.2016 
Tlf.: +47 91656226   Saksref.: 201509173-4 
Faks:      Deres ref.: 15/213097-2 

E-post: dag.terje.jenssen@jbv.no   Vedlegg: 0 
 

 

 

 

Løten kommune- Rv.3/25 Endring av reguleringsplan på strekningene Ommangsvollen- 

Ånestad og ved Lundegård.Offentlig ettersyn-  Jernbaneverkets uttalelse 

 

Vi viser til oversendelse datert 07.12.2015. 
Planene berører ikke Jernbaneverkets interesser, og vi har ingen merknader. 
 
 
 
 
Med hilsen  
Ragnhild Lien  
seksjonssjef  
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt  
  
 Dag Terje Jenssen 
 overingeniør 
  
 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Statens vegvesen Region øst 
Postboks 1010 Skurva 
2605 LILLEHAMMER 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  26.01.2016 
Vår ref:  15/01385-4 
Deres ref:  15/213097-2 

 

Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsendring for Rv.3/25 på 
strekningene Ommangsvollen–Ånestad og ved Lundgård i Løten 
kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 7. desember 2015. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i 
plansammenheng 
 
DMF kan ikke se at ending av reguleringsplan på strekningene Ommangsvollen – 
Ånestad og ved Lundgård kommer i konflikt med mineralressurser av regional eller 
nasjonal verdi. Vi har derfor ingen merknader til endring av reguleringsplan.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marte Kristoffersen Ida Egge Johnsen 
seksjonsleder overingeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Ida Egge Johnsen 

 
 
 

  

Mottakere: 

Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER 

Kopi til:  

                                 

 
 

Leiv Erikssons vei 39 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 40 50  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 
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Lars Skramstad 

Vestbygdvegen 228 

2340 Løten 

 

Løten, 31.1.2016 

 

 

Statens vegvesen 

Region Øst 

Postboks 1010 

2605 Lillehammer 

(firmapost-ost@vegevesen.no) 

 

Deres ref: 15/213097 

 

 

HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR 

STREKNINGEN OMMANGSVOLLEN – ÅNESTAD, RV. 3 

 

Det vises til utsendte høringsdokumenter samt samtaler med statens vegvesen bl.a. på åpen 

dag 14.1.2016. 

 

Min eiendom, Skramstad vestre gnr. 5 bnr. 1, blir noe berørt av planendringen. 

 

Skramstad bru 

Skramstad bru justerers noe. Det legges til grunn at den informasjon som ligger i 

dokumentasjonen til varselet også ligger til grunn når prosjektet skal realiseres, Ved 

Skramstad bru senkes vegen, ca. 4 – 5 under dagens terrrengnivå. Dette vurderes som 

tilfredsstillende. Når det gjelder brubredde, aksepteres en effektiv brubredde på minimum 5 

meter. I og med brua i framtida vil kunne bli benyttet som beiteveg, til beiter øst for rv3, ber 

en om at brua utformes slik at dette er mulig uten ytterligere sikkerhetstiltak fra min side.  

 

Strekningen nordover fra Skramstad bru 

Vegen heves en del nord for Skramstad bru. En ber om at vegen senkes mest mulig, også nord 

for Skramstad bru, slik at støypåvirkningen reduseres mer, enn det som ligger i forslaget. 

 

Drenering 

På Skramstad vestre drives det en betydelig mjølk- og storfekjøttproduksjon (170-200 storfe). 

Det nevnes at det i 2016 vil være en betydelig investering på eiendommen, bl.a. utvidelse av 

fjøset og innplassering av mjølkerobot. Dagens produksjon er basert på en del leid areal. I 

framtida vil det være naturlig å utvide jordbruksarealet med oppdyrking av skogarealene på 

eiendommen, på begge sider av ny rv. 3. En ber derfor om at dreneringen som legges langs 

vegen tar hensyn til dette, slik at det skal være mulig å drenere ut dette vannet via det 

dreneringssystemet som etableres i forbindelse med utbyggingen, der det er naturlig. Det vil 

derfor også være nødvendig å legge ned stikkrenner med tilstrekkelig dimensjon. Arealet på 

østsiden av ny veg, som det kan bli aktuelt å dyrke er ca. 70 -80 dekar. Arealet på vestsida vil 

i all hovedsak kunne dreneres mot eksisterende bekkesystem på denne sida av vegen.  
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I og med dette er et OPS prosjekt, som innebærer at den som skal bygge vegen også vil være 

vedlikeholdsansvarlig for en lengre periode (20/30 år), ber jeg om at de offentlige 

myndigheter tar nødvendig ansvar for å få på plass gode løsninger som innebærer et tydelig 

og enighetsbasert grenseskille mellom vegeiers ansvar og grunneieres ansvar, gode løsninger 

som ivaretar framtidige utviklingsmuligheter for min eiendom. 

 

I forhold til at vegen vil ligge i dagens beiteområder for storfe, må det drøftes hvordan dette 

kan løses i anleggsperioden og framtida med gjerder etc. For storfehold er det et krav i 

forskrift om hold av storfe § 10 om 8 uker på beite i løpet av sommeren.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Skramstad 



15/213097 - Høringsuttalelse i forbindelse med endring av reguleringsplan for Rv. 3/25 
Ommangsvollen-Elverum grense.  Strekningen Ommangsvollen – Ånestad Løten kommune. 
 
 
Statens vegvesen Region Øst 
Postboks 2010 
2604 Lillehammer 
 
Firmapost-ost@vegvesen.no 

Løten den 24.1.2016 
 

 
Uttalelsen gjelder vanningsdam, Hunnbett-tjernet, i nærheten av Ommangsvollen hvor det er 
regulert inn en adkomstvei. Dammen brukes til vanning av jordbruksarealer. 
 
Hunnbett-tjernet er en dam etablert i 1997 som et ideelt sameie mellom daværende eiere Ole Agnar 
Skramstad, Christen Engeloug og Bjarne Kjøs.  
Viser til høringsbrev av 23.11.2011, vedlegg nr. 1.  
I dag er eiendommene overdratt til neste generasjon: 

- Erik Kjøs, erik@haukstad.no 
- Lars Skramstad, lars.skramstad@geno.no 
- Hans Otto Engeloug, hans.otto.engeloug@mmbakken.no 

 
På nåværende reguleringsplan er damkrona på Hunnbett-tjernet regulert og tenkt brukt som 
adkomstveg til et planlagsedimenteringsanlegg som er planlagt. I tillegg er vi også bekymret for at 
den også kan brukes som adkomstvei til rv. 3 traseen i anleggsperioden. Det regulerte område på 
dammkrona er ikke en vei og dermed ikke egnet som adkomstvei og langt mindre en anleggsvei. 
Damkrona som vist på vedlagte tegning, vedlegg nr. 2, består av ei tettekjerne av bunnmorene på 1,5 
meters tykkelse og med en støttefylling på hver side. Kjøring på damkrona vil raskt kunne gi 
deformasjoner med påfølgende lekkasjer. Å utbedre damkrona til kjørbar standard ser vi som 
uaktuelt og skulle en skade skje må skadegjører selvsagt erstatte ødeleggelsene. Skadegjører vil også 
måtte ta ansvaret for følgeskader som manglende eller forurenset vanningsvann. 
 
Vanninntaket til Hunnbett-tjernet vil slik det ser ut på tilgjengelige kart være like nedenfor der 
overflatevannet fra rv. 3 renner ut i Fura, vedlegg nr. 3. Det være seg med eller uten 
sedimenteringsanlegg.  Skulle det komme forurenset vann, enten forurenset over tid eller 
punktutslipp, vil det kunne påvirke vannkvaliteten i vanningsdammen. På plantekulturer som spises 
ubearbeidet er det krav til vannkvalitet på vanningsvannet som brukes og all forurensing av 
vanningsvannet i Hunnbett-tjernet som kan spores tilbake til rv. 3 under anleggsperioden eller over 
tid er Veivesenets ansvar. Vår vurdering er at den sikre løsningen med tanke på vannkvalitet er å 
flytte vanninntaket motstrøms ovenfor rv. 3. Grunnen her er eid av Skramstad. 
 
 
 
 
Hilsen 
 
 
 
 
Hans Otto Engeloug   Lars Skramstad   Erik Kjøs 
 

mailto:Firmapost-ost@vegvesen.no
mailto:erik@haukstad.no
mailto:lars.skramstad@geno.no
mailto:hans.otto.engeloug@mmbakken.no
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Til:
Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Fra:

Lars Skramstad
Skramstad
2340 Løten

LØten den 23-1L-2OLL.

tiernet følsende uttalelse til forslaset som er sendt ut:

Forutsetningen for at veien til Hunnbett-tjernet og veien langs damkrona brukes, er at det blir
enighet om kostnadene ved opprusting og framtidig vedlikehold av veien. Det samme gjelder
viderefØringen av veien fra gapahuken ved Hunnbett-tjernet og til overvannsanlegget.

Vi vil også gjØre Statens vegvesen oppmerksom på at inntaksledningen til Hunnbett-tjernet er i
samme område som den sørvester delen av overvannsbassenget. Hunnbett-tjernet er anlagt som en
vanningsdam for jordbruksvanning. Her er det klare krav til vannkvalitet. Hunnbett-tjernet er også
sårbart dat det er begrenset vanngjenomstrømning. om lag 100 m3 pr. time.
Det vil derfor være rimelig at vannet fra overvannanlegget ledes ut i Fura nedenfor vanninntaket.

Hilsen

Lars Skramstad Christen Engeloug Bjarne Kjøs
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Ole Agnar Skamstad
Skramstad Vestre
2340 I-,øtrltr
Tlf.62 59 07 23

L-,

Hunnbettet - vanningslag
Christen Engelaug
Grimset
2344ltsr,ng
Ttf 62 59 06 33
Mob. 94 37 51 72
Fax62 59 2697

Hunnbettet-vanningslag ble etablert i 1995 for å bygge en vanningsdam. Dammen, Hunnbett-tjernet, skal
romme over 100.000 m3 vann. Dammen etableres på elveavsettninger med wart mollholdig matjord på toppen
og rene grusforekomster, under. Anlegget ble påbeg5rnt i november 1995 og vil ha en anleggstid på ornlag et og
et halvt år. Vinteren 1995 / 96, kjøres matjorda i depot, eller direlte ut til kjøper. Grusen er solgt, og kjøres

direkte ut, eller i depot. Høsten 1996 vil bli brukt til etter rensk av gmsmasser og byggrng av dammkrone,
tettekjerne, innløp og overløp. Anlegget vil bli tatt i bruk våren 1997 og vil stå helt ferdig høsten 1997.

Beskrivelse, skisser og oversiktskart over vanninntak og tapping
av Hunnbett-tjernet.

Disse arbeidene ble giort i siste halvdel av mai 1997. Etter dette har dammen både hvert fyllt
med vann og tømt for vann. Dette uten at vi har registrert lekasjer ut av eller inn i dammen.

Haukstad den 8-10-1997

Bjarne Kjøs

Vanninntak

Det er lagt 138 meter med 315 mm pvc rør'fra elva og inn til dammen. Vanninntaket er
plassert i begynnende innersving i elva. Dette for at slamrommet som er gravd ut og
elvekanten ikke skal være så utsatt for utgraving. Dette slamrommet er på omlag
3 x 3 meter.
Slamrommet er plastret med sten på utsatte punkter og det er bygget opp en liten voll av

matjord rundt. Dette for at det skal etablere seg en vegetasjon også her. Rørgaten er de første

tre meterne beskyttet av et 400 mm stålrør. Etter 8 meter er det satt ned en kum. I denne

kummen er det satt inn en vingekran. Denne kan låses i ulike posisjoner mellom stengt og helt

åpen. Nivået på vanninntaket er midlere bunn nivå i Fura.

Bjame Kjøs
Haukstad gård
zr+s Ådalsbruk
Tlf.62 59 07 35
Mob.94362426
Fax 62 59 15 52

t'5,,,mln,lD*Ci,:røf





Ole Karlsen/Gerd Granhaug 

Kongsvegen 1070 

2340 Løten 

 

Merknader til endring av reguleringsplan riksveg 3, Ommangsvollen – Tønset, jf. 15/213097  

 

I forslaget til endring av reguleringsplan for ny riksveg 3 gjennom Løten, foreslås det at vegen heves 

2,5 meter på strekningen forbi vår eiendom, Høllingstadbakken (206/3). En slik endring vil igjen føre 

til at støyvollen langs veien forbi vår eiendom også må bygges 2,5 meter høyere. En slik endring vil 

medføre  

1. at støyproblemet en slik utbygging medfører, vil bli ytterligere forverret  

2. tiltaket medfører ytterligere inngripen i og endring av kulturlandskapet og dermed ytterligere 

forringelse av bomiljøet 

Vi gjør oppmerksom på at endringen ikke bare vil medføre problemer for oss på vår eiendom, men at 

også flere eiendommer i nabolaget, særlig Skramstad og Skillingstad og boliger på og ved disse 

gårdene, vil bli berørt. 

Bakgrunnen for endringsforslaget har med vannføring i Stabekken å gjøre. Vi regner med at det 

finnes alternative måter å løse problemet på, f.eks ved at man ved grundigere beregninger av 

bekkens vanntilfang, kan komme til at å heve vegen i realiteten ikke er nødvendig eller ved at bekken 

senkes i det aktuelle området. 

 

Med hilsen 

 

Gerd Granhaug       Ole Karlsen 
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Fra: Ingvill Sveen <Ingvill.Sveen@hamar.kommune.no> 
Sendt: 30. januar 2016 10:53 
Til: Firmapost-øst 
Emne: 15/213097 for merknader som gjelder reguleringsendring på strekningen 

Ommangsvolden -Ånestad 
 
Ber om at område B1 på G/Bnr 13/17 blir utvidet til å omfatte areal på G/Bnr 13/5 hvor det er grunnmur 
til et hus (synes på kartgrunnlaget), inkludert adkomstveien til 13/17.  
Minner også om at Stabekkens kulvert under  rv25 er underdimensjonert og skal oppgraderes som en del 
av denne utbyggingen. Da det ble gjort tiltak for å sikre at gang og sykkelvei ikke skulle skli ut flere 
ganger ved stor vannføring, ble det sagt at løsningen var midlertidig og at en ny kulvertløsning skulle 
lages ved opparbeidelse av Rv3, jeg forventer derfor at dette er med i grunnlaget. Den eksisterende 
kulverten tar ikke unna for vannmassene ved store nedbørsmengder og skaper oversvømmelser på dyrka 
mark på G/Bnr 12/1. Ta gjerne kontakt om noe er uklart.  
Mvh Ingvill Sveen 
Sveen Vestre, Chausseen 94, 2340 Løten 
 
 
Sendt fra min iPhone 
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Einar Myki 

Tønset, Chausseen 180 

2340 Løten 

Statens Vegvesen region Øst 

firmapost-ost@vegvesen.no  

Merknader til reguleringsendringer på strekningen Ommangsvollen-Ånestad, 15/213097 

Herved oversendes merknader vedrørende ny veg over min eiendom Tønset, 13/1. 

Merknad til reguleringsbestemmelser punkt 6.2.4. 

Veg V11 mangler min eiendom 13/1 i lista over eiendommer som skal ha adkomst, gjelder tilgang til 

jorde. Det er viktig at V11 gjøres bred nok og med gode nok svingradier slik at den kan kjøres der 

med traktor med tvillingdekk, tilhengere og tresker. Minimum vegbredde 5m.  

Vis a vis der V 11 kobles til RV 25 bør det også anlegges adkomst til jorde på sydsiden av RV 25 

tilhørende Sveberg 12/2. Dette er areal som også drives av meg.  

Min eiendom 13/1 står oppført under V12 og V15. Det kan jeg ikke se er nødvendig og kan fjernes. 

I utklypte kartutsnitt er det et areal utenfor elggjerdet som ligger på eksisterende rv 25. Her må arealet 

utenfor elggjerdet tilbakeføres som dyrket mark og tilføres min eiendom. Areal utenom elggjerdet på 

eiendommen 13/9 må også tilbakeføres som dyrket mark og tillegges min eiendom. I landskapsplan 

ser dette ut til å være ivaretatt, men det er ikke synlig på reguleringsplan.  

Registrert Statens vegvesen
Mimenummer 15/213097-13

MERKNAD NR. 10

mailto:firmapost-ost@vegvesen.no


Det er planlagt med slake helninger for tilpassing av terreng mellom veg og dyrket mark. Det er bra. 

Det tilliggende areal på dyrket mark har også naturlige høydeforskjeller. Overgang mellom planerte 

skråninger og tilliggende dyrket mark må derfor tilpasses. Spesielt på nordsiden av Tønsetkrysset vil 

det kunne dannes søkk med fare for opphoping av overflatevann. Dette må unngås.  

Vi har hatt dialog om å finne løsning for å ivareta direkteadkomst mellom dyrket mark over rv 25 øst 

for krysset. Dette er ikke tegnet inn i denne planen. Jeg er muntlig lovet at dette skal ses nærmere på, 

og jeg forventer videre prosess på dette punktet.  

På sydsiden av krysset bør plassering av elggjerdet optimaliseres bedre for å redusere tapet av dyrket 

mark. Dette gjelder både på øst og vestsiden.  

I dokumentet Støyvurdering – planendringer er strekning R202 oppgitt med ÅDT på 2600 biler. Dette 

må være feil. Rett må være 12600? Det må sjekkes opp om dette er en skrivefeil i dokumentet, eller 

om tilhørende støyberegninger ikke er rette.  

Jeg forutsetter at det til enhver tid i anleggsperioden er mulig å komme til dyrket mark utenom det 

som er midlertidig beslaglagt.  

Med vennlig hilsen 

Einar Myki 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst

Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no
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