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1 Sammendrag 
Som et ledd i arbeidet med miljø- og trafikksikkerhetstiltak på avlastet riksvegnett rv.3/25 er 
det igangsatt arbeid med reguleringsplan for Veenskrysset. Hensikten er å tilrettelegge for 
etablering av en rundkjøring som vil avvikle trafikken på fv. 1844 bedre enn dagens løsning 
med to forskjøvne T-kryss. 

Rundkjøringa foreslås plassert der krysset Kongsvegen x Stasjonsvegen ligger i dag. 
Kirkevegen legges om, og gang- og sykkelvegen følger vegens nye plassering før den svinger 
ned mot dagens undergang. Her kobler den seg opp til gang- og sykkelvegsystemet inn mot 
Løten sentrum. Det foreslås ekspressbusstopp i tilknytning til det nye krysset.Videre legges 
det til rette for å forbedre tilbudet for myke trafikanter ved etablering av fortau langs 
Venslivegen vest for Venslivegen. 

Det skal bygges bru over Vingerjessa til erstatning for dagens kulvert/rør. Med ny bru blir 
Stasjonsvegen bred nok til at det kan etableres gang- og sykkelveg som sikrer en trygg og 
trafikksikker gangforbindelse frem til busstopp for østgående trafikk. Det etableres 
fotgjengerfelt mellom bussholdeplassene. I tillegg legges det til rette for etablering av 
friområde langs Vingerjessa. Den nye brua bygges slik at det vil være mulig å etablere en 
sammenhengende sti langs Vingerjessa.  

I denne planbeskrivelsen vurderes de planlagte tiltakenes påvirkning på landskap, kulturmiljø, 
nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, barn- og unges interesser, universell utforming, 
forurensning, samfunnsberedskap, trafikkforhold og teknisk infrastruktur. Ut fra vurderingene 
som er gjort mener Statens vegvesen at de foreslåtte tiltakene vil ha positive konsekvenser for 
miljø og samfunn. 
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2 Innledning 
Statens vegvesen har i samråd med Løten og Elverum kommuner utarbeidet en plan for 
prioritering av miljø- og trafikksikkerhetstiltak på avlastet riksvegnett. Dette er en del av 
utbyggingen av ny rv. 3/25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet gjennom de to 
kommunene. I Løten kommune er en ombygging av krysset fv. 1844 (tidligere fv.166) 
Kirkevegen/Stasjonsvegen og rv. 3 Kongsvegen et prioritert tiltak. 

Etter omlegging av trafikken til ny rv. 3, er det trafikken på fv. 1844 Hamar–Løten som 
dominerer dette krysset. Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Veenskrysset for å 
tilrettelegge for etablering av en rundkjøring som vil avvikle trafikken på fv. 1844 bedre enn 
dagens løsning med to forskjøvne T-kryss.  

 
Figur 1: Kart som viser planområdets plassering i Løten kommune. 
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3 Planprosess og medvirkning 
Oppstart av planarbeid ble varslet 08.10.19, med 
frist for innsending av innspill 12.11.19. Det ble 
arrangert åpen dag for å orientere naboer og 
interesserte den 05.11.19.  

Statens vegvesen har mottatt 14 merknader til 
oppstartsvarselet. Sammendrag av, og 
kommentarer til merknadene følger i eget vedlegg. 

I den videre prosessen har det vært nært samarbeid 
med bl.a Løten kommune og HIAS. Våren 2021 
ble det avholdt to møter med grunneierne nord for 
Kongsvegen (Veen 18/1 og Veensbakken 18/85). 
Møtene førte til betydelig endring av det 
planforslaget som forelå på det tidspunkt. Både 
kjørevegen og gang- og sykkelvegen ble justert til 
det som nå legges ut til høring. Det vises ellers til 
omtalen av alternativsvurderinger i kap.6.1. 

Diagrammet til høyre viser normal planprosess i 
henhold til plan- og bygningsloven. Statens 
vegvesen har i samråd med Løten kommune 
vurdert det slik at planarbeidet ikke utløser krav 
om konsekvensutredning etter plan- og 
bygningsloven § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredninger. Virkningene av tiltaket 
synliggjøres og vurderes i denne planbeskrivelsen.  

Dersom det avdekkes forhold som krever 
avbøtende tiltak, vil dette fremgå av 
planmaterialet. Planmaterialet vil ivareta de 
hensynene som er nødvendige for å sikre at tiltaket 
ikke gir vesentlige negative virkninger for miljø og 
samfunn. 

 

 

 

 

 

Varsel om oppstart
• brev / annonse med 
plangrense og hensikt 

med planarbeid
• 4 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag 

Statens vegvesen 
legger planforslag ut 

til høring med 
hjemmel i PBL § 3-7
•6 ukers høringsfrist

Revidering av 
planforslaget

Politisk behandling av 
planforslaget i  
planutvalg, før 

egengodkjenning i 
kommunestyret i 
Løten kommune 
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4 Dagens situasjon 

4.1 Beskrivelse av planområdet 

4.1.1 Beliggenhet og arealbruk 
Planområdet omfatter i hovedsak Veenskrysset hvor Kirkevegen og Stasjonsvegen kobles til 
tidligere riksveg 3/Kongsvegen. På nordsiden av krysset er det landbruksområder, og på 
sørsiden er innkjøringen til Løten sentrum, med bensinstasjon, næringsbygg og forretninger, 
boliger, skole og idrettsplass.  

 
Figur 2: Planområdets beliggenhet. Blå stiplet linje markerer varselgrense ved planoppstart. 
Plangrensa er justert noe mot YX-stasjonen. 
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Planen tar med undergang under Kongsvegen, og gang- og sykkelvegforbindelsen fra 
Kirkevegen til Venslivegen. Langs Venslivegen tar planen med tilstrekkelig areal til 
etablering av fortau frem til dagens fortau langs vestsiden av Stasjonsvegen. Videre er 
Vingerjessa og sidearealer langs vegene tatt med. Som følge av  planprosessen er det valgt å 
legge Stasjonsvegen i bru over Vingerjessa. Dette har medført en mindre justering av 
plangrensa mot bensinstasjonen for å få tilstrekklig plass til å etablere bru. Planområdet 
inkluderer også tilstrekkelig areal til midlertidige rigg- og anleggsområder. 

4.1.2 Landskap 
Kongsvegen markerer nordre avgrensing av tettstedsbebyggelsen rundt Løten sentrum. Videre 
mot nord er det store landbruksområder i et åpent landskap med svakt bølgende 
terrengformer. Det bølgende, vidstrakte jordbrukslandskapet er typisk for delen av kommunen 
som ligger vest for  barskogområdene som starter ved Ånestad.  

Parallellt med Kongsvegen bukter Vingerjessa seg gjennom landskapet. Sørøst for 
Veenskrysset er det næringsbebyggelse med industribygg mellom elva og vegen. Sørvest for 
krysset er det boligbebyggelse mellom elva og vegen. Videre mot sentrum er det blanding av 
næringsbebyggelse og villabebyggelse på østsiden av Stasjonsvegen. På vestsiden er det 
næringsbebyggelse, skole og idrettsanlegg som dominerer. 

 
Figur 3: Svakt bølgende terrengformer, og tettstedsbebyggelse. Planområdet markert med blått omriss. 
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Figur 4: Veenskrysset sett fra Stasjonsvegen, retning nord. 

 
Figur 5: Elvebakken industriområde, sett fra YX 

 
Figur 6: Gang- og sykkelveg over Vingerjessa. 

 
Figur 7: Vegskjæring og vegetasjon ved tunet til 
gnr.18/bnr.85. 

 
Figur 8: Undergang for gående og syklende under 
Kongsvegen, sett fra nord. 
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4.1.3 Kulturmiljø 
Nyere tids kulturminner 

I kommunedelplan for kulturminner er Veenshagen/Veensbakeriet registrert som en del av 
kulturmiljølokalitet 0022 Veen. Lokaliteten har høy regional og lokal verdi, og omfatter også 
hovedbølet Veen gård med bygningsmassen på gårdstunet og potetbua på Veenshøgda. 

Veenshagen (gnr.18, bnr.85) ligger mellom det gamle bygdesenteret ved Løten kirke, og det 
nye bygdesenteret som vokste frem rundt Løten stasjon etter at Grundsetbanen ble anlagt i 
1862. Den gamle Kongevegen gikk tidligere over tunet. Her krysset den vegen som gikk fra 
Løten kirke mot Skogbygda i øst. 

 
Figur 9: Flyfoto fra 1968. Stiplet linje markerer Kongevegens gamle trasé. (Kilde historisk foto: Finn.no) 
 
Plassering langs kryssende vegfar var strategisk med hensyn til ulike former for 
tilleggsnæringer. For Veenshagens del var tilleggsnæringa bakeri, derav navnet 
Veensbakeriet. Da telefonsentralen kom til Løten i 1889 ble den lagt til Veenshagen. Dette 
underbygger inntrykket av eiendommens sentrale posisjon i Løtensamfunnet. 

Automatisk freda kulturminner 

Det er ingen registrerte automatisk freda kulturminner innenfor eller inntil planområdet. Det 
nærmeste registrerte kulturminnet er en gravhaug på Veenshøgda, ca. 100 meter nord for 
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tiltaksområdet. Potetbua som er en del av kulturmiljølokalitet 0022 på Veen, er bygget inn i 
sørsiden av haugen. På nordsiden er gravhaugen avflatet. 

 
Figur 10: Potetbua på Veenshøgda, bygget delvis inn i gravhaug ID 77432-1. 
 

 
Figur 11: Registrerte kulturminner ved Veenskrysset. Kilde: Askeladden.no. Blå stiplet linje markerer 
varselgrense ved planoppstart. 
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4.1.4 Naturressurser 
Landbruk 

Planområdet ligger i et landbruksområde med fulldyrka jord i verdiklasse stor og svært stor. 
Se kapitel 7.4 for informasjon om beslag av dyrka mark. 

 
Figur 12: Verdiklasser dyrka jord. Kilde: Kartløsningen 
til Norsk institutt for bioøkonomi, (NIBIO) 

Georessurser 

Berggrunnen i området består av sandstein, leirskifer og alunskifer. Det er ingen kjente 
bergarter med potensial for mineralutvinning i området. De naturlige løsmassene i området 
består i all hovedsak av et tykt lag med morenemasser. Dette er ikke masser som utgjør en 
potensiell ressurs for utvinning. Tema er ikke utredet videre i planbeskrivelsen. Se kapitel 7.9 
for informasjon om håndtering av alunskifer. 

  
Figur 13: Berggrunnskart og løsmassekart. Kilde Norges geologiske undersøkelses kartbase (NGU.no). 
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Vannressurser 

Vingerjessa renner gjennom planområdet. Det er ingen kjent bruk av vannressurser utover 
jordbruksvanning. Etablering av rundkjøring i dagens kryssområde og bru over elva vil ikke 
redusere vannføringen i Vingerjessa, eller påvirke mulig utnytting av vannressurser. Temaet 
er ikke utredet videre i planbeskrivelsen. 

4.1.5 Nærmiljø og friluftsliv 
Langs Kongsvegen og rundt Veenskrysset er det ingen steder som brukes til lek og opphold, 
men gjennom krysset går det forbindelser til rekreasjonsområder og fritidsaktiviteter, f.eks. 
Løten stadion og lysløypa i Skøyenhagan. Det er trygg gang- og sykkelveg langs hele 
Kirkevegen fra undergangen under Kongsvegen i sør, til undergangen under Chausseen i 
nord. Herfra er det gang- og sykkelveg videre til Brenneriroa og Hamar i vest og Slettmoen i 
nord. Fylkesvegene utgjør barrierer i nærmiljøet. 

 
Figur 14: Flyfoto over Veenskrysset og nærområdet. 
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4.1.6 Naturmangfold 
Planområdet består i hovedsak av fulldyrka mark og asfalterte veger. Elva Vingerjessa 
drenerer gjennom planområdet. Elva har moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. 
Kantvegetasjonen er nærmest fraværende på den delen av elva som renner gjennom 
planområdet. Langs Kirkevegen og gang- og sykkelvegen vokser det blant annet en del store 
bjørketrær. I jordekanten er det oppslag av diverse mindre busker og grasarter.   

Planområdet langs Vingerjessa ble kartlagt for naturtyper i 2019. Arbeidet ble gjort på 
bestilling fra Miljødirektoratet. Det er ikke registert naturtyper innenfor planområdet. 
Oppstrøms er det registret en naturtypeforekomst bestående av flomskogmark og frisk 
lågurtedelløvskog. Dette er en naturtype som er nært truet og har sentral økosystemfunksjon. 
Det er en forekomst av hagemark inntil denne skogen.  Nedstrøms tiltaket finnes ytterligere to 
flomskogmarker og en høgstaudegranskog. Alle tre naturtyper har lav lokalitetskvalitet. 

På Veenshøgda, nordvest for 
planområdet, er det et observasjonpunkt 
for fugl. Fra dette punktet er det registrert 
flere rødlistede arter som har åker som en 
del av sitt leveområde, blant annet vipe 
(EN),  sanglerke (VU) og storspove (VU) 
(artsdatabanken). Hekkeperioden til disse 
artene vil gi føringer for 
anleggsgjennomføringen i i prosjektet, 
(se kapitel 7.6). 

Langs Kongsvegen er det også gjort 
observasjon av den fremmede og ikke 
ønskede arten hagelupin (Lupinus 
polyphyllus). 

 
Figur 15: Utsnitt fra naturbase. Kilde: Miljødirektoratet 
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4.1.7 Trafikkforhold 
Ny rv. 3 har ført til at 
gjennomfartstrafikken i Kongsvegen er 
redusert betydelig. Før åpningen av den 
nye vegen var andelen tungtrafikk 
mellom 14 og 17 %. I dag forventes 
denne andelen å være 9-10%. 
Trafikkmengden i Kongsvegen i 2021 ser 
ut til å ligge rundt 2000 ÅDT 
(årsdøgntrafikk). 

Trafikkmengden i Kirkevegen og 
Stasjonsvegen er ikke vesentlig endret 
målt mot trafikken som var der før ny rv. 
3/25 ble åpnet i juli 2020. Det er denne 
trafikkstrømmen som heretter vil være 
den dominerende i krysset, med ca. 3600 
ÅDT i Kirkevegen og ca. 5400 ÅDT i 
Stasjonsvegen. Andelen tungtrafikk 
forventes også her å ligge på ca. 10%. 

 
Figur 16: Trafikkmengde på vegnettet. Kilde: NVDB 

Det er i dag gang- og sykkelveg langs hele Kirkevegen mellom Kongsvegen og Chausseen. 
Det er undergang for gående og syklende under Kongsvegen. Det er ikke spesielt tilrettelagt 
for gående og syklende langs Venslivegen. Det er gang- og sykkelveg langs østsiden av 
Stasjonsvegen fra Venslivegen til krysset med Skolevegen. Herfra er det fortau videre ned 
mot stasjonen. På vestsiden av Stasjonsvegen er det fortau på nesten hele strekningen fra 
Venslivegen til Skolevegen. Det er ikke fortau forbi Venslivegen 19, (gnr.18/bnr.63). Det er 
heller ikke tilrettelagt for gående og syklende ved bensinstasjonen. 

Kollektivtrafikk 

Det er ingen bussholdeplasser innenfor eller inntil planområdet i dag. 

Trafikksikkerhet 

Det er registrert en håndfull trafikkuhell i kryssområdet de siste 30 årene. De fleste av 
uhellene er knyttet til påkjørsler av kjøretøy som har vært på veg inn Kirkevegen eller 
Stasjonsvegen fra riksvegen. Det er også registrert tre uhell som involverer myke trafikanter, 
henholdsvis to påkjørsler ved bensinstasjonen og utkjøringen ved Venslivegen, og en 
påkjørsel der gang- og sykkelvegen møter Venslivegen ved Løten stadion. 
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4.1.8 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp 

Det ligger en vannledningstrasé og spillvannstrasé øst for Kirkevegen. Vannledningen krysser 
under Kongsvegen vest for den planlagte rundkjøringa, og spillvannstraseen krysser øst for 
rundkjøringa. Felles VA-trasé krysser under Stasjonsvegen ved kulverten for Vingerjessa. 
Videre følger traseer for både vann, spillvann og overvann vestsiden av Stasjonsvegen mot 
sentrum. Ved Elvebakken industriområde ligger det en VA-trasé mellom Kongsvegen og 
Vingerjessa. Det ligger også vannledninger mellom vegen og elva på vestsiden av krysset. 

El-kabler og belysning 

Det er veglys langs Kongsvegen, Kirkevegen, Stasjonsvegen og Venslivegen. Høyspentkabler 
er lagt i bakken. Det samme er lavspentkablene som distribuerer strømmen videre til 
bebyggelsen. 

Det er ladestasjon for personbiler på bensinstasjonen øst for Stasjonsvegen. 
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5 Planstatus 

5.1 Nasjonale og regionale rammer og føringer 

› Statens vegvesens mål og nullvisjon  
Det er et overordnet mål å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets transportbehov og fremmer regional utvikling. 
Nullvisjonen er forankret i Nasjonal Transportplan (NTP) og innebærer et trafikksikkert 
transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig skade. 

› Nasjonal Transportplan (NTP) 
Nasjonal transportplan presenterer regjeringens transportpolitikk. NTP er regjeringens 
overordnede plan for utvikling av transportsystemet. Utbygging av ny rv.3/25 er et 
prioritert prosjekt i NTP 2014-2023. Miljø- og trafikksikkerhetstiltak på avlastet rv.3/25 
er en del av dette prosjektet. 

› Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Retningslinjen har som mål at arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv arealutnyttelse. Utbyggingsmønster og transportsystem må 
samordnes for å oppnå effektive løsninger, slik at transportbehovet begrenses og det 
legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Planlegging skal bidra til å 
utvikle bærekraftige, kompakte byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

› Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 
Loven har som formål å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser. 

› Nasjonal jordvernstrategi, jf. Prop.127 S (2014-2015) 
Regjeringens nasjonale jordvernsmål er at den årlige omdisponeringa av dyrka mark ikke 
skal overstige 4000 dekar. 

› Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på 
grunn av nedsatt funksjonsevne. 

› Lov om folkehelsearbeid og forskrift om miljørettet helsevern 
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse. Forskrift om miljørettet helsevern har som formål å fremme folkehelse og bidra 
til gode miljømessige forhold, og å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet 
biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
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› Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter 
plan- og bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir ivaretatt i plan- og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk 
utforming slik at barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og 
annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som er i bruk til/eller er egnet for lek, skal 
det skaffes fullverdig erstatning. 

5.2 Kommuneplan 

Rundkjøring i Veenskrysset er vist 
som fremtidig samferdsels- og 
infrastrukturtiltak i 
kommuneplanens arealdel for 
perioden 2015-2026, vedtatt 
06.04.2016. 
 
Arealene på nordsiden av den 
fremtidige rundkjøringa er avsatt til 
LNF-områder. På sørsiden er 
arealene inntil rundkjøringa avsatt 
til grønnstruktur. Videre mot øst og 
sør er det arealer avsatt til 
næringsbebyggelse. 

 
Figur 17: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. 
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5.3 Reguleringsplaner 

Planområdet overlapper delvis reguleringsplan for Elvebakken industriområde. I Kirkevegen 
er plangrensa lagt inn mot grensa til reguleringsplan for fv. 166 Brenneriroa–Veenskrysset. I 
Venslivegen er plangrensa lagt inn mot grensa til reguleringsplan for Vensli terrasser. 

 
Figur 18: Reguleringsplaner i området. Skravert felt markerer varselet planområde ved oppstart av planarbeid. I 
forbindelse med planprosessen er plangrensa noe justert mot Elvebakken industriområde. 
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6 Planforslag 
Hovedtrekkene i planforslaget, og rammen for avsatte midler er fastlagt i Plan for miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak på avlastet riksvegnett i Løten og Elverum kommuner (juli 2016). I 
Løten kommune er en del av midlene prioritert benyttet til ombygging av Veenskrysset. 

6.1 Alternativsvurdering 

I planarbeidet har ulike konseptalternativ blitt utarbeidet, presentert og drøftet i en 
prosjektgruppe. Denne gruppa har bestått av representanter fra ulike fagdisipliner innenfor 
vegplanlegging hos Statens vegvesen og konsulentfirmaet COWI, samt representanter fra 
Løten kommune. Konseptene som har vært drøftet har tatt utgangspunkt i at det nye 
Veenskrysset skal utformes som en rundkjøring med plassering som angitt i kommuneplanens 
arealdel, det vil si der krysset Kongsvegen x Stasjonsvegen ligger i dag. 

Konsept med oval rundkjøring 

Krysset ligger i et landbruksområde, og hensynet til jordvern har vært en viktig faktor ved 
utarbeidelse og vurdering av konseptalternativ. En har blant annet vurdert om en oval 
rundkjøring kan gi utslag på arealbeslaget, og kommet frem til at den gir lite arealgevinst 
sammenlignet med en normal rundkjøring. 

 
Figur 19: Illustrasjon av konsept med oval rundkjøring. Røde linjer viser normal rundkjøring. 
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Gjennomfartstrafikken er flyttet over til ny riksveg, og Kirkevegen og Stasjonsvegen står nå 
for størstedelen av trafikken gjennom Veenskrysset. På grunn av stigningsforholdene i 
Kirkevegen plasseres den ovale rundkjøringa på skrå. En normal rundkjøring vil gi bedre 
trafikkflyt for primærvegene enn en oval løsning, og det ble ikke jobbet videre med konseptet. 

Konsept med gang- og sykkelveg i dagens trasé 

Det har vært vurdert å beholde gang- og sykkelvegen i dagens trasé langs Kirkevegen. Denne 
løsningen er enklere og vil koste mindre enn å flytte gang- og sykkelvegen. Videre er det 
ønskelig å tilrettelegge for ekspressbusstopp langs Kongsvegen. Det ble sett nærmere på 
hvordan forbindelsen til bussholdeplasser kunne løses fra dagens gang- og sykkelveg. Som 
det fremgår av illustrasjonen under, vil fremføring av gangvegforbindelser medføre store 
terrenginngrep i skråningene langs Kongsvegen. 

 
Figur 20: Illustrasjon av konsept hvor gang- og sykkelveg langs Kirkgevegen ikke flyttes. 
 
Kostnadsbesparelsen ved å unngå flytting av gang- og sykkelvegen er ikke like relevant ved 
etablering av bussholdeplasser og forbindelser til disse. Løsningen vil også medføre at det blir 
liggende et forholdsvis stort restareal mellom Kirkevegen og gang- og sykkelvegen. 
Veenskrysset ligger i et landbruksområde med fulldyrka jord i verdiklasse stor og svært stor. 
Hensynet til jordvern medvirket til at det ikke ble jobbet videre med dette konseptet. 
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Konsept med omlagt gang- og sykkelveg 

Med dette konseptet legges gang- og sykkelvegen om slik at den følger Kirkevegens nye 
plassering.  Av hensyn til trafikksikkerhet er det ikke akuelt å fjerne dagens planskilte 
kryssingsmulighet for myke trafikanter under Kongsvegen. For å sikre at tiltakene som 
planlegges ligger innenfor kostnadsrammen i prosjektet beholdes eksisterende undergang. 
Derfor må gang- og sykkelvegen svinge av et stykke før rundkjøringa og krysse under 
Kongsvegen på samme sted som i dag. Løsningen gjør det mulig å erstatte noe av 
landbruksjorda som beslaglegges vest for Kirkevegen. 

 
Figur 21: Illustrasjon av konsept med omlagt gang- og sykkelveg langs Kirkevegen. 
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Forslag til løsning med omlagt gang- og sykkelveg er drøftet med grunneier på gnr.18/bnr.1 
og gnr.18/bnr.85. Grunneier har gitt tilbakemelding om at jordet ovenfor skråningen ved 
gang- og sykkelvegen får en arrondering som gjør at det ikke blir særlig drivverdig. Videre er 
grunneier opptatt av at omlagt veg og gang- og sykkelveg trekkes vekk fra tunet på 
Venshagen. Innspillene har ført til at Kirkevegen og gang- og sykkelvegen er trukket mot vest 
i løsningen som danner grunnlag for planforslaget, (se figur 24). Her er avstanden mellom 
omlagt veg og bebyggelsen på Venshagen i stor grad den samme som i konseptet med oval 
rundkjøring. 

Kirkevegen og Stasjonsvegen er deler av fylkesvegnettet som eies og driftes av Innlandet 
fylkeskommune. Parallelt med planarbeidet for Veenskrysset initierte fylkeskommunen 
undersøkelser av kulverten over Vingerjessa. Etter en vurdering av konstruksjonens tilstand 
ble det besluttet å erstatte kulverten med en bruløsning. Med ny bru blir det plass til å utvide 
Stasjonsvegen slik at det kan anlegges gang- og sykkelveg, primært som adkomst til ny 
bussholdeplass i krysset. Med den gamle kulverten under vegen er det kun plass til fortau.  

Utfra en samlet vurdering ble det besluttet å videreutvikle konseptet med omlagt gang- og 
sykkelveg, med tilpasning til grunneiers innspill ved Venshagen, og med forbedringer av 
løsning for gående og syklende på ny bru over Vingerjessa. 
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6.2 Beskrivelse av planforslaget 

Planområdet er på 33,1 daa. 

 

 
Figur 22: Utsnitt av plankart datert 08.10.2021 
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Tabell 1: Arealtabell 

Arealtabell – reguleringsformål 
§ 12-5. Nr.1 – Bebyggelse og anlegg Areal (daa.) 
Boligbebyggelse 0,1 
Forretning/industri 
 

0,1 

§ 12-5, nr.2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg 7,2 
Fortau 0,7 
Gang- og sykkelveg 1,4 
Annen veggrunn – teknisk anlegg 0,6 
Annen veggrunn – grøntareal 12,1 
Kollektivholdeplass 0,2 
Parkering 
 

1,0 

§ 12-5, nr.3 – Grønnstruktur 
Friområde 
 

5,6 

§ 12-5, nr.5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 
Landbruksformål 
 

3,5 

§ 12-5, nr.6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Friområde i sjø og vassdrag 
 

0,6 

Sum areal 
 

33,1 

 
Tabell 2: Bestemmelsesområder 

Bestemmelsesområder 
§ 12-7 – Bestemmelsesområde Areal (daa.) 
Midlertidig bygge- og anleggsområde 8,6 

 
Planforslaget tilrettelegger i hovedsak for å samle to T-kryss i en rundkjøring. Kirkevegen 
legges om slik at den møter rundkjøringa der krysset Kongsvegen x Stasjonsvegen ligger i 
dag. Gang- og sykkelvegen langs Kirkevegen flyttes slik at den følger omlagt fylkesveg frem 
mot rundkjøringa. Et stykke før rundkjøringa svinger den ned mot undergangen under 
Kongsvegen, hvor den omlagte traseen kobler seg opp til gang- og sykkelvegsystemet. Videre 
legges det til rette for å forbedre tilbudet for myke trafikanter ved etablering av gang- og 
sykkelveg langs vestsiden av Stasjonsvegen, frem til Venslivegen. 

Løten kommune planlegger å etablere fortau langs Venslivegen, og areal til dette formålet tas 
med i planforslaget. Forbindelse til fortau lenger sør i Stasjonsvegen tas også med. I 
Kirkevegen tar planområdet med seg dagens veg og gang- og sykkelveg frem til grensa til 
reguleringsplan for fv. 166 Brenneriroa–Veenskrysset. 
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Det etableres to ekspressbussholdeplasser langs Kongsvegen. Disse forbindes med tilbud for 
gående og syklende via gang- og sykkelveger, fortau og fotgjengerovergang. Det tilrettelegges 
for pendlerparkeringsplass med kort avstand til busstopp. I tilknytning til holdeplassene skal 
det settes opp sykkelstativ og leskur. 

Stasjonsvegen vil bli lagt i bru over Vingerjessa. Elva skal ledes gjennom eksisterende kulvert 
mens den nye brua bygges. Når brua er ferdig vil den gamle kulverten bli fjernet, og elveløpet 
under og rundt brua vil bli erosjonssikret. Med ny bru blir vegprofilet i Stasjonsvegen bredt 
nok til at det kan etableres gang- og sykkelveg. Brukarene plasseres slik at det også vil være 
tilstrekkelig plass til å etablere en tursti under brua. 

Sidearealene langs Vingerjessa reguleres til friområder. Dette inkluderer delen av Elvebakken 
industriområde som ligger på kommunens grunn. Det angis i reguleringsbestemmelsene at det 
tillates etablering av tursti og aktivitetstilbud slik at planen gir hjemmel for at kommunen kan 
realisere sine planer for elvepark langs Vingerjessa. 

 
Figur 23: Skisseprosjekt for Elveparken. Landskapsplan utarbeidet av Asplan Viak for Løten kommune. 
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Figuren under viser illustrasjon av tiltaket hentet fra tekniske tegninger som har dannet 
underlag for planforslaget. Løsninger som er vist blir bearbeidet i byggeplanfase og kan da bli 
ytterligere optimalisert. Det tekniske underlaget er derfor ikke gjort juridisk bindende 
gjennom reguleringsplanen. 

 
Figur 24: Utsnitt av landskapsplan (O001). 
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7 Vurdering av reguleringsplanens virkninger 
Reguleringen er igangsatt for å tilrettelegge for miljø- og trafikksikkerhetstiltak på avlastet 
riksvegnett. I det følgende vurderes de planlagte tiltakenes virkninger på miljø og samfunn. 

7.1 Forhold til overordnede planer 

> Statens vegvesens mål og nullvisjon 
Planen utarbeides for å legge til rette for miljø- og trafikksikkerhetstiltak på avlastet 
riksvegnett, og bidrar følgelig til å oppfylle Vegvesenets mål og nullvisjon. 

 
> Nasjonal Transportplan (NTP) 

Plan for miljø- og trafikksikkerhetstiltak på avlastet riksvegnett er en del av arbeidet med 
realisering av ny rv.3/25. Dette er et prioritert prosjekt i NTP 2014-2023. 

 
> Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Planforslaget bidrar til at transportbehovet begrenses ved at det legges til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer. Dette gjøres ved  å tilrettelegge for utvidelse av kollektivtilbud 
gjennom etablerings av to nye busslommer med tilhørende fasiliteter til pendlere, og gjennom 
forbedret tilbud til gående og syklende gjennom utbedring og utvidelse av gang- og 
sykkelvegnettet. Planforslaget er følgelig i tråd med statlige planretningslinjer. 

 
> Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

I planprosessen er naturmangfoldet ivaretatt gjennom vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
> Nasjonal jordvernstrategi, jf. Prop.127 S (2014-2015) 

Planlagt tiltak medfører beslag av dyrka mark. Se redegjørelse og arealregnskap i kapittel om 
landbruk i planbeskrivelsen. 

 
> Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

Prinsippet om universell utforming er lagt til grunn i planarbeidet. Tilgjengelighet skal 
sikres for alle, også for personer med nedsatt funksjonsevne. 

 
> Lov om folkehelsearbeid og forskrift om miljørettet helsevern 

Forholdet ivaretas i planarbeidet iht. lover og forskrifter som sikrer at utbyggingen ikke 
medfører forurensningsfare. Det tilrettelegges for friområde langs Vingerjessa. Tilbud til 
gående og syklende forbedres. 

 
> RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Barn og unge ivaretas i planprosessen gjennom varslinger og offentlig ettersyn, samt i 
planforslaget ved at det reguleres gang- og sykkelveg og fortau. Barn og unges 
oppvekstsvilkår er utredet som et eget tema i planbeskrivelsen. 
 

> Kommuneplanens arealdel, 2015-2026 
Den planlagte rundkjøringa er vist i kommuneplanens arealdel. 
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7.2 Landskap 

Tiltakene som planen tilrettelegger for vil ikke gi stor påvirkning på landskapet. Prosjektet 
innebærer hovedsaklig etablering av en rundkjøring i et område som allerede er preget av 
kryssende samferdselsanlegg. Det visuelle inntrykket av området kan bli noe forbedret når 
kryssområdet strammes opp og oppgraderes med kantstein og beplantning. Møblering ved 
ekspressholdeplassene kan også bidra til å gi området et visuelt løft. 

7.3 Kulturmiljø 

Nyere tids kulturminner 

Omleggingen av Kirkevegen medfører at vegen flyttes nærmere sin opprinnelige plassering. 
Dette er positivt for kulturmiljølokalitet 0022 som Veenshagen/Veensbakeriet er en del av.. 
Dagens vegetasjon søkes bevart der det er mulig. 
 

 
Figur 25: Veenshagen sett fra Kirkevegen. 
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Figur 26: Nye veglinjer sammenstilt med flyfoto fra 1970. (Kilde historisk foto: Finn.no) 
 
For å sikre trygg kryssing av Kongsvegen for gående og syklende beholdes dagens undergang 
under vegen. Dette betyr at det ikke vil bli mulig å gjenopprette terrenget rundt krysset til 
nivået det lå på før Kirkevegen ble lagt om med sideforskjøvet kryss. Samlet sett vil 
kryssomleggingen uansett ikke gi negativ virkning for kulturmiljøet. 

Automatisk freda kulturminner 

Det regnes som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda kulturminner da hoveddelen av 
planområdet er omrota av tidligere anleggsvirksomhet. Dette er bekreftet gjennom 
Fylkeskommunes innspill til varsel om oppstart. Reguleringsbestemmelse om varslingsplikt 
ved uforutsette funn er tatt med i planforslaget. 
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7.4 Naturressurser 

Landbruk 

Etablering av rundkjøring og omlegging av veg medfører beslag av dyrka mark. Plasseringen 
av rundkjøringa i dagens kryss mellom Kongsvegen og Stasjonsvegen er avklart i gjeldende 
kommuneplan. Figur 27 og tabell 3 gir oversikt over permanent og midlertidig beslag av 
dyrka jord. 

 
Figur 27: Beslag av dyrka jord med svært stor og stor verdi. 
 
Tabell 3: Arealtabell for beslag av dyrka jord. 

Verdi Permanent beslag Midlertidig beslag 
Svært stor  1174,0 m² 
Stor 2802,1 m² 1756,2 m² 

Sum 2802,1 m² 1756,2 m² 
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Arealene som benyttes til midlertidig anlegg og rigg vil kreve særskilte tiltak for å sikre at de 
får god kvalitet som landbruksjord etter at anlegget er ferdigstilt. Fyllmassene må har riktig 
kvalitet og toppmassene må bestå av matjord i tilstrekkelig tykt lag. Matjordlaget skal komme 
fra arealer som har blitt avdekket på samme gnr./bnr. i anleggsfasen. Metode for 
mellomlagering og ivaretakelse av matjorda følges opp i plan for ytre miljø (YM-plan). 
Hensynet til jordvern og landbruk er ivaretatt så langt det lar seg gjøre innenfor prosjektets 
rammer. 

7.5 Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø 

Ombyggingen av Veenskrysset utløser behov for permanent beslag av dyrka mark øst for 
Kirkevegen. Det vil også bli nødvendig med midlertidige rigg- og anleggsområder på samme 
eiendom. 

Omleggingen av Kirkevegen vil påvirke boligbebyggelsen på tunet til gnr.18/bnr.85 ved at 
vegen blir liggende nærmere enn i dag. For å skjerme tunet skal eksisterende vegetasjon langs 
vegen bevares der dette er mulig, og det foreslås lokal støyskjerming ved utearealene til 
boligen. (Se kapitel 7.9 og vedlegg 4 for mer informasjon om støybelastning). Med 
iverksetting av disse tiltakene vurderes vegomleggingen og etableringen av rundkjøring å gi 
liten negativ virkning for gårdstunet. 

Løten kommune planlegger å etablere fortau langs Stasjonvegen. Dette tiltaket utløser behov 
for både permanent og midlertidige erverv av grunn i øst- og nordenden av hagen til 
Venslivegen 19, (gnr.18/bnr.63). 

Statens vegvesen vil i det videre arbeidet med detaljprosjekteringen av Veenskrysset utarbeide 
grunnervervstegninger som skal danne grunnlag for dialog med de berørte partene. Rigg- og 
anleggsområder vil bli frigitt så snart arbeidet med krysset er ferdigstilt. De berørte arealene 
vil samtidig bli tilbakeført til opprinnelig stand. (Se kapittel 8.3 Grunnerverv). 

Friluftsliv 

Kryssingsmuligheter for myke trafikanter er ivaretatt ved at dagens gang- og sykkelveg langs 
Kirkevegen videreføres, og at undergangen under Kongsvegen opprettholdes. I tillegg 
utbedres tilbudet ved etablering av ny gang- og sykkelveg langs Stasjonsvegen og 
Venslivegen, samt etablering av fotgjengerovergang mellom nye ekspressbussholdeplasser 
ved Kongsvegen. Den nye brua som skal etableres over Vingerjessa gjør det mulig å etablere 
en sti langs nordsiden av elva. Kommunens planer for elvepark kan realiseres innenfor 
rammene i reguleringsplanen. Tiltakene gir forbedret tilbud til gående og syklende, og dermed 
positiv virkning for friluftsliv. 
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7.6 Naturmangfold 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven (NML) §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved 
utøvelse av offentlig myndighet for å vurdere om prosjektet kan gjennomføres. I dette 
avsnittet vurderer tiltakshaver prosjektet etter de miljømessige prinsippene. 

Konklusjonen er at det ikke er avdekket forhold som tilsier at det er fare for at ombyggingen 
av Veenskrysset vil medføre særlige negative konsekvenser for naturmangfoldet, gitt at 
hensynet til rødlistet fugleart ivaretas, og at en forhindrer uhell med utslipp i anleggsfasen. 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapsgrunnlaget deles i tre deler; kunnskap om naturmangfoldet, kunnskap om 
prosjektet og kunnskap om prosjektets påvirkning på naturmangfoldet.  

1 Naturmangfoldet 
I dette prosjektet er informajon om naturmangfoldet hentet fra offentlig tilgjengelige data, 
lokalkunnskap, flyfoto og foto fra bakkeplan. I eller i nærheten av planområdet er det 
observert rødlistede fuglearter som har jorder som en viktig del leverområdene sine. Av 
disse er det vipa som har lengst hekkeperiode. Den starter i februar/ mars, og eggene 
legges i april/mai/juni (avhengig av lokale forhold). Høsttrekket er i perioden fra juli til 
november. 

Området langs Vingerjessa ble kartlagt etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av 
naturtyper i 2019. Det er ikke registrert naturtypeforekomster innen planområdet. 
Oppstrøms er det registret en naturtypeforekomst bestående av flomskogmark og frisk 
lågurtedelløvskog. Det er en forekomst av hagemark inntill denne skogen. Nedstrøms 
tiltaket finnes ytterligere to flomskogmarker og en høgstaudegranskog. Alle tre naturtyper 
har lav lokaliteteskvalitet. 

2 Om prosjektet 
Det planlagte tiltaket omfatter ombygging av et eksisterende kryssområde. Dette gir 
inngrep i dyrka mark på gnr.18/bnr.1. Det blir også terrengendringer i vegskråningene i 
kryssområdet. Det skal etableres gang- og sykkelveg langs Stasjonsvegen. Det medfører 
anleggsaktivitet over Vingerjessa som krysser under Stasjonsvegen. Elva Vingerjessa 
føres i dag under vegen i en kulvert. Denne kulverten skal fjernes og erstattes med en bru. 
Brua fundamenteres utenfor dagens kulvert og sidene på elva plastres. Kulverten skal 
rives etter at brua er ferdig bygget. Tiltaket gir ikke direkte påvirkning på vannstrengen. 
Det er ikke fare for at etableringen av gang- og sykkelvegen vil forårsake oppstuving 
eller endringer i strømningsforhold. Anleggsarbeid over vassdrag medfører risiko for 
forurensning, f.eks. ved lekkasjer fra anleggsmaskiner. For å redusere faren for dette skal 
det iverksettes særskilte tiltak for å hindre uheldige hendelser ved anleggsaktivitet nær 
Vingerjessa. Dette ivaretas i anleggsfaseplan og plan for ytre miljø (YM-plan). 

For å unngå å forstyrre fuglene skal aktivitet på jordet unngås i hekkeperioden, dersom 
det er fugler der. Arbeider som omfatter fjerning av toppmasser og klargjøring av 
anleggsområdet skal utføres i perioden november – februar, slik at området ikke blir et 
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egnet habitat i anleggsfasen. Klargjøringsarbeidet skal gjennomføres etter at uavhengig 
ornitolog har kartlagt området og klarert at hekkende fugl ikke finnes innenfor 
anleggsområdet. Disse tiltakene legges til grunn i konkurransegrunnlaget, og beskrives i 
YM-plan, slik at entreprenør kan tilpasse metode til fremdriftsplanen for 
anleggsgjennomføringen. 

3 Prosjektets virkning på naturmangfoldet 
Med unntak av inngrep i dyrka mark vil ombyggingen av kryssest hovedsakelig foregå på 
arealer som allerede er benyttet til samferdselsformål. Det meste av inngrepene i dyrka 
mark er av midlertidig karakter og ligger i et distrikt med vidstrakte landbruksområder. 
Særskilte tiltak skal iverksettes for å beskytte rødlistet fugleart (se § 12 under). Kulveten 
elva i dag drenerer gjennom byttes ut med en bru. Dette vurderes som positivt for 
økologien i elva. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å stå i rimelig forhold til sakens karakter 
og risiko for skade. Kunnskapsgrunnlaget vurders som godt nok som 
beslutningsgrunnlag. 

§ 9 Føre-var prinsippet 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til å fatte et vedtak, og føre-var prinsippet 
vurderes til ikke å komme til anvendelse. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Ombyggingen av krysset, ny bru og ny gang og sykkelveg innebærer begrenset endring i 
arealbruk langs vegnettet. Tiltakene medfører ikke belastning på økosystemer som er 
underlagt særlig forvaltningshensyn. 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse 
Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av planforslaget vil 
medføre vesentlig skade på naturmangfoldet. 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Hensynet til rødlistede fuglearter utløser behov for spesielle teknikker og driftsmetoder for å 
beskytte naturverdier. Metodene beskrives i YM-plan og følges opp av entreprenør i 
anleggsgjennomføringen. Videre er det en forutsetning at miljøforsvarlige teknikker benyttes 
ved gjennomføring av prosjektet. Det legges særlig vekt på tiltak som skal sikre at det ikke 
forekommer uhell som medfører fare for forurensing av Vingerjessa i anleggsfasen. Videre 
legges det vekt på tiltak som skal hindre spredning av fremmede arter langs veganlegget. 
Disse forholdene håndteres i plan for ytre miljø (YM-plan) og anleggsfaseplan. 

7.7 Barn og unges interesser 

Rundkjøringa skal etableres i et kryssområde mellom hovedveger. Dette er ikke et leke-
/aktivitetsområde for barn. Når det nye veganlegget står ferdig vil forholdene for myke 
trafikanter bedres ettersom det skal anlegges gang- og sykkelveg, fortau, 
fotgjengeroverganger og mulighet for etablering av sti langs Vingerjessa under ny bru. Dette 
er positivt i forhold til barn og unges interesser.  
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7.8 Universell utforming 

Det er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, at prinsippet om universell 
utforming skal ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak. Dette 
skal sikre at også de som har nedsatt funksjonsevne skal ha likeverdige muligheter til 
samfunnsdeltagelse. Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for 
allmennheten skal som hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i 
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven), teknisk forskrift og gjeldende veiledere. (Se regjeringens rundskriv Q-
29/2010 om universell utforming). Med omleggingen av gang- og sykkelvegen langs 
Kirkevegen blir stigningsforholdene forbedret sammenlignet med dagens situasjon. 
 

7.9 Forurensning 

Forurensing i vann og grunn 

Det er ikke registrert ulykker som har medført nevneverdige utslipp av olje eller farlige 
stoffer. Det er derfor lite sannsynlig at arealbruken innefor planområdet har ført til 
forurensning i grunnen. Anlegg- og riggområde ved planlagt bru over Vingerjessa berører 
nordvestre hjørne av bensinstasjonstomta. Dersom det avdekkes forurensede masser i 
forbindelse med gravearbeider vil massene bli håndtert i henhold til gjeldene regelverk og 
fraktet til godkjent mottak. 

Anlegget vil tilføre området harde flater i form av asfalterte og stenlagte flater. Tiltaksplan for 
behandling av avrenning og overflatevann er en del av dokumentasjonsmaterialet i plan for 
ytre miljø (YM-plan). 

Når det gjelder grunnforholdene viser Norges Geologiske Undersøkelsers farekart for 
alunskifer at det er sannsynlig at man kan påtreffe denne bergarten i området. 
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Figur 28: Kart som viser soner med alunskifer. Utarbeidet med grunnlag i NGUs farekart for alunskifer. 
 
Dersom alunskifer blir gravd opp er disse massene å regne som forurenset grunn. Alunskifer 
inneholder giftige tungmetaller som kadmium, kobber, nikkel, arsen, uran og kvikksølv. 
Løsmasselaget som ligger ned mot berggrunn med alunskifer kan også inneholde disse 
tungmetallene. Høyt innhold av svovel gjør at det kan dannes svovelsyre når alunskifer 
kommer i kontakt med luft eller vann. Dette fører til at tungmetallene i alunskiferen løses ut 
og havner i avrenningsvannet. Under gjennomføring av prosjektet legges det derfor opp til at 
allemasser som inneholder alunskifer med reaktiv sammensetning skal fraktes ut av 
tiltaksområdet og deponeres i henhold til gjeldene regelverk for å sikre at avrenningen fra 
deponerte masser ikke skader miljøet. Nærmeste godkjent deponi er Heggvin Alun, som 
ligger under en mil fra planområdet. 
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Støyforurensning 

Det er utarbeidet en rapport som tar for seg de planlagte tiltakenes forventede virkning på 
støysituasjonen i området. Vurderingene er presentert i sin helhet i vedlegg 4. 
Beregningsresultatene viser en redusering av støynivåene på fasade hos de fleste 
støyfølsomme bygninger samt uteområder tilknyttet disse. Flytting av Kirkevegen nærmere 
tunet på gnr.18/bnr.85 gir en liten økning i støynivå. Her anbefales etablering av støyskjerm. 

Luftforurensning 

Biltrafikk er som oftest den viktigste kilden til luftforurensning. Det er stort sett langs svært 
trafikkerte trafikkårer og i større byområder at en finner arealer som er utsatt for 
luftforurensning som overskrider grenseverdiene som er angitt i Retningslinje for behandling 
av luftkvalitet i arealplanlegging, (T-1520). 

Det er ikke utført beregninger av luftforurensing i arbeidet med planlegging av Veenskrysset. 
Trafikken langs Kongsvegen er vesentlig redusert etter at ny rv.3/25 ble åpnet. Erfaringstall 
fra veger med tilsvarende trafikkmengde og fartsgrense tilsier at vurderingssonen for tiltak 
langs vegen vil strekke seg mindre enn 10 meter fra vegkanten. Sonen hvor tiltak er påkrevet 
vil sannsynligvis strekke seg ca. 5 meter fra vegkanten. Det er ingen områder med arealbruk 
som er ømfintlig for luftforurensning i denne avstanden fra vegkanten. 

Det ligger ingen bedrifter som bidrar til punktutslipp av forurensing til luft i nærområdet. 
Dette i kombinasjon med at det er tilstrekkelig avstand fra vegkant til bebyggelse og 
utearealer ved boliger tilsier at det er svært lite sannsynlig at det er utfordringer knyttet til 
luftforurensing i planområdet. 

Oppsummering 

Tiltak og krav hjemlet i plankart og bestemmelser sikrer at støy og annen forurensning til 
enhver tid ligger innenfor rammene som er gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og 
retningslinjer. Forurensningsfaren vurderes som svært begrenset så fremt eventuelle 
alunskiferforekomster deponeres forsvarlig. Tiltaksplan for håndtering av forurensede masser 
er en del av dokumentasjonsmaterialet i YM-planen. 
 

7.10 Samfunnssikkerhet 

Det er utført vurdering av risiko- og sårbarhetsforhold, (ROS-analyse), i forbindelse med 
ønsket tiltak. Med risiko- og sårbarhetsforhold menes forhold som har betydning for om 
området er egnet til formålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
tiltak. ROS-analysen er presentert i vedlegg 3. Under følger et kort sammendrag. 

Det er identifisert 7 mulige uønskede hendelser. Ulykke i av-/påkjøringer er vurdert til 
middels risiko. De øvrige hendelsene er vurdert til liten eller ingen risiko. Redusert trafikk på 
Kongsvegen som følge av flytting av trafikk til ny rv. 3/25 gir bedre forhold med hensyn til 
trafikksikkerhet i planområdet. Ombygging av to forskjøvne T-kryss til én rundkjøring, vil 
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erfaringsvis medføre færre alvorlige ulykker. Sannsynligheten for ulykke i av-/påkjørsler blir 
derfor redusert, og risikoen blir mindre. 

Planområdet er egnet for det planlagte tiltaket. 

7.11 Trafikkforhold 

For kjørende vil Veenskrysset bli mer fremkommelig enn i dag. Videre vil redusert fart inn 
mot rundkjøringa gi redusert fare for trafikkulykker. Som nevnt i kap. 4.1.7 er uhellene på 
strekningen hovedsakelig knyttet til påkjørsler av kjøretøy som har vært på veg inn 
Kirkevegen eller Stasjonsvegen. Det å anlegge en rundkjøring er i seg selv et fartsreduserende 
tiltak. I tillegg er veggeometrien i rundkjøringsarealet inkludert armer prosjektert slik at man 
må holde et lavt fartsnivå inn mot, igjennom og delvis ut av rundkjøringen. Kirkevegen som 
faller inn mot rundkjøring er lagt med en stram horisontalkurvatur som gjør at farten må ned 
inn mot rundkjøringen.  

Det er også registrert ulykker som involverer myke trafikanter i området. Trafikksikkerheten 
for gående og syklende vil bli forbedret med etablering av ny gang- og sykkelveg langs 
Stasjonsvegen. I tillegg etableres det en trygg kryssing av Kongsvegen mellom de to nye 
ekspressholdeplasser. Her utformes fotgjengerovergangen med repos mellom kjørebanene for 
å gi økt trafikksikkerhet for de kryssende. Etableringen av bussholdeplassene gjør det mulig å 
forbedre kollektivtilbudet på ekspressruter som passerer gjennom Løten kommune via 
Kongsvegen. 

Løten kommune har i planprosessen ønsket å se løsningen rundt Veenskrysset i sammenheng 
med tidligere regulerte og fremtidige planer for gang- og sykkelvegnettet rundt Løten 
sentrum. Det har blant annet vært relevant å se på innpassing mot regulert fortau langs delen 
av Venslivegen som ligger innenfor plan for Vensli terrasser. En har også sett på tilpasning 
mot fremtidige planer om etablering av fortau langs delen av Venslivegen som ligger i 
planområdet til Elvebakken industriområde. 

7.12 Teknisk infrastruktur 

Vann- og avløp 

Ombyggingen av krysset berører en vannledning som i dag ligger øst for Kirkevegen. Løten 
kommune jobber med planer for oppgradering av VA-nettet i dette området. Fremdrift og 
avklaringer mht. grensesnittet mellom de to prosjektene avklares med Løten kommune i det 
videre arbeidet med detaljering og byggeplan. 

Overvann 

Regn- og smeltevann håndteres ved at overflatevann ledes til grøftearealer langs vegen. 
Kantstein plasseres slik at en unngår at kanter utgjør unødvendige hinder eller fører til at 
vannet ledes i uønskede retninger. Der overvannet ikke kan ledes direkte til grøfter og 
grøntarealer etableres sandfangskummer og stikkledninger som leder vannet til nærmeste 
grøft og/eller infiltrasjons- og fordrøyningsområde. Resipienten i området er Vingerjessa. I 
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utløpene som leder til Vingerjessa infiltreres og renses overvannet gjennom masser som er 
egnet til formålet. 

Det er utført overvannsberegning med grunnlag i prosjektert tiltak, dimensjonerende 
regnskyllhyppighet og klimafaktor1. Justert nedslagsfelt som følge av tiltaket utgjør en 
minimal økning av tilført vannmengde. Felter med annen veggrunn gir tilstrekkelig 
fordrøyningskapasitet, også ved kraftige regnværshendelser. 

 
Figur 29: Kart som viser areal for nedslagsfelt. 

El-kabler og belysning 

Kabler og belysning registreres og ivaretas i arbeidet med byggeplan. Utover flytting av 
veglys ved kryssene og langs Kirkevegen, er det ikke avdekket behov for flytting av 
eksisterende anlegg. Dersom det i det videre arbeidet viser seg at El-kabler påvirkes vil 
løsninger bli avklart i samråd med netteier, (Elvia AS).På bensinstasjonen i sør-østre kvadrant 
ligger det en ladestasjon for el-biler tett opp til fylkesvegen. Byggeplanen vil avklare om 
ladestasjonen må flyttes eller kun sikres i anleggsperioden. 

 
 
 
1 Hentet fra N200 og www.eklima.no: IVF kurver fra 12290 Hamar 2, 50 år dimensjonerende 
regnskyllhyppighet og klimafaktor 1,2 
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8 Gjennomføring 
Tiltakene planlegges gjennomført i 2022. Det er en forutsetning at det koordineres med 
nødvendig omlegging av vann- og avløpsledninger i området. Et arbeid som skal gjøres i 
sammarbeid mellom HIAS og Løten kommune.  

8.1 Anleggsfaseplan 

Før arbeidet igangsettes utarbeides det en anleggsfaseplan. Entreprenøren skal gjennom 
anleggsfaseplanen ta stilling til og sikre ivaretagelse av forhold som kjøreruter for 
anleggstrafikk, krav til støyende anleggsaktivitet, tilgjengelighet for brann- og 
beredskapskjøretøy, tilgjengelighet for eksisterende virksomheter, plan for massehåndtering 
mv. Gjennom hele anleggsfasen skal fremkommelighet for trafikk på omkringliggende veger 
sikres. Dette inkluderer også fremkommelighet for myke trafikanter. 

8.2 Plan for ytre miljø (YM-plan) 

Ytre miljø skal sikres av entreprenøren under anleggsgjennomføringen. Før arbeidet 
igangsettes utarbeides det en YM-plan som tar for seg forhold som støy, forurensning av 
vann, grunn og luft, terrengbehandling, naturmiljø, avfallshåndtering mv. 

8.3 Grunnerverv 

For å gi rom for etablering av rundkjøring og flytting av Kirkevegen blir det nødvendig å 
erverve noe grunn fra tilgrensende eiendommer, hovedsakelig fra gnr.18/bnr.1. Det vil også 
bli nødvendig med midlertidige anleggsområder på samme eiendom, samt på deler av tunet til 
gnr.18/bnr.85. Bensinstasjonen vil også bli berørt i anleggsfasen. Disse arealene er angitt som 
bestemmelsesområde for midlertidig rigg- og anleggsområde på plankartet. 

Reguleringsplanen tar med seg arealer hvor Løten kommune planlegger å etablere fortau i 
Venslivegen. Dette tiltaket vil berøre Venslivegen 19, (gnr.18/bnr.63). Her blir det nødvendig 
med både permanent og midlertidig beslag langs nord- og østsiden av hagen. 

Godkjent reguleringsplan vil være hjemmelsgrunnlag for grunnerverv. Reguleringsplanen er 
grunnlag for utarbeidelse av arealoversikt som vil bli benyttet ved grunnervervsforhandlinger 
og inngåelse av kjøpekontrakt. 

Erstatning for de inngrep som påføres den enkelte på grunn av gjennomføring av prosjektet, 
blir utbetalt etter minnelige avtaler, inngått etter forhandlinger. Dersom det ikke oppnås 
enighet om minnelige avtaler, vil et rettslig ekspropriasjonsskjønn fastsette erstatningen. 
Statens vegvesen ønsker fortrinnsvis at grunnervervet skal løses i minnelighet. Ekspropriasjon 
er aktuelt i tilfelle der grunneier motsetter seg å avstå grunn frivillig.  

Mindre avvik i skråningsutslag innenfor området” Annen veggrunn” vil kunne skje som følge 
av uforutsette forhold, som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan 
medføre at areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som framgår av 
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formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til vegformål, forutsettes benyttet til 
tilstøtende formål. 

Bestemmelsesområder for midlertidig anleggsområde erverves ikke, men disponeres av 
tiltakshaver i anleggsperioden. Ved avsluttet anleggsdrift tilbakeføres områdene til den stand 
de var før de ble benyttet til rigg- og anleggsområde. Rettighet til midlertidig bruk opphører 
når områdene er satt i stand og melding er sendt til kommunen. Grunneierne får da tilbake full 
råderett over arealene. 

9 Forslagsstillers anbefaling 
Planforslaget er utarbeidet for å tilrettelegge for etablering av en rundkjøring i Veenskrysset. 
Statens vegvesen mener at rundkjøringa som er hjemlet i planforslaget vil avvikle trafikken på 
fv. 1844 bedre enn dagens løsning med to forskjøvne T-kryss. Videre vil forbedret tilbud til 
gående og syklende gi økt trafikksikkerhet langs det lokale vegnettet. Etablering av 
bussholdeplasser i Kongsvegen vil gi et bedre kollektivtilbud for Løten sentrum. 
 
I denne planbeskrivelsen er det redegjort for de planlagte tiltakenes påvirkning på landskap, 
kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, barn- og unges interesser, universell 
utforming, forurensning, samfunnsberedskap, trafikkforhold og teknisk infrastruktur. Ut fra 
vurderingene som er gjort mener Statens vegvesen at de foreslåtte tiltakene vil ha positive 
konsekvenser for miljø og samfunn. 
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10 Vedlegg 
Vedlegg 1: ROS-analyse, datert 21.09.2021 
Vedlegg 2: Støyrapport, datert 21.09.2021 
Vedlegg 3: Sammendrag av innspill til planoppstart med kommentarer, inkl. alle innkomne 

innspill, oktober 2021 
Vedlegg 4: Tekniske tegninger, datert 08.10.2021 
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