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Reguleringsplan for Veenskrysset, Løten kommune 
Rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet. Avbøtende tiltak på riksveg 

Sammendrag av innspill til varsel om planoppstart med 
tiltakshavers kommentarer 
 
 
MERKNAD NR. 1 Fylkesmannen1 i Innlandet, brev datert 16.12.2019 
Saksnummer i Mime (Vegvesenet): 19/282236-7 

 
Sammendrag av merknad 
Det forutsettes at samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold ivaretas i 
reguleringsplanen. Planområdet må være tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe. 
Det må sikres at tiltak ikke fører til fare eller vesentlig ulempe for grunn, jf. plan- og 
bygningslovens (PBL) § 28-1. Føringer gitt i lovverk og forskrifter forutsettes overholdt. 
 
Med bakgrunn i nasjonal jordvernstrategi, jf. Prop.127 S (2014-2015) forventes det at 
inngrep i dyrka mark gjøres så lite som mulig. Det bes om at det utarbeides arealregnskap 
som viser avgang av jordbruksarealer. Omdisponering av dyrka areal må vises i kommunens 
KOSTRA-rapportering. 
 
Det vises til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, og 
forutsettes at forventningene følges opp i arbeidet med planen. Planforslaget må ta hensyn 
til nasjonale mål og føringer når det gjelder: 

• Tilrettelegging for medvirkning 
• Vurdering av virkninger for naturmangfold 
• Universell utforming 
• Kartlegging og sikring mot støy 

 
Statens vegvesens kommentar 
Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i tråd 
med DSBs veileder - Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. Hovedpunkter fra 
ROS-analysen framgår av planbeskrivelsen. ROS-analysen følger i tillegg som eget vedlegg 
til denne.  

 
1 Fylkesmannen i Innlandet ble opprettet 1. januar 2019 ved sammenslåing av fylkesmannsembetene i Oppland og 
Hedmark. Navnet ble endret fra Fylkesmannen til Statsforvalteren 1.1.2021. Brevet er skrevet før navne-endring.  
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Gjeldende kommuneplans arealdel for Løten kommune, viser rundkjøring som en framtidig 
kryssløsning ved Veen. Etablering av denne rundkjøringen med tilhørende omlegging av 
vegen, medfører beslag av dyrka mark.  
 
Underveis i planarbeidet har flere alternativer blitt vurdert. Det er redegjort nærmere for de 
ulike vurderte løsningene i planbeskrivelsens kap. 6.1. Planforslaget har vært drøftet 
inngående med grunneier og forpakter med tanke på å redusere forbruk av dyrket mark og 
oppnå mest mulig drivverdig samlet jordbruksareal. I planbeskrivelsens kap. 7.4 framgår 
beregnet arealbeslag av dyrket mark, midlertidig og permanent, som følger av planforslaget.  
 
I kap. 3 i planbeskrivelsen er det redegjort nærmere om medvirkningen gjennom 
planprosessen. Videre redegjøres for det planlagte tiltakets påvirkning på naturmangfold i 
planbeskrivelsens kap. 7.6. Universell utforming ivaretas iht. gjeldene lovverk, ref. omtale i 
planbeskrivelsens kap. 7.8. Det er utarbeidet støyfaglig vurdering med tilhørende støykart 
som følger som vedlegg til planbeskrivelsen. Hovedpunkter fra støyvurderingen framgår av 
planbeskrivelsen. 
 
 
MERKNAD NR. 2 Hedmark2 fylkeskommune, brev datert 28.11.2019 
Saksnummer i Mime (Vegvesenet): 19/282236-14 

 
Sammendrag av merknad 
Med hensyn til trafikksikkerhet er det positivt at det tilrettelegges for en bedre kryssløsning 
ved Veenkrysset. Det er viktig at hensynet til barn og unges interesser blir spesielt ivaretatt. 
Dette innebærer at barn og unge gis gode muligheter til å ferdes i området og medvirke i 
planprosessen. 
 
Det forutsettes at planarbeidet skjer iht. overordnet lov- og planverk. Universell utforming, 
folkehelse og hensynet til kulturlandskapet er viktige temaer i det videre planarbeidet. 
 
Bakeriet i Veenshagen nordøst for Veenskrysset er et kulturminne av høy regional og lokal 
verdi. Det er beskrevet i Løten kommunes nylig vedtatte kulturminneplan. Samferdsels- og 
næringshistorie er tilknyttet stedet. Ved å flytte Kirkevegen lengre nord vil det gamle traséen 
for vegen gjenopprettes. 
 
Det kan blir et bra grep for kulturlandskapet dersom nåværende trasé med dyp vegskjæring 
fylles igjen. Dette gjelder også for gang- og sykkelstien som i dag går parallelt med og sør 
for Kirkevegen. Denne bør følge den nye veglinja inn til den planlagte rundkjøringa. 
 
Det anbefales sterkt å sette inn avbøtende tiltak i form av beplantning og god vegutforming 
nær tunet på Veenshagen. Det er viktig at den nye vegen ikke skjærer seg inn i tunet. 

 
2 Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble slått sammen til Innlandet fylkeskommune 1. januar 2020. Brevet et 
skrevet før sammenslåing trådte i kraft. 
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Hoveddelen av planområdet er så omrota av tidligere anleggsvirksomhet at mulighetene er 
små for å gjøre nye intakte funn av automatisk freda kulturminner. Det må likevel tas 
forbehold om evt. funn. Det bes om at bestemmelse om arbeidsstans og varslingsplikt ved 
evt. funn tas med. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Ny rv. 3 har ført til at gjennomgangstrafikken i Kongsvegen er redusert betydelig. Etablering 
av en rundkjøring vil ha en fartsdempende effekt ved innkjøringen til Løten sentrum. I 
planforslaget legges til rette for etablering av bussholdeplasser langs Kongsvegen vest for ny 
rundkjøring. Dagens gang- og sykkelveg langs Kirkevegen vil bli bygget delvis om. Nye 
gang- og sykkelveger og fortau vil bygges mellom bussholdeplassene og mot Løten 
sentrum. Dagens kulvert for Vingerjessa byttes ut med en ny bru. Det vil bli mulig å etablere 
en sti langs nordsiden av Vingerjessa under den nye brua. 
 
For mer informasjon om planprosess og medvirkning samt ivaretagelse av barn og unges 
interesser, vises til planbeskrivelsens kap. 3 og 7.7. 
 
Veenshagen/Veensbakeriet blir ikke direkte påvirket av tiltakene som foreslås regulert. 
Vegomlegging medfører at Kirkevegen blir liggende noe nærmere enn i dag, mer tilnærmet 
den traséen den hadde tidligere (ref. figur 26 i planbeskrivelsen). 
 
Gang- og sykkelvegen legges inntil den nye veglinja på den nordre delen av Kirkevegen. 
Undergangen under Kirkevegen opprettholdes. Tilpasning mellom eksisterende og nytt 
terreng i området mellom dagens og ny trasé for Kirkevegen inkl. dagens og delvis omlagt 
gang- og sykkelveg, detaljeres ytterligere i videre prosjektering.  I planbeskrivelsens kap. 
6.1 er det mer informasjon om alternativsvurderinger som er foretatt gjennom 
planprosessen. 
 
I planforslaget er det tatt inn at det skal etableres lokal støyskjerm i eiendomsgrensen i  
nord for Veenshagen. Videre vil mest mulig av dagens vegetasjon søkes bevart nord for 
tunet. 
 
Fylkeskommunens forslag til bestemmelse om evt. funn er tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
 
MERKNAD NR. 3 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev av 11.11.2019 
Saksnummer i Mime (Vegvesenet): 19/282236-10 

 
Sammendrag av merknad 
NVE gir generell informasjon om at de er nasjonal sektormyndighet innenfor saksområdene 
flom- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvann, og anlegg for 
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir videre generell veiledning om 
karttjenester og planleggingsverktøy. 
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Statens vegvesens kommentar 
Relevante forhold for NVE er omtalt i ROS-analysen som følger planbeskrivelsen som 
vedlegg. 
 
 
MERKNAD NR. 4 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), brev av 30.10.2019 
Saksnummer i Mime (Vegvesenet): 19/282236-6 

 
Sammendrag av merknad 
DMF gir generell informasjon om at de er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og 
utnytting av mineralske ressurser. 
 
DMF kan ikke se at omlegging av Veenkrysset kommer i konflikt med registrerte viktige 
forekomster av mineralske ressurser, eller at planen medfører uttak av masser som vil 
omfattes av mineralloven. DMF har derfor ingen merknader til varsel om oppstart. 
 
 
MERKNAD NR. 5 Mattilsynet, e-post av 03.12.2019 
Saksnummer i Mime (Vegvesenet): 19/282236-15 

 
Sammendrag av merknad 
Mattilsynet gir generell informasjon om at de forvalter drikkevannsforskriften og forskrifter 
som gjelder planteskadegjørere. 
 
De minner om forslagsstillers ansvar for å kartlegge eventuelle vannkilder i området og 
sørge for at det blir tatt hensyn til disse i arbeidet som skal gjøres, samt forslagsstillers 
plikter mht. å hindre spredning av planteskadegjørere og floghavre. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Planlagt etablering av rundkjøring og vegomlegging berører ikke drikkevannskilder. 
Reguleringsbestemmelsene angir krav som sikrer at planlagt tiltak ikke fører til spredning av 
planteskadegjørere og fremmede arter. Reguleringsbestemmelsene fastslår at det skal 
utarbeides plan for ivaretakelse av ytre miljø i anleggsperioden (YM-plan). 
 
 
MERKNAD NR. 6 Hedmarken landbrukskontor, brev av 23.10.2019 
Saksnummer i Mime (Vegvesenet): 19/282236-4 

 
Sammendrag av merknad 
Avgang av dyrka mark, og arealomfang av midlertidig anleggsbelte må minimeres. Matjord 
som blir nedbygd må tas vare på og gjenbrukes på samme landbrukseiendom som er berørt 
av tiltaket. 
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Statens vegvesens kommentar 
Jordvern er et hensyn som har vært drøftet i planprosessen og ved valg av løsningsalternativ. 
Planbeskrivelsen redegjør for trasévalg og inneholder et arealregnskap, ref. kap.  6.1 og 7.4. 
Det vises forøvrig til Statens vegvesens kommentarer til merknad nr. 1. 
 
Reguleringsbestemmelsene angir krav som sikrer ivaretagelse av matjord og ivaretar at 
det skal utarbeides plan for ivaretakelse av ytre miljø i anleggsperioden (YM-plan). 
 
 
MERKNAD NR. 7 HIAS IKS, brev datert 12.11.2019 
Saksnummer i Mime (Vegvesenet): 19/282236-13 

 
Sammendrag av merknad 
HIAS viser til tidligere dialog med Statens vegvesen og Løten kommune.  HIAS ønsker å 
fortsette det gode samarbeidet. HIAS oppgir flere forhold som må hensyntas i det videre 
arbeidet slik som VA-nettet, omleggingsbehov og spesifikke hensyn som må ivaretas ved 
prosjektering av tiltak i og rundt Veenskrysset. Kart over VA-anlegg var vedlagt innspillet. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Statens vegvesen, Løten kommune og HIAS har samarbeidet videre om omlegging av VA-
ledninger mv. som grunnlag for planforslaget samt gjennomføring av anlegget i faser. Det vil 
fortsatt være tett kontakt mellom partene fram mot anleggsstart og videre i anleggsfasen. 
 
 
MERKNAD NR. 8 Eidsiva Nett AS, e-post datert 10.10.2019 
Saksnummer i Mime (Vegvesenet): 19/282236-2 

 
Sammendrag av merknad 
Eidsiva Nett gir opplysninger om EL-nettet i området. Kart over EL-anlegg var vedlagt 
innspillet. Eidsiva Nett ønsker at kabler/kabelskap berøres i så liten grad som mulig i 
forbindelse med gjennomføring av prosjektet. De opplyser at tiltakshaver må dekke 
kostnader ved evt. behov for flytting eller skader, så fremt det ikke foreligger annen avtale. 
De ber om å kalles inn til et møte for å avklare i hvilken grad Eidsivas anlegg blir berørt. Ved 
graving nær kabler vil Eidsiva etter forespørsel påvise kablenes nøyaktige beliggenhet. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Videre detaljprosjektering vil skje i samarbeid med Elvia og øvrige kabeletater. Dekning av 
kostnader som følge av evt. behov for flytting eller skade gjøres ut fra gjeldende praksis og 
etter næmere avtale. 
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MERKNAD NR. 9 Statnett, e-post datert 14.10.2019 
Saksnummer i Mime (Vegvesenet): 19/282236-3 

 
Sammendrag av merknad 
Har ingen merknader til saken. 
 
 
MERKNAD NR. 10 Hedmark 3trafikk, brev datert 21.10.2019 
Saksnummer i Mime (Vegvesenet): 19/282236-5 

 
Sammendrag av merknad 
Hedmark Trafikk ser for egen drift, ingen behov for holdeplasser langs Kongsvegen. I dagens 
rutetilbud benyttes Stasjonsvegen/Kirkevegen, og ombygging til rundkjøring imøteses. Linje 
101 Elverum – Hamar endres fra 1. juli 2020, og Hedmark Trafikks tilbud i krysset reduseres 
da betraktelig. Transport gjennom krysset vil da bestå av skoletransport. Det er ikke behov 
for holdeplasser i krysset, verken ved Stasjonsvegen eller Kirkevegen. 
 
Statens vegvesens kommentar 
I planprosessen har Statens vegvesen drøftet dette med flere aktører innenfor kollektivtrafikk 
og med Løten kommune. Aktørene som har ekspressbussruter gjennom Løten (eks: Trysil – 
Elverum - Oslo) har gitt uttrykk for at de fortløpende vurderer om bussen skal følge ny eller 
gammel veg. Løten kommune har anmodet om at det etableres busslommer langs 
Kongsvegen ved ombygging av krysset. Dagens stopp ved Segla ligger ugunstig til både med 
hensyn til sentralitet og trafikksikkerhet. I planforslaget er det derfor lagt til rette for 
etablering av busslommer langs Kongsvegen vest for ny rundkjøring.  
 
 
MERKNAD NR. 11 Norges Lastebileier-Forbund (NLF), brev datert 12.11.2019 
Saksnummer i Mime (Vegvesenet): 19/282236-12 

 
Sammendrag av merknad 
NLF mener at en rundkjøring vil gi en mer trafikksikker løsning. NLF forutsetter at 
rundkjøringen bygges stor nok til at den kan brukes av alle typer modulvogntog. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Gamle rv. 3 Kongsvegen kan trafikkeres med MVT. Vegen er omkjøringsrute for rv. 3. 
Fv. 1844 Kirkevegen på strekningen Løten kirke – Veenskrysset og Veenskrysset – Veakrysset 
(x fv. 1848) er ikke vegruter som er aktuelle for MVT. Rundkjøringen er dermed 
dimensjonert for MVT for gjennomgående trafikk på gamle rv. 3 Kongsvegen. 
 
 
 

 
3 Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk ble slått sammen til Innlandstrafikk fra 1. januar 2020. Brevet et skrevet før 
sammenslåing trådte i kraft. 
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MERKNAD NR. 12 Scandinavian Fuel Infrastructure (SFI), brev datert 07.11.2019 
Saksnummer i Mime (Vegvesenet): 19/282236-9 

 
Sammendrag av merknad 
SFI angir opplysninger om eie- og leieforhold.  
 
SFI er avhengig av at kundegrunnlaget opprettholdes og at tilgjengelighet fra rv. 3 og 
Stasjonsvegen ivaretas i anleggsperioden. 
 
De ønsker at det ses på muligheten for å utligne høydeforskjell på Stasjonsvegen mot 
Venslivegen og inn/utkjøring fra XY 7-Eleven. De ber ellers om at det tas hensyn til avstand 
fra ladestasjon. Dialog v/prosjektering og utbygging er positivt. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Planforslaget viser gang- og sykkelveg på vestsiden av Stasjonsvegen, og på den måten 
reduseres varig inngrep på bensinstasjonstomta.  
 
Det har vært dialog med driver av bensinstasjonen vedr. anleggsteknisk forhold knyttet til 
etablering av brua over Vingerjessa. I forbindelse med anleggsgjennomføringen skal det 
utarbeides en anleggsfaseplan. Så langt er det lagt til grunn at atkomst til Venslivegen fra 
Stasjonsvegen opprettholdes i anleggsperioden. Det er videre ønskelig at ladestasjonen 
holdes mest mulig i drift i anleggsperioden. Vegvesenet er innstilt på å ivareta ladestasjonen 
i byggeperioden.  
 
Grunnet krav til stigning for Stasjonsvegen over ny bru og inn mot rundkjøringen, har det 
ikke vært mulig å utligne dagens høydeforskjell ved innkjøringen til XY 7- Eleven. 
 
 
 
MERKNAD NR. 13 Erik Scholten Sjølie, e-post datert 07.11.2019 
Saksnummer i Mime (Vegvesenet): 19/282236-8 

 
Sammendrag av merknad 
Erik Scholten Sjølie ber om informasjon vedr. hvordan områdene innenfor planområdet blir 
påvirket, og hvor stor rundkjøringen blir. 
 
Det er bekymringsverdig hvis dyrket mark må tas for å oppnå den tenkte rundkjøringen. Med 
ny rv. 3/25 blir hovedtrafikken gjennom Løten borte. Dermed minsker mengde biler og 
ulykkesrisiko betraktelig. Erik Scholten Sjølie mener derfor at midlene bør brukes på andre 
trafikksikkerhetstiltak, som gang-/sykkelsti langs nåværende rv. 3 mellom Kongsvegen og 
Løten sentrum. Et forslag er å legge rundkjøringen på nedsiden av nåværende veg hvor det 
nå er søppelkontainere og mye ubrukt areal. En oval rundkjøring med innganger/utganger 
som ikke ligger diagonalt, kan løse dette, og man slipper å bruke av god dyrket mark. 
Ilustrasjon var vedlagt innspillet. 
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Statens vegvesens kommentar 
Statens vegvesen har utarbeidet en plan for miljø- og trafikksikkerhetstiltak på avlastet 
riksvegnett for Løten og Elverum kommuner (juli 2016). I denne planen er det prioritert 
midler til rundkjøring i Veenskrysset. Rundkjøringen er vist i den gjeldende kommuneplans 
arealdel som framtidig kryssløsning i Veenskrysset. Etablering av rundkjøringen med 
tilhørende omlegging av Kirkevegen medfører beslag av dyrka mark. Det vises for øvrig til 
vår kommentar til merknad nr. 1 og nr. 14.   
 
Det har vært dialog med Erik Scholten Sjølie i det videre planarbeidet. Det ble senest 
gjennomført to møter den 27.4 og 18.5.2021. Møtene var i regi av Løten kommune. 
Deltakere var grunneierne på Veen og Veensbakken sammen med forpakter den 27.4.21, og 
de nevnte grunneierne den 18.5.21. Her ble alle de ulike alternativene diskutert. 
Konklusjonene fra møtene danner grunnlag for det planforslaget som nå legges ut. Det vises 
til planbeskrivelsens kap. 6.1 som redegjør for de alternativsvurderinger som er foretatt i 
planprosessen. 
 
 
MERKNAD NR. 14 Sigrid Sjølie, brev datert 11.11.2019 
Saksnummer i Mime (Vegvesenet): 19/282236-11 

 
Sammendrag av merknad 
Sigrid Sjølie mener at grunnene til tiltaket rundkjøring ikke er begrunnet eller tallfestet og 
spør om det er nødvendig å bygge rundkjøringen. Den samfunnsmessige gevinsten av 
tiltaket må settes opp mot reduksjon og ødeleggelse av god matjord. Foreløpige skisser 
viser et stort ubrukt areal mellom ny vegtrasé og eksisterende gang og sykkelveg. 
Vegprosjektet fremstår som en kortsiktig økonomisk tankegang i et langsiktig 
miljøperspektiv. Dersom rundkjøringen f.eks. forskyves inntil gang- og sykkelsti, vil mye 
areal spares. 
 
I dag kjøres det rolig ned Veensbakken på vinterstid fordi vegen går i svinger. En rett 
vegstrekning ned i rundkjøringen vil kunne medføre flere trafikkuhell især vinterstid. Sjølie 
trekker i tvil om prosjektet kan ha noen bedring for trafikksikkerheten. Kanskje tvert imot, i 
og med at det ikke har vært noen store trafikkulykker etter løsningen med forskjøvet T-
kryss til tross for betydelig økning av trafikk de siste 30 årene. 
 
Busstopp og pendlerparkering er samfunnsmessig meget fornuftig. 
 
Ved sterkt redusert trafikk langs nåværende rv. 3 vil befolkningen ta denne vegen i bruk som 
myke trafikanter. Derfor vil det bli behov for å skjerme myke trafikanter ved å bygge 
gang/sykkelsti sørover langs nåværende rv. 3. Dette bør prioriteres fremfor rundkjøring og 
derved også utredes i og med at bevilgningene til avbøtende tiltak er knyttet til rv. 3. 
 
Statens vegvesens kommentar 
Etablering av rundkjøring og omlegging av veg er ønsket av Løten kommune, som har 
behandlet dette overordnet i kommuneplan og plan for miljø- og trafikksikkerhetstiltak på 
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avlastet riksvegnett. Tiltaket medfører beslag av dyrka mark. Det vises ellers til våre 
kommentarer til merknad nr. 1 og 13.  
 
Rundkjøringen med tilhørende omlegging av Kirkevegen er prosjektert slik at 
stigningsforhold skal tilfredsstille vegnormalene. Ny rv. 3 har ført til at 
gjennomgangstrafikken i Kongsvegen er redusert betydelig. Etablering av rundkjøring vil ha 
en fartsdempende effekt ved innkjøringen til Løten sentrum. I planforslaget legges til rette 
for etablering av bussholdeplasser langs Kongsvegen vest for ny rundkjøring. 
 
Sammen med berørte grunneiere har Vegvesenet i to møter våren 2021, diskutert 
tilpasninger i prosjektet som forsøker å balansere forskjellige kryssende hensyn. Tema i 
disse møtene har vært å redusere beslag av dyrket mark og oppnå en hensiktsmessig 
fremtidig arrondering av jordene. I tillegg har støy og avstand mellom Kirkevegen og tunet 
på Veenshagen vært diskutert. Konklusjonene fra møtene danner grunnlag for det 
planforslaget som nå legges ut. Det vises til planbeskrivelsens kap. 6.1 som redegjør for de 
alternativsvurderinger som er foretatt i planprosessen. 
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Løten kommune - reguleringsplan for rv. 3 Veenskrysset – varsel om 
oppstart 

Vi viser til oversendelse 8. oktober 2019 med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for 
Veenskrysset.  
 
Hensikten med planarbeidet er ombygging av krysset mellom fv. 1844 Kirkevegen/Stasjonsvegen og 
rv. 3 Kongsvegen. En rundkjøring vil prioritere trafikken på fv. 1844 Hamar-Løten bedre enn dagens 
løsning med to forskjøvne T-kryss. I tillegg har rundkjøringer erfaringsmessig lavere ulykkesfrekvens 
enn T-kryss. 
 
Buss-stopp og pendlerparkering i tilknytning til krysset vil også være del av planprosessen. Gang- og 
sykkelvegsystem med undergang under Kongsvegen forutsettes opprettholdt. 
 
Tiltaket er vist i kommuneplanens arealdel.  
 
Fylkesmannens rolle i plansaker er å se til at nasjonale føringer og forventninger legges til  
grunn for planleggingen. Vi forutsetter at disse følges opp i det videre arbeidet med planen. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på grunnlag av 
vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-1 pkt. h og 4-3. Dette 
skal også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer. Vi forutsetter at Kommunal- 
og moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling blir lagt til grunn. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal utformes i tråd med 
veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging.  
 
Kommunen må sikre at planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og at 
tiltak ikke fører til fare eller vesentlig ulempe for grunn, jfr. plan- og bygningsloven § 28-1. Vi 
forutsetter at føringer gitt i lovverk og forskrifter blir overholdt. 
 
 
Jordvern 
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Planområdet omfatter/grenser inntil dyrka mark av svært god jordkvalitet. Med bakgrunn i nasjonal 
jordvernstrategi, jf. Prop. 127 S (2014-2015), forventer Fylkesmannen at inngrep i dyrka mark gjøres 
så lite som mulig.   
 
Fylkesmannen ber om at det i planbeskrivelsen utarbeides et arealregnskap som viser avgang av 
jordbruksarealer. Kommunen må opplyse om omdisponering av dyrka areal i sin KOSTRA-
rapportering. 
 
Øvrige tema  
Vi viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, og forutsetter at 
forventningene følges opp i det videre arbeidet med planen. Videre minner vi om at planforslaget 
må ta hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder:  
 Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf. § 5-1 i plan- og bygningsloven  
 Vurdering av virkninger for naturmangfold, jf. §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven  
 Universell utforming  
 Kartlegging og sikring mot støy, jf. T-1442/2016  
 
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Sissel Tørud 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Statens Vegvesen  
Postboks 8142 Dep 
0033  OSLO  

Hamar, 28.11.2019 

Deres ref: 19/282236 
Vår ref: Sak. nr. 19/8076 - 3  

Saksbeh. Christer Danmo Tlf. 415 74 626 / Øystein Lia / Agnethe Jovall 

Vedr. Rv. 3 Veenskrysset i Løten kommune - varsel om 
igangsetting av detaljregulering - plan-ID 0415_159 

Viser til oversendelse fra Løten kommune datert 08.10.2019 og møtet 29.10.2019. Saken 
omhandler varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Rv. 3 Veenskrysset. 

Planfaglige merknader 
Fylkesdirektøren er positiv til at det tilrettelegges for bedre kryssløsning ved Veenskrysset 
med hensyn til trafikksikkerhet. For Fylkesdirektøren er det viktig at hensynet til barn- og 
unges interesser blir spesielt ivaretatt, og viser til rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging». 
Dette innebærer at barn- og unges gis gode muligheter til å ferdes i området og medvirke i 
planprosessen. 

Det forutsettes for øvrig at planarbeidet skjer i henhold til overordnet lov- og planverk. 
Universell utforming, folkehelse og hensynet til kulturlandskapet er viktige temaer i det videre 
planarbeidet. 

Kulturvernfaglige merknader 

Bakeriet i Veenshagen nordøst for Veenskrysset er et kulturminne av høy regional og lokal 
verdi. Stedet er beskrevet i Løten kommunes nylige vedtatte kulturminneplan, og det har 
mottatt økonomisk støtte fra Hedmark fylkeskommune. Mye spennende samferdsel- og 
næringshistorie er tilknyttet dette stedet:  

Bakeriet ble etablert her som følge av at Veenshagen hadde en strategisk beliggenhet 
mellom den nye jernbanebygda og det gamle administrasjonssenteret mellom Veen 
gården og Løten kirke. Området har samferdselshistorisk vært viktig. I sine 
reisebeskrivelser fra 1773 beskriver Gerhard Schøning at området ved Norderhov gårdene 
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og Veen var velsignet med mange til dels store gravhauger, og at kongevegen gikk 
gjennom tunet her. Veengården har historisk også levert havre til arbeidshestene til 
skogeierne i Østerdalen. I denne forbindelse har det vært skysstasjoner og mye 
næringsferdsel i området. Den opprinnelige funksjonen til Veensbakeriet er trolig som 
bryggerhus til hovedbølet. At telefonsentralen ble lagt til Veenshagen styrker inntrykket 
av at eiendommen har hatt en sentral posisjon i Løtensamfunnet. 
 
Kulturlandskapet: 
Ved å flytte Kirkevegen lengre nord, vil den gamle traseen for vegen gjenopprettes. Det 
kan bli et bra grep for kulturlandskapet dersom nåværende trase med dyp vegskjæring 
fylles igjen. Dette gjelder også traseen for gang- og sykkelstien som i dag går parallelt med 
og sør for Kirkevegen helt ned til rv3. Også gang- og sykkelvegen bør legges om og følge 
den nye veglinja inn til den planlagte rundkjøringa.  
 
Med forslagene nevnt over, vil landbruksarealene sørvest for Veenskrysset bli mest mulig 
helhetlig. Det samme vil kulturlandskapet. 
 
For å ta vare på Veensbakeriets omgivelser oppfordrer Fylkesdirektøren sterkt Statens 
Vegvesen å sette inn avbøtende tiltak i form av beplantning og god vegutforming nær 
dette tunet. Det er videre viktig at den nye vegen på ingen måte skjærer seg inn i tunet.  
 
Automatisk freda kulturminner: 
Planområdet har et visst potensiale for overpløyde kulturminner. Hoveddelen av 
planområdet er likevel så omrota av tidligere anleggsvirksomhet tilknyttet tidligere 
vegutbygging at mulighetene er små for å gjøre nye intakte funn.  
 
Fylkesdirektøren må likevel ta forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner, 
derav kulturminner under markoverflaten eller uregistrerte fornminner. Dersom det i 
forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere 
ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken 
gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Hedmark 
fylkeskommune, kulturminneavdelingen j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kristin Ryen Reithaug 
ass. fylkessjef 
Samferdsel, kulturminner og plan 
 
  Elisabeth Seip 
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan 

for Rv 3 Veenskrysset - Løten kommune, Hedmark  

Vi viser til varsel om oppstart datert 8. oktober 2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.miljøkommune.no, www.klimatilpasning.no og www.norskvann.no.   

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

http://www.miljøkommune.no/
http://www.klimatilpasning.no/
http://www.norskvann.no/
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Susan Solbrå 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.Godkjenningstekst 

settes automatisk inn ved ekspedering   

  Kopi til: 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Dato:  30.10.2019 
Vår ref:  19/03434-2 
Deres ref:      

 

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for 
rv.3 Veenskrysset i Løten kommune - planID 0415_159 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 8. oktober 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
DMF kan ikke se at planen, som legger til rette for omlegging av Veenskrysset, kommer 
i konflikt med registrerte viktige forekomster av mineralske ressurser. Ut ifra 
foreliggende informasjon kan vi heller ikke se at planen medfører uttak av masser som 
vil omfattes av mineralloven.  
 
DMF har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsplan for Rv. 3 
Veenskrysset i Løten kommune.  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Rut Helene Langebrekke Eikeland 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Rut Helene Langebrekke Eikeland 

Leiv Erikssons vei 39 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@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 

http://www.dirmin.no/
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Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

 
 



Fra: Kari Helle Olden <Kari.Helle.Olden@mattilsynet.no> 
Sendt: 3. desember 2019 13:51 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Rv. 3 Veenskrysset i Løten kommune. Uttalelse i forbindelse med varsel 

om igangsetting av detaljregulering  
 
Vi har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan for Rv. 3 Veenskrysset i Løten kommune. Varsel 
om igangsetting av 
detaljregulering, plan—ID 0415-159 Vår referanse 2019/225445 
  
Mattilsynet forvalter drikkevannsforskriften. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016‐12‐22‐1868 Etter plan‐ og bygningsloven er vi 
sektormyndighet på områder som gjelder drikkevann og beskyttelse av nåværende og fremtidige 
drikkevannskilder/ressurser. 
  
Hensynet til nåværende og framtidige drikkevannskilder  
Vi minner om det ansvaret dere har for å kartlegge eventuelle vannkilder i området og å sørge for at 
det blir tatt hensyn til disse i arbeidet som skal gjøres.  
  
Hensynet til spredning av planteskadegjørere  
Mattilsynet forvalter også forskrifter som gjelder planteskadegjørere. Vi minner derfor om de 
pliktene dere har til ikke å spre planteskadegjørere og floghavre etter Forskrift om planter og tiltak 
mot planteskadegjørere, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000‐12‐01‐1333, og Forskrift 
om floghavre, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015‐06‐22‐752. Dette er det aktuelt å ta 
hensyn til ved for eksempel flytting av jord eller andre masser. 
  
  
  
Vennlig hilsen 
  
Kari Helle Olden 
Seniorinspektør, Mattilsynet avdeling Mjøsområdet 
Telefon: 22 40 00 00  / dir. 22 77 84 52 
Besøksadresse: Biohus, Holsetgata 22, Hamar 
  
Felles postadresse:  
Mattilsynet, Region Øst Avd Mjøsområdet  
felles postmottak, postboks 383 
2381 Brumunddal  
 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
 
www.mattilsynet.no  
www.matportalen.no 
  
  
  

file:///C:/Docserver/c496f502-0abb-4c2d-ae51-701a3e4e64b0/Working/faf47928-f499-433b-a3db-fc79b30da36e/.%20https:/lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016‐12‐22‐1868
file:///C:/Docserver/c496f502-0abb-4c2d-ae51-701a3e4e64b0/Working/faf47928-f499-433b-a3db-fc79b30da36e/.%20https:/lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016‐12‐22‐1868
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000‐12‐01‐1333
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015‐06‐22‐752
mailto:postmottak@mattilsynet.no
http://www.mattilsynet.no/
http://www.matportalen.no/
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Hedmarken landbrukskontor                                          
 

Postadresse: E-post:                            Telefon: Telefaks: Bankgiro: 
Stange kommune post@stange.kommune.no           62562000 62562001 1503.53.50877 

Postboks 214, 2336 Stange 

Besøksadresse: www.stange.kommune.no   Org.nr.: 970 169 717 mva. 

Høyvangvegen 40, 2322 RIDABU 

 

Statens Vegvesen Region Øst 

Postboks 1010 Nordre Ål 

 

2605 LILLEHAMMER 

 

         

         

         
Deres ref.  Vår ref. Saksb. Arkivkode Dato 

19/282236-1 19/3767-2 Karl Owren /L13/ 23.10.2019 

 19/47366 Tlf: 40403564  : 

 

 

Svar - Merknader til varsel om igangsetting av detaljregulering, plan-ID 0415_159.  

 

Viser til varsel, datert 8. oktober 2019, om igangsetting av detaljregulering Veenskrysset i 

Løten kommune. 

 

Hedmarken landbrukskontor har følgende merknader/kommentarer;  

 Avgang av dyrka mark må minimeres 

 Arealomfang av midlertidig anleggsbelte må minimeres 

 Matjordlag som blir nedbygd må tas vare på og gjenbrukes på samme 

landbrukseiendom som er berørt av tiltaket 

 

 

Dette til orientering. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Jørn-R. Follum  Karl Owren 

Landbrukssjef  Rådgiver 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Uttalelse til varsel om igangsetting av detaljregulering - Rv. 3 
Veenskrysset i Løten kommune- plan-ID0415_159 
 
Vi viser til mottatt brev vedrørende varsel om igangsetting av detaljregulering for RV.3 
Veenskrysset i Løten kommune. Denne uttalelsen er forfattet av Hias, men er også gitt i samråd 
med og på vegne av Løten kommune (Teknisk drift) ved virksomhetsleder Jens Petter Østerhaug. 
 
Løten kommune og Hias har tidligere vært i tett og god dialog med Statens vegvesen angående 
løsning for nytt Veenskryss og ivaretakelse av vann og avløpsledninger. Vi ønsker å fortsette med 
dette gode samarbeidet.  
 
Vedlagt er kart som viser Løten kommune og Hias sine vann og avløpsledninger i området. Hias 
sine vannledninger er markert med blå merkepenn. De resterende ledningene er kommunale. 
 
I tillegg har vi følgende bemerkninger som må hensyntas i det videre arbeidet: 

• Vi ønsker å komme inn i en tidlig nok fase i det videre arbeidet slik at vi kan finne en mest 
mulig hensiktsmessig løsning for vann og avløp (VA) i forkant av bygging av det nye krysset. 
Dette mener vi er den beste løsningen rent samfunnsøkonomisk. 

• Vi vil ha VA-ledninger mest mulig ut av veggrunn. Der det skal bygges ny veg over VA-
ledninger må disse legges om. 
Dette gjelder generelt. Det gjelder også spesifikt for kommunal vannledning fra kum 5874 som 
forsyner abonnenter ned til Bessby, Haukstad og Tofsrud. Det gjelder også spesifikt for Hias 
sin vannledning nord/vest for det nye krysset. 

• Hias sin vannledningen mellom kummene 11673 og 5873 må legges om. Dette er en 
støpejernsledning fra 1955. 

• Hias sin vannledning er hovedforsyningen inn til området og det tillates kun at den blir satt ut 
av drift en kort periode ved omkobling. 

• Løten kommune (Teknisk drift) ønsker at følgende hovedvannledning legges om: fra kum 
5873, enden på Hiasledningen, videre mot tappepost og forbi krysset Venslivegen / 
Stasjonsvegen mot Rema 1000, minimum til kum 5880 i Stasjonsvegen (så vidt utenfor 
planområdet). 

• Kum 5873 og 5874 må flyttes lenger sørover grunnet stor høydeforskjell mellom Rv3 / 
rundkjøring / busslomme slik at det er mulig å få til framtidig vedlikehold og reprasjoner. Det er 
store utslag på graveskråning p.g.a stor høydefoskjell ved eventuell graving. 

• Kommunal spillvannsledning og vannledning som krysser dagens Stasjonsvegen må ivaretas. 
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Med hilsen 
Hias IKS 
 
Kristin Manum 
forvalter ledningsnett 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og kommer derfor uten signatur. 

 
Vedlegg: 
VA-ledninger Veenskrysset Løten 

 
 
Kopimottaker: 
Løten kommune 

 
 
 



Fra: Storlykken, Kjell <Kjell.Storlykken@eidsiva.no> 
Sendt: 10. oktober 2019 14:21 
Til: Firmapost-øst 
Kopi: Mathiassen, Stefan; Leistad, Tormod 
Emne: Kommentar til Rv. 3 Veenskrysset i Løten kommune - Varsel om 

igangsetting av detaljregulering 
Vedlegg: Kartskisse elanlegg.pdf 
 
Vi viser til utsendt varsel den 8.10.2019 vedr. igangsetting av detaljreguleringsplan for Rv. 3 

Veenkrysset i Løten kommune. 

Eidsiva Nett AS (EN) har elnett i planområdet som vist på vedlagte kartskisse. Nettstasjon ENS10283 

Veensli er vist som rød firkant, men det ser ut til at denne går klar av planområdet. 11 kV kabel er vist 

som rød, stiplet strek mens lavspentkabel er vist som blå, stiplet strek. Lavspent kabelfordelingsskap 

er vist som blå, rektangulære firkanter. 

EN ønsker at kabler/kabelskap berøres så liten grad som mulig i forb. med gjennomføringen av 

prosjektet. Dersom noe skades eller må flyttes på, må tiltakshaver dekke alle kostnader så sant det 

ikke foreligger annen avtale. Vi ser gjerne at det innkalles til møte for å avklare i hvilken grad våre 

anlegg blir berørt. 

Blir det graving nær våre kabler, vil vi etter forespørsel påvise kablenes nøyaktige beliggenhet. 

Har dere spørsmål eller kommentarer til oss i forb. med selve planarneidet, er det bare å ta kontakt. 

 
Med vennlig hilsen 

Kjell Storlykken | Planingeniør 
Eidsiva Nett AS 
Tlf. 959 81 430 | E-post: kjell.storlykken@eidsiva.no 

 

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten 

 
Informasjonen i denne e-posten, inkludert eventuelle vedlegg, kan være strengt fortrolig. All form for bruk, publisering, videresending, 
kopiering eller det å foreta seg noe basert på denne informasjonen kan være ulovlig. Hvis du ikke er den tiltenkte mottager av e-posten, ber vi 

om at e-posten slettes og at vi blir kontaktet. 

 
The information contained in this email and any files transmitted with it may be confidential and legally privileged. Any use, disclosure, 

forwarding, printing, copying, distribution of this email or any action in reliance upon it is strictly prohibited and may be unlawful. If you are 

not the intended recipient, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system.  

tel:+4795981430
mailto:kjell.storlykken@eidsiva.no
mailto:kjell.storlykken@eidsiva.no
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Fra: Lars Erik Vindfallet Lauritsen <Lars.Lauritsen@Statnett.no> 
Sendt: 14. oktober 2019 09:33 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Høringsuttalelse  - Varsel om igangsetting av detaljregulering - Løten 

kommune - Rv. 3 Veenkrysset - Ny riksvei 3/25 Omangsvollen - 
Grundset/Basthjørnet - Merknadsfrist 12.11.2019 

 
Statnett takker for tilsendt varsel om planarbeid. Vi har ikke merknader til saken.  
 
 
Med vennlig hilsen  
  
Lars Erik Vindfallet Lauritsen 
Seniorrådgiver - Eiendomsforvaltning   
Miljø og tillatelser 
M +4795109418 
D +4723904740 
T +47 23 90 30 00 
 
Statnett  
Nydalen Allé 33, 0484 Oslo 
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo 
 
statnett.no 
  
 

"This email with attachments is solely for the use of the individual or entity to which it is 

addressed. It may contain confidential or privileged information. If you are not the addressee, 

please notify the sender and delete this message and all attachments from your files."  

http://www.statnett.no/
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Tilsluttet: Nordisk Lastebil Union, International Road Transport Union. Utsteder av TIR Carnet. 

Innlandet 
Stolvstadvegen  1 
2360 Rudshøgda 

Mobil  95 77 47 61 
gt@lastebil.no 

Bankgiro 7162.05.68842 
Org.nr. 971299681 

www.lastebil.no 

Statens vegvesen Region øst 
Firmapost-ost@vegvesen.no 
 
 
 
Rudshøgda 12.11.19 

 
 
 

RV3 Veenskrysset i Løten kommune.  
Igangsett av detaljregulering, plan-ID 0415_159 
 
Norges Lastebileier-Forbund region 2 – Innlandet viser til varsel om igangsetting av 
detaljregulering for RV3 Veenskrysset i Løten kommune. NLF har følgende kommentar til miljø- 
og sikkerhetsløsningene på avlastet riksvegnett: 
 

 En rundkjøring vil gi en mer trafikksikker løsning enn dagens to forskjøvne T-kryss. NLF 
forutsetter at rundkjøringen bygges stor nok til at den kan brukes av alle typer 
modulvogntog. Her må det også tas hensyn til næringslivets krav om stadig lengre 
kjøretøy.  
 

 
Lykke til med utbyggingen!  

 
På vegne av regionstyret i 

Norges Lastebileier-Forbund 
Region 2 – Innlandet 

 
 
 

Guttorm Tysnes, regionsjef 

mailto:hedopp@lastebil.no
mailto:Firmapost-ost@vegvesen.no
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Fra: Erik Scholten Sjølie <erik.sjolie@osto.no> 
Sendt: 7. november 2019 09:25 
Til: Firmapost-øst 
Kopi: Pedersen Geir 
Emne: Innspill vedr. avbøtende tiltak på rv. 3 i Løten og Elverum 
Vedlegg: 1.jpg 
 
Hei!  
 
Med tanke på rundkjøringsplanene i Veenskrysset i Løten, har jeg noen spørsmål og innspill.  
I det vedlagte flyfoto av krysset er det stipulert varselgrense som tar for seg et meget stort område 
rundt selve krysset. Hvordan vil disse områdene bli påvirket?  
Hvor stor vil den faktiske rundkjøringen bli?  
Hadde dessverre ikke anledning til å delta på informasjonsmøte tirsdag 5/11. 
 
Det er flott med et tiltak som bedrer trafikksikkerhet. Det jeg synes er bekymringsverdig er hvis 
dyrket mark må tas for å oppnå den tenkte rundkjøringen.  
Nå som den nye Rv3/25 bygges, vil hovedtrafikken igjennom Løten bli borte. Dermed minsker 
mengde biler samt ulykkes risiko betraktelig.  
 
Mitt innspill er derfor å bruke midlene på andre trafikksikkerhetstiltak, som : gang/sykkelsti langs 
nåværende RV3, mellom kongsvegen og løten sentrum. 
Eventuelt  å legge rundkjøringen på nedsiden av nåværende vei, hvor det nå er søppelkontainere og 
mye ubrukt areal.  
En oval rundkjøring med inngang/utganger som ikke ligger diagonalt kan løse dette, og man slipper 
derfor å bruke av god dyrket mark.  
 
Mvh  
Erik Scholten Sjølie  
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Sigrid Sjølie 

Veen – Kirkevegen 25 

2340 Løten 

         Løten 11/11 2019 

 

 

Statens vegvesen Region øst 

Postboks 1010 Nordre Ål 

2605 Lillehammer 

 

Angående plan -ID 0415_159 

 

Statens vegvesen ønsker å bygge rundkjøring i stedet for det eksisterende forskjøvet T- kryss i 

Veenskrysset.  

Begrunnelsen er å redusere ulykkesfrekvensen, samt å prioritere trafikken på fylkesveg 1844 / 

Kongsvegen på en bedre måte. Ingen av disse grunnene til tiltaket rundkjøring, blir begrunnet eller 

tallfestet. Tiltaket er heller ikke vurdert opp mot den sterke reduksjonen av trafikk – især tungtrafikk 

– når den nye riksveg 3 er på plass. Er det virkelig nødvendig å bygge en rundkjøring? 

Den samfunnsmessige gevinsten av et tiltak som en arealkrevende rundkjøring krever, må settes opp 

mot reduksjon og ødeleggelse av god matjord. Rundkjøringen som er skissert, vil legge beslag på et 

uforholdsmessig stort areal, især når de etterlater et stort ubrukt aeral (slope) mellom ny vegtrasè og 

eksisterende gang og sykkelveg, slik de foreløpige skissene viser.  

Det framstår som en kortsiktig økonomisk tankegang – i et langsiktig miljøperspektiv – med dette 

vegprosjektet. Især når prosjektet forutsetter å både beholde eksisterende gang / sykkelveg og brua 

over Vingergjessa. Dersom rundkjøringen f.eks. ble forskjøvet inntil gang og sykkelsti ville mye areal 

spares. 

Selv om vi alltid skal avpasse farten etter veg og føreforhold er virkeligheten en annen. I dag kjøres 

det rolig ned Veensbakken (Fylkesvegen ned mot Veenskrysset) på vinterstid, fordi vegen går i 

svinger. En rett vegstrekning ned i rundkjøringen vil kunne medføre flere trafikkuhell især vinterstid – 

det er vanskelig å redusere farten tilstrekkelig mot bunnen i bakken på glatt vegbane ved løsningen 

som velges. Farten er normalt høyere ved rettstrekninger. Det opprinnelige Veenskrysset ble endret 

nettopp for å unngå flere ulykker med for høy fart inn mot krysset. Jeg trekker sterkt i tvil om dette 

prosjektet kan ha noen bedring i trafikksikkerheten. Kanskje tvert imot i og med at det ikke har vært 

noen store trafikkulykker etter at løsningen med forskjøvet T-kryss til tross for betydelig økning av 

trafikken de siste 30 årene. 

Tiltaket å få buss-stopp og pendlerparkering er samfunnsmessig meget fornuftig, slik jeg ser det.  

Ved sterkt redusert trafikk langs nåværende riksveg 3, vil befolkningen ta denne vegen i bruk som 

myke trafikanter. Derfor vil det bli behov for å skjerme myke trafikanter ved å bygge gang / sykkelsti 
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sørover langs nåværende riksveg 3. Dette bør prioriteres framfor rundkjøring og derved også utredes 

i og med at bevilgningene til avbøtende tiltak er knyttet til riksveg 3. 

Oppsummert  

 Bygge busslommer og parkering / tilgang til disse fra pendlerparkeringsplass prioriteres. 

 Deretter prioritere gang/ sykkelveg sørover fra Løten langs nåværende riksveg 3 (forbi Løten 

virke og kobles på nåværende riksveg slik at det på sikt kan bli knyttet trygge gang 

sykkelruter til Balkevegen /Kongsvegen og vegen mot Romedal).  

 Dersom det insisteres på en rundkjøring i Veenskrysset, må vegtraseen følge gang og 

sykkelsti lang ned i Veensbakken og vegen knyttes til i en asymmetrisk rundkjøring lik den 

ved politihuset i Hamar. For å verne jord og dempe fart ned Veensbakken. 

 

 

Med Hilsen 

 

Sigrid Sjølie 





Tryggere, enklere og grønnere reisehverdagvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47)22073000
firmapost@vegvesen.no
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