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Områdereguleringsplan Elverom-Veisten - Nordre Land kommune - 2. gangs høring og 

offentlig ettersyn. Merknader fra Oppland fylkeskommune. 

 

Vi viser til e-post mottatt 02.06.2017 med områdereguleringsplan for Elverom - Veisten til andre gangs 

høring. Det er gjort en rekke mindre endringer i plankart og planbestemmelser. Dette omfatter blant 

annet flytting av parkeringsareal og justering av veiformål. Planbestemmelsene er endret i tråd med 

merknader i forbindelse med første gangs høring. 

 

Generelle merknader: 

Våre innspill til første gangs høring er i all hovedsak innarbeidet i planforslaget. Vi har følgende 

merknader til de endringer som er gjort i planforslaget til andre gangs høring: 

 

Trafikkforhold: 

Opplandstrafikk stiller seg positivt til en utbedring av forholdene rundt Torpa barne- og ungdomsskole. 

Som også Statens vegvesen nevner i sin uttalelse vil det være mest naturlig og trafikksikkert for myke 

trafikanter om bussholdeplassen flyttes nærmest skolen. Slik slipper de å måtte passere biler som kjører 

til og fra parkeringsplassen. De myke trafikantene må prioriteres inne på området med for eksempel 

opphøyd og adskilt gangvei. "Kyss og kjør"- og handicapområdet må være adskilt fra gangvei slik at 

konflikter mellom bilene og skolebarn unngås. 

 

Når det gjelder selve bussholdeplassen så er det i dag seks busser samtidig som henter barn. I tillegg til 

drosjer og maxitaxi. Dette må det legges til rette for. Det må også lages sporingskurver for alle 

bussoppstillingsplassene og inn- og utkjøringen på Fv 156 for 15 meter lange busser. Det må her tas 

hensyn til overhenget på bussene. 

 

Opplandstrafikk vil også informere om at vi ikke har behov for ny holdeplass for ekspressbuss. 

Denne bussen har endret traséen og kjører i dag ikke forbi Torpa. 
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Kulturminner: 

Grunnet ferieavvikling er foreløpig ikke temaet bygningsvern/nyere tids kulturminner i planforslaget 

vurdert hos Kulturarv. Vi ber om utsatt frist til 8.8. for eventuelle innspill vedrørende dette. 

 

Når det gjelder automatisk fredete kulturminner vi gjentar vår merknad fra uttalelse av 23.08.2916 ved 

første gangs høring av planforslaget: Vi ber om at Askeladden-id på de to automatisk fredete 

kulturminnene føres opp i bestemmelsene 8.2. I hensynssone H730-1 ligger Askeladden-id 100736 og i 

H730_2 ligger Askeladden-id 213323. Vi kan ikke se at denne merknaden er innarbeidet i 

planbestemmelsene. Vi minner også om meldeplikten etter kulturminnelovens § 8, denne kan med 

fordel innarbeides i bestemmelsene. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Jon Halvor Midtmageli                     Anne Terese Engesveen 

Rådgiver, plan og miljø                                                                                        Arkeolog/konservator 

etter fullmakt                                                                                                         etter fullmakt 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift iht. interne rutiner. 
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