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Områdereguleringsplan Elverom - Veisten i Nordre land kommune - 2. gangs 

høring og offentlig ettersyn 

Vi viser til foreslått reguleringsplan for Elverom som nå er på 2. gangs høring.  

 

Tidligere uttalelse 

Statens vegvesen ga i brev av 05.07.2016 uttalelse til 1. gangs høring. I planbeskrivelsen gis 

det en oversikt over tidligere innspill/merknader og kommunens kommentarer til disse. 

Planen som nå er på høring er forholdsvis uforandret fra foregående høring, så Statens 

vegvesen har ikke så mange nye innspill til planen. I tråd med vår tidligere uttalelse er nå 

byggegrenser til fylkesvegene, samt areal til grøfter og skjæringer/fyllinger langs nye gang- 

og sykkelveger innarbeidet i planen, noe som er positivt.  

 

I vår forrige uttalelse ba vi også om at det ble innarbeidet frisiktsoner til kryss og avkjørsler i 

planområdet. Dette er i all hovedsak gjort, men vi kan likevel ikke se at frisiktsoner er 

innarbeidet ved alle kryss og avkjørsler. Ved avkjørsel fra fv. 250 til boligområde ved 

Doktorhaugen (B12 og B13) mangler det frisiktlinjer i plankartet, her er krav til frisikt 4x70 

meter jf. vegnormalen.  Vi ber samtidig om at frisiktlinjene i plankartet målsettes. Videre ber 

vi om at frisiktlinjer også innarbeides til gang- og sykkelveg der hvor denne krysser veg eller 

avkjørsel. Frisikt til gang- og sykkelvegene skal være i samsvar med vegnormalen N100 og 

kapittel E.2.3.  

 

Buss og parkering ved skole 

Statens vegvesen har noen innspill/spørsmål til bussløsning ved skole og flerbrukshall som 

er vist på vedlagt illustrasjonsplan for område SPA1 og SPA3. Av hensyn til trafikksikkerhet 

er det viktig at utformingen av arealene er grundig gjennomarbeidet. Parkeringsarealer ved 

skoler og idrettshaller er ofte arealer hvor konflikter mellom barn og kjørende biler og 

busser raskt oppstår.  
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Dersom løsning som er vist på illustrasjonsplanen skal velges bør innkjøring av bussene skje 

fra sør, og utkjøring i nord. Dette for å unngå at elever ferdes foran bussene i sjåførens 

blindsone. Vi ber om at det sikres at plattformene er lange nok og universelt utformet slik at 

bussene kommer helt inntil plattformen med begge dører. Bussenes overheng må ikke ta 

ned i kantstein ved sving inn og ut. Det er viktig å sørge for at elevene skal komme seg trygt 

av og på bussen. Vrimlearealet bak bussene må derfor være godt gjennomtenkt. Et opphøyd 

fortau bak bussene og opp til GSV kan vurderes, eller gangareal rett bakover må vises med 

tydelig oppmerking.  

 

Valgt løsning innebærer at det bør etableres opphøyd gangfelt ved gangkryssing over 

adkomstveg inn til skole. Det må legges opp til at elevene skal krysse over opphøyd gangfelt 

innenfor inn/utkjøring til kyss og kjør parkeringen, slik at de slipper å krysse over kjørebane 

til foreldrene som kjører ut etter levering/henting. Å lede elevene til dette krysningspunktet 

blir derfor viktig. Vi forutsetter god belysning av arealet.  

 

Dersom det åpnes for å se på andre løsninger bør det også vurderes å bytte plass på 

bussparkering og bilparkering. Da vil en unngå at elevene unødvendig krysser over den store 

p-plassen på veg til skolen. Det bør også sees på løsninger med langsgående plattformer 

med plass til flere busser.  

 

Søndre adkomst for bussholdeplassen virker unødig bred. Vi minner om at avkjørsler til 

fylkesveg skal være utformet i tråd med normalkrav i håndbok N100. Vi ber om at det ved 

videre prosjektering utarbeides tegninger med sporingskurver for 15 meter lange busser for 

å se om holdeplassene og inn/utkjøring er riktig dimensjonert.  

 

Statens vegvesen har utover dette ingen merknader til 2. gangs høring av planen.  

 

 

Plan og trafikk Oppland  

Med hilsen 

 

 

 

Hans Martin Asskildt 

seksjonssjef Yngve Granum Stang  
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