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1 Bakgrunn for prosjektet 
 
Nordplan AS har av Langsua nasjonalparkstyre fått i oppgave å utarbeide et forprosjekt for 
opparbeiding av et nytt startpunkt til Langsua nasjonalpark. Punktet bidrar til å oppfylle den 
vedtatte besøksstrategien for verneområdene i Langsua. Prosjektet er finansiert med midler 
fra Miljødirektoratet (tiltaksmidler verneområder). Punktet skal plasseres på Verksodden i 
Espedalen, Sør-Fron kommune. Prosjektet kalles Startpunkt Verksodden, og skal være i samsvar 
med Miljødirektoratet sin satsing på merkevare for Norges nasjonalparker.   
 
Verksodden og Espedalen for øvrig har i tillegg en innholdsrik, kulturhistorisk verdi, med stor 
tetthet av kulturminner av ulik karakter, og fra ulike tidsepoker. Geografisk er startpunktet 
omkranset av rester etter gruvedrift med utvinning av kobber og nikkel. I tillegg finnes det i 
nærområdet bl.a. rester fra elgfangst, jernutvinning fra tidligere tider samt flere tusen år 
gammel bergkunst.  På bakgrunn av dette er det naturlig å også inkludere og informere om 
kulturhistoren i startpunktet, og prosjektet er således et samarbeidsprosjekt mellom Langsua 
nasjonalparkstyre, Sør-Fron kommune og fagenhet for kulturarv i Oppland fylkeskommune. 
 

2 Prosjektområdet 
 
Det planlagte startpunktet ligger ved avkjørsel fra Espedalsvegen (Fv. 255) til bl.a. Espedalen 
Fjellstue. Kjerneområdet for startpunktet består i dag av en gruslagt plass i umiddelbar nærhet 
til Espedalsvatnet på +725 meter over havet. Plassen har videre gjennomkjøring til Espedalen 
fjellkirke og Gravholmen (kirkegård). I tillegg et rekreasjonsområde som bl.a. benyttes som 
badeplass.  
 
Selve Verksodden har tidligere vært sentralt i gruvedriften som foregikk i Espedalen i tre 
perioder, med utvinning av kobber i 1665 - 1672, så for nikkelverket som ble drevet i to 
omganger fra 1847-1856 og deretter fra 1874-1878. Det finnes bl.a. rester av et anlegg med 
smeltehytte her, samt tufter av direktørbolig og en rekke andre bygninger. I tillegg en stor 
mengde rester fra gruvedriften i form av malm- og slagghauger. Oppland Fylkeskommune og 
Gudbrandsdalsmusea har begge gjennomført registreringer i området, og har ytterligere 
informasjon om gruvedriften. Se illustrasjon under, som viser noe av funnene 
Fylkeskommunen har registrert i området. Prosjektområdet for startpunktet er markert med 
blå sirkel. 
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Det planlagte prosjektområdet har også en sentral plassering i forhold til Espedalen 
landskapsvernområde (ca. 1 km unna) og videre Langsua nasjonalpark, som begge ligger 
sørvest for Verksodden, på motsatt side av Espedalsvatnet. Som kartet under viser, er 
Verksodden et fint utgangspunkt for en rekke turmål i de to verneområdene, herunder bl.a. 
Storhøliseter, Storhøpiggen, Megrundskampen, Angsjøene, Nordbua og Storkvelvbu. Populære 
aktiviteter på Espedalsvatnet er bruk av båt og fiske. Langs vannets vestside er det også mulig 
å gå tur og sykle på eksisterende traktorvei som går videre nordover langs vestsiden av 
Breidsjøen. 
 

 
 

Kart	over	Langsua	nasjonalpark,	med	prosjektområdet	markert	med	grønn	ring.	
 
Det også har i tidlig fase vært gjort noen overordnede vurderinger av mulige utvidelser av 
prosjektet, med et trinn 2 og 3. Disse er synliggjort i flyfoto under, men vil ikke bli nærmere 
beskrevet i dette forprosjektet. 
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3 Beskrivelse av forprosjekt 

3.1 Overordnet konsept 
 
Målet for prosjektet er å skape et attraktivt og informativt startpunkt for Verksodden, hvor det 
informeres både om Langsua nasjonalpark og den kulturhistoriske verdien av området. 
Naturlige deler av konseptet er da blant annet bedre strukturering av parkering, organsering 
av informasjon i henhold til Miljødirektoratet sin designmal for nasjonaparkene, samt 
organisering av informasjon om kulturminner. I tillegg er det ønskelig at startpunktet skal ha 
en høy estetisk verdi, som glir naturlig inn i omgivelsene, og tilrettelegger for at dette er et 
naturlig sted for besøkende å stoppe, sanke informasjon og hvile før de tar turen videre.  
 
De fleste som kommer til stedet vil komme i bil eller på sykkel fra Espedalsvegen. Når de 
svinger av inn mot startpunktet, er det viktig at man relativt tidlig kan se at her er det noe som 
skjer, og at dette er et sted man kan hente informasjon, samt sette fra seg bilen.  
På grunnlag av dette er sonene med informasjonstavler plassert før du kommer inn til selve 
parkeringsplassen.  
 
Vi valgte å dele fysisk infopunkt for nasjonalparken og infopunkt for kulturminnene, ved at de 
ligger på hver sin side av innkjøringen til parkeringsplassen. De to punktene danner således en 
portal inn til stedet, knyttet sammen med kjørbare heller som bremser farten for bilene som 
kommer dit, og synliggjør gangsone mellom punktene. Plassen for nasjonalparken er lagt mot 
vest, slik at du har utsikt mot nasjonalparken, og mulig atkomst til vannet. Infopunktet for 
kulturminnene er lagt mot øst, slik at man har utsikt mot malmhauger og gamle hustufter, og 
ev. også videre nordover mot smeltehytta. 
 
Det er utarbeidet en 3D-modell av prosjektet, og linken under viser en videogjennomgang av 
denne modellen: 
https://www.youtube.com/watch?v=BasliI_YfvU&feature=youtu.be 
 
 

 

3D‐illustrasjon,	sett	fra	nord:	de	to	infopunktene	ligger	på	hver	sin	side	av	innkjøring	til	
parkeringen.	
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3D‐illustrasjon,	sett	fra	sør:	de	to	infopunktene	ligger	på	hver	sin	side	av	innkjøring	til	parkeringen.	
 

3.2 Materialvalg  
 
I prosjektet er det valgt å bruke robuste materialer som er tilknyttet gruvedriften og stedets 
historie, og som vi mener harmonerer med naturen og landskapet omkring. Følgende 
materialvalg er gjennomgående tenkt brukt i prosjektet: 
 

 Cortenstål i skilttavler på begge infopunktene  
 Bruk av malm med samme fargeinnslag som den stedegne malmen. Dette kan 

eksempelvis brukes som fyllmateriale i Gabion-benker og, om mulig, brukes i 
natursteinsmurer.  

 Slagg fra gruvedrift kan vurderes som løsmassedekke ved infopunkt for kulturminner.  
 Gjenbrukt treverk – flott grov struktur i forskjellige fargenyanser (grå, lysebrun, svart). 

Materialet vil gli fint inn i fargeskalaen til naturen omkring, samt med de stedegne 
massene og gruverestene.   

 Skiltstolpe med retningsgivende piler mellom de to infopunktene utstyres med mindre 
skilter av kobber og nikkel, som en referanse til den tidligere gruvedriften  

 

       
Kobber	 	 							Cortenstål	 	 							Kobber	malm																								Gjenbrukt	treverk	
 

3.3 Startpunkt nasjonalpark 
 
Som tidligere nevnt, er  startpunktet for nasjonalparken lagt mot vest, med utsikt mot 
Espedalsvannet og landskapsvernområdet/nasjonalparken. Plassen rammes inn og avgrenses 
av natursteinsmurer i robust, naturlig utførelse.  
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	Område	egnet	til	utsiktsplass.		 										Referanse,	røff	natursteinsmur	

	I	dag	brukt	til	bålplass.	 	 	
 
Langs natursteinsmur mot nord er skilttavler i cortenstål plassert. Disse skiltene skal inneholde 
informasjon om nasjonalparken, herunder et stort oversiktskart. Eksakt innhold på øvrige 
skilter er foreløpig ikke bestemt.   
 
I tillegg til skilttavlene er det innpasset et portalskilt (ihht. merkevaren) med utsikt mot vannet 
og landskapet bak. Her må det ryddes noe vegetasjon for å åpne opp landskapet og gi de 
besøkende bedre oversikt, og det er behov for en skjøtselsplan, som kommunen og 
fylkeskommunen må utarbeide.  
 
Videre er det innarbeidet en bålplass, som oppfordrer til å slå seg ned. Bålplassen er inspirert 
av synlige rester etter båltenning på stedet. Bålplassen er skjermet fra p-plassen ved bruk av en 
buffersone med natursteinsmurer og beplanting. Benker kan utformes på flere måter: 
eksempelvis gabionbenker av cortenstål med innfyll av kobbermalm, eller murte 
natursteinsbenker, begge med gjenbrukt treverk som gir et robust uttrykk.  
 
Tanken med organiseringen er at skilttavlene kan sees fra bålplassen, samtidig som det også er 
god plass til å stå foran de og studere. Skiltene er utformet  i henhold til designmal for 
nasjonalparkene.   
 
Hovedatkomst, som også er trinnfri og tilpasset funksjonshemmede, vil være via hellelagt felt 
mot infopunkt kulturminner. I tillegg er det tenkt etablert en gruslagt, smalere snarvei direkte 
fra parkeringen i sør, og inn på bålplassen. 
 

       
3D‐illustrasjoner	av	innfallspunkt	for	Nasjonalparken:	Portalskilt	med	utsikt,	og	innfallspunktet	
sett	fra	infopunkt	for	kulturminner.			
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3D‐illustrasjon:	oversiktsbilde	av	innfallspunkt	for	nasjonalparken,	med		

bålplassen	i	forgrunnen.	Utkjøring	til	fylkesveien	i	bakkant.	
 

3.4 Informasjonspunkt kulturminner  
 
Som tidligere nevnt, er infopunkt for kulturminner plassert øst for innkjøring til parkeringen. 
På denne siden har man direkte utsikt og kontakt med en del av de faktiske kulturminnene på 
stedet; både malmhauger og synlige tufter fra bygninger etter gruvedriften. 
Kulturminnepunktet må likevel ses på som en innfallsport til et stort og innholdsrikt 
kulturminneområde. 
 
Infopunktene for nasjonalpark og kulturminner er knyttet sammen med et felt av kjørbare 
natursteinsheller som danner gangvei mellom dem, og som nevnt bremser farten på 
biltrafikken inn til plassen.  Selve plassen foreslår dekket med grus/løsmasser – om ønskelig og 
mulig kan man benytte slaggrester fra gruvedrift andre steder i landet, som har samme 
fargeinnslag som slaggrestene fra stedet. (De stedegne slaggrestene og malmen kan ikke 
benyttes, da de er del av kulturminnene.) 
 
Den nære tilknytningen til murrester og slaggrester danner gode muligheter for direkte 
angivelse og informasjon om gruvedriften i området. Rett nord for plassen er det bl.a. en 
malmhaug i umiddelbar nærhet. Det er viktig at man med utførelse av prosjektet holder god 
avstand til denne og andre kulturminner, både mtp. rigging og fundamentering, og haugen må 
derfor måles inn med korrekt plassering før utførelsesgrunnlag lages. Plassering og avstander 
må avklares med kulturminnemyndighetene før utførelse. 
 
Skiltene på dette infopunktet er også tenkt i cortenstål, som skiver som står forankret i bakken, 
men til forskjell fra skiltene for nasjonalparken danner disse her en knekk, slik at selve 
informasjonen plasseres på en skrå flate i toppen. Dette er i henhold til skilter som 
fylkeskommunen og kommunen også har benyttet i andre kulturminneprosjekter. Disse 
skiltene er også noe lavere enn nasjonalparkskiltene, da det er ønskelig med direkte utsikt mot 
terrenget, også mens du står og leser, samt bevare en god kontakt mot landskapet og 
kulturminnene rundt. 
 
I tillegg til skilttavlene, kan det også være aktuelt å plassere ut QR-koder med mer informasjon, 
dersom noen ønsker å vite mer om kulturminnene i Espedalen. Det har også vært diskutert 
mulighetene for å få utarbeidet en 3D-modell av det gamle gruvesamfunnet, slik at man ved 
en QR-kode kunne sett en illustrasjonsvideo av omfanget bebyggelse på Verksodden. Denne 
bebyggelsen var i lokal målestokk for en landsby å regne. Vi anbefaler at en ev. 3D-modell 
utredes videre i neste fase av prosjektet. 
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Antall skilttavler og hvilke temaer som skal presenteres må det arbeides videre med i neste 
fase av prosjektet, men aktuelle temaer kan i tillegg til gruvedriften bl.a.  være elgfangst og 
bergkunsten i området.  
 

                          
Eksempel på skilt brukt for kulturminner   Eksempel på QR-kode info punkt 
 
Også denne plassen er innrammet av natursteinsmurer som leder inn og strammer opp 
avgrensningen. Gabionbenker/natursteinsbenker av samme type som på infopunkt 
nasjonalpark benyttes, med en buffersone av stedegen vegetasjon og murer mot 
parkeringsplassen. Også her er tanken at plassen skal oppfordre de besøkende til å slå seg ned, 
ta inn landskapet og informasjonen som er å hente her. 
 
Om ønskelig, kan midten av plassen benyttes til utstilling av et historisk element – enten fra 
gruvetiden eller andre perioder. Gudbrandsdalsmusea og fylkeskommunen bør benyttes som 
konsulenter for ev. valg av element. 
 
Hovedatkomsten, som er trinnfri og tilpasset funksjonshemmede, vil også her være via 
hellelagt felt mot infallspunkt nasjonalpark. I tillegg er det tenkt etablert en gruslagt, smalere 
snarvei direkte fra parkeringen i sør, og inn på plassen. Selve plassen er avgrenset med bruk av 
en robust corten-kant som gi en fysisk avgrensning mellom bearbeidet og uberørt område. I 
tillegg hjelper dette til med å hindre at løsmasse fra plassen bli blandet i terrenget rundt.  
 

            
Eksempel	på	mulig	historisk	element,	samt	avgrensende	kant	av	cortenstål.	
 
 



  

  
Nordplan  side 10  

    10 
 

 
3D‐illustrasjon:	utsnitt	av	infopunkt	kulturminner,	med	innfallspunkt	nasjonalpark		

i	bakgrunnen.	
 

 
3D‐illustrasjon:	infopunkt	kulturminner,	med	malmhaug	fra	gruvedrift	i	bakgrunnen.	
 
 

 
3D‐illustrasjon:	infopunkt	kulturminner,	sett	fra	sørøst.	
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3.5 Parkering og området for øvrig 
 

 
Dagens parkeringssituasjon  
 
Parkeringsplassen er i dag en relativt utflytende grusplass. Geometrien på denne er tenkt 
strammet noe opp, og avgrenset med store, spredte steiner langs kantene av 
parkeringsarealet. Dette gir en visuell avgrensning som ikke stenger mot terrenget rundt. Areal 
som i dag er gruset, men som blir overflødig som parkering arronderes og tilbakeføres til 
stedegen vegetasjon. HC-plassen markeres med  et enkelt skilt på stolpe.  Parkeringsplassen 
bør kunne brøytes på vinterstid, og planlagt utforming legger nå til rette for dette. 
 
Orienteringsskilt med retningsangivelse for alt utenom området, som kirke, smeltehytte, 
toalett osv. plasseres på stolpe ved innkjøringen, mellom de to infopunktene.  
 

         
Eksempler på henholdsvis størrelse og materialbruk (kobber) på retningsangivende skilt. 

3.6 Toalett og søppelhåndtering 
  
Det er allerede etablert et toalett noe sør for dagens parkeringsplass, i tilknytning til tidligere 
nevnte bade-/rekreasjonsområde. Dette er i dag lite synlig fra parkeringsplassen, og det bør 
derfor markeres på den planlagte stolpen med retningsangivelser.  
 
I tillegg bør det ryddes noe vegetasjon, slik at det enkelt kan dannes en gangsti/snarvei fra 
parkeringen og bort til toalettanlegget. I dag er den naturlige atkomsten til toalettene bilveien 
som går videre inn til fjellkirken, og dette er en omvei i forhold til om man går direkte gjennom 
det som i dag er krattskog. 
 
Når det gjelder avfallshåndtering, finnes det per i dag ingen steder for besøkende å kvitte seg 
med avfall, bortsett fra ev. inne på/i tilknytning til eksisterende toalett. Tidligere søppelskur, 
som i dag står til nedfalls, foreslås derfor fjernet, og erstattet med nedgravde søppelbrønner 
ved innkjøringen til parkeringsplassen. Størrelse/type og omfang av disse må avklares med 
renovatør og kommune, men det er viktig at det legges opp til så lang tømmefrekvens som 
mulig mtp. kostnader. Plassering må avklares med kulturminnemyndighetene før utførelse. 



  

  
Nordplan  side 12  

    12 
 

 

 
Dagens ubrukte søppelskur fjernes.  

3.7 Tekniske anlegg - belysning 
 
Det har vært vurdert muligheter for å etablere et solcelledrevet belysningsanlegg i prosjektet. 
Hvorvidt dette er mulig, er først og fremst et kostnadsspørsmål, men det er også andre 
aspekter ved dette som må vurderes nøye. 
 
Det er nå lagt opp til et relativt nøkternt, stedstilpasset anlegg, uten de store inngrepene eller 
konstruksjonene. Det er derfor viktig at en ev. belysning tar hensyn til dette, og utføres på en 
tilpasset og nennsom måte. Det anbefales at selve parkeringsplassen og området rundt ikke 
får belysning, men at de to infopunktene ev. kan få noe dempet belysning i form av lys nede 
ved bakken som markerer skilttavlene, eller ev. noe lys innfelt i/under benkene. 
 
I en videre prosess bør dette utredes videre, og teknisk kompetanse bør hentes inn før en 
beslutning tas.  
 

3.8 Vegetasjon – skjøtsel  
 
Før prosjektet skal gjennomføres, må det utarbeides en skjøtselsplan for området. Denne bør 
omfatte rutiner og ansvarsfordeling, og må bl.a. innnbefatte følgende punkter: 
 

 Skjøtsel vegetasjon, både på og rundt kulturminnene, og for generelt å rydde 
opp/åpne landskapet rundt, som er relativt gjengrodd. Bl.a. forbedre utsikt mot 
nasjonalparken og smeltehytta. 

 Skjøtsel/vedlikehold av konstruksjonene i prosjektet 
 Reparasjon/sikring av eks. kulturminner – bl.a. smeltehytta 
 Videreutvikling av prosjektet – hva må hensyntas, slik at skjøtsel av prosjektet legger 

til rette for en ev. neste fase/videreutvikling 
 Hvem har ansvar for hvilke deler, både mtp. faktiske arbeidsoppgaver, samt kostnader 

knyttet til dette 
 
Skjøtselsplanen skal utarbeides av Sør-Fron kommune i samarbeid med fylkeskommunen, mtp. 
å ivareta kulturminnene på riktig måte. 
 
 



  

  
Nordplan  side 13  

    13 
 

 
3D‐illustrasjon	av	prosjektområdet,	sett	fra	vest.	
 

4 Videre arbeider 
 
Det anbefales at neste fase i prosjektet blir en videre utredning av de elementene som er 
belyst i dette forprosjektet. Det er viktig å påpeke at dette prosjektet presenterer et overordnet 
konsept, og at justeringer av dette vil måtte påregnes i de videre arbeidene. 
Neste fase vil da normalt være å gå inn i detaljprosjektering av løsningene, og i sammenheng 
med dette utarbeide et anbudsgrunnlag for innhenting av priser fra utførende entreprenører.  
 
Ev. forprosjekt  for fase 2 og 3 i prosjektet, med utvidede prosjektområder (ikke beskrevet her, 
men vist i illustrasjon på side 4), er også et mulig neste skritt, men forprosjektet som her 
foreligger er uansett utformet for å kunne stå trygt på egne ben, uten at de neste, eventuelle 
fasene kommer til uførelse.  


