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1. GENERELT 
 
1.1 Avgrensning av planområdet 

Bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med planavgrensning. 
 

1.2 Planens hensikt 
Planen skal legge til rette for bygging av nytt hensettingsområde og tilstrekkelig areal for 
fremtidig tine/vaskehall på Hove. 
 

1.3 Reguleringsformål 
Arealene innenfor planområdet er regulert til følgende formål, jf. PBL § 12-5: 

 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, 2.ledd n2r.1 ) 
Offentlig eller privat tjenesteyting (o_BOP)  
Energianlegg (Trafostasjon) (o_BE) 
Forretning/kontor/industri (BKB) 

 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 2.ledd nr.2 ) 
Kjøreveg (o_SKV) 
Fortau (o_SF) 
Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 
Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT) 
Trasé for jernbane (o_STJ) 
Annen banegrunn-tekniske anlegg (o_SBT) 

 
GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5 2.ledd nr.3 ) 
Grønnstruktur (o_G) 

 
FARESONE (PBL § 12-6, jfr 11-8 bokstav a) 
Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (Faresone H370) 
 
OMRÅDEBESTEMMELSER 
Anlegg- og riggområde (#1) 
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Hensynssone infrastruktur (hensynssone H410)  
 
 
 

2. REKKEFØLGEKRAV 
 
2.1 Planovergang 

Planovergang KO-PLO-004832 skal stenges for biltrafikk før Hove hensetting kan tas i bruk. 
En løsning for kryssing av sporet til Hove tømmerterminal for gående og syklende skal 
opprettholdes inntil annen trasè for gang- og sykkelforbindelse nord-sør, i eller utenfor 
planområdet, er etablert. Når annen gang- og sykkelforbindelse er etablert, kan eksisterende 
planovergang saneres. 
 

2.2 Istandsetting av anleggs- og riggområder 
Anleggs- og riggområder skal istandsettes med beplantning og tilsås, og fremstå som grønne 
arealer, innen anlegget tas i bruk, eller senest innen påfølgende sommer. 
 

2.3 Støytiltak 
Nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før hensettingsområdet tas i bruk, kfr pkt 3.6. 
 

2.4 Adkomst pumpestasjon 
Ny atkomst til pumpestasjon skal opparbeides før planovergangen i sør stenges.  
 

2.5 Tine/vaskehall 
Før det kan bygges tine/vaskehall skal det gjøres rede for konsekvenser for forurensning og 
miljø, og tiltak for å forhindre forurensning og negative konsekvenser for miljø og 
grunnvannskilden. 

 
2.6 Stikkrenner 

Før det kan iverksettes tiltak innenfor STJ og SBT må stikkrenner utbedres. Stikkrenner skal 
dimensjoneres for 200 års flom + 40 % sikkerhetsmargin.  
 

2.7 Brannhydranter 
Brannhydranter eller brannkummer må være etablert med maksimal avstand 100 m fra 
byggenes fasader innen brukstillatelse er gitt. 
 

2.8 Grøntstruktur 
Arealer avsatt til grønnstruktur skal tilsås og/eller beplantes innen anlegget tas i bruk, eller 
senest innen påfølgende sommer, og skal fremstå som grønne arealer. 

 
 

3. FELLESBESTEMMELSER 
 

3.1 Forhold knyttet til kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter, jfr. Lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring å avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette. 

 
3.2 Miljøoppfølging 

Arbeid og tiltak i medhold av denne reguleringsplanen skal gjennomføres i tråd med 
miljøoppfølgingsplan. Identifiserte tiltak skal godkjennes av Lillehammer kommune. Dersom 
det etableres tine-/vaskehall skal det gjøres vurdering av sikring av drikkevannskilden i 
forbindelse med byggesøknaden.  
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3.3 Belysning  

Belysningen i området må utføres på en slik måte at det det gir minst mulig ulemper for 
omkringliggende arealer. Belysning i anlegget skal være målrettet og bruken skal i størst mulig 
grad begrenses. Tidsstyring, fotoceller og eventuell annen teknologi skal benyttes der dette er 
mulig. 

 
3.4 Gjerde  

Området avsatt til jernbaneformål tillates inngjerdet med inntil 2,5 m flettverksgjerde, med 
piggtråd på toppen. 
 

3.5 Byggegrenser 
For byggegrense mot spor gjelder jernbaneloven §10. Der jernbanelovens § 10 ikke får 
anvendelse, er byggegrensen til o_SKV1 15 m fra senter veg. 
 

3.6 Støyskjerming  
Grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442) eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse 
skal ikke overskrides. Det skal gjøres støyreduserende tiltak for boligene øst for planområdet 
gjennom støyskjerm eller tilsvarende støydempende løsning, jf. Støyrapport HOV-00-A-00063. 
Det gjelder g/bnr 186/5, 186/53, 186/54, 186/55, 186/62 og 186/100.  
 
For eiendommer som ikke tilfredsstiller krav til støy må det vurderes tiltak på 
eiendommen/huset. 

 
3.7 Sikringssone tilknyttet Lillehammer vannverk 

Hele planområdet ligger innenfor sikringssone III for Korgen vannverk. 
Følgende restriksjoner er knyttet til hva som er tillatt innenfor denne sikringssonen: 
a) Alle virksomheter/bedrifter skal knyttes til kommunalt vann og avløpsnett. 
b) Trafikkareal med sterk belastning skal ha tett overflate og overvann skal ledes til 

offentlig vann- og avløpsnett. 
c) Det er ikke tillatt med lagring av stoffer med utvaskbare kjemiske forbindelser 

som er vanskelig nedbrytbare og/eller kjemiske elementer som er helsefarlige. 
d) Det er ikke tillatt med drivstoff- og oljeledninger, lagring av tjære, fenoler og 

biocider eller bruk av persistente pesticider. 
e) Det er ikke tillatt med nyanlegg av beholdere større enn 10 m3 for olje og 

oljeprodukter. 
f) Det skal være tette oppsamlingsmagasin rundt alle tanker for olje/oljeprodukter 

(maksimalt volum 10 m3) og andre skadelige kjemikalier. Alle tanker skal 
trykkprøves regelmessig. 

g) Olje og bensinutskillere skal utrustes med alarmutstyr godkjent av Lillehammer 
kommune. 

h) Det er ikke tillatt med tømming og spredning av septiktankslam, slam fra 
renseanlegg og pudrett. 

i) Alle virksomheter/bedrifter skal fremlegge et fullstendig internkontrollopplegg 
som i særlig grad skal beskrive rutiner for sikring av indre og ytre miljø. 

 
 

3.8 Universell utforming 
Alle bygg og utearealer skal utformes i tråd med gjeldende krav for universelt utforming. 

 
3.9 Overvannshåndtering 

Det skal lages en plan for overvannshåndtering, basert på at overvann skal håndteres på 
egen grunn. Planen skal godkjennes av Lillehammer kommune. Overflatevann skal ledes til 
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forsenkninger og grøfter hvor det fordrøyes, infiltreres og ledes til resipient. Se også pkt 5.5 og 
6.1. 
 

3.10 Forurensing og massehåndtering 
Det må lages en tiltaksplan for å håndtere svartelistede arter slik at de ikke spres ut av 
planområdet. 

 
4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 
4.1 Energianlegg (BE) 

Området er regulert gjennom reguleringsplan for «Ny E6 Skikstadgutua - Smerudgrinda, 
10.10.1985».  Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts 
anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av 
overdekningen over kabler eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til 
luftledningsanlegg. 
 
Anleggsarbeid nært spenningssatte anlegg må skje på en måte som ikke gir fare for Statnetts 
ledninger eller skade på personell, maskiner og utstyr. Statnett skal varsles minst 6 uker før 
planlagt oppstart ved arbeid nærmere enn 30 meter fra ytterste strømførende fase på 
ledningen. 
 

4.2 Offentlig eller privat tjeneste yting (BOP) 
Området merket BOP er regulert gjennom reguleringsplan for «Ny E6 Skikstadgutua-
Smerudgrinda, 10.10.1985».  
 

4.3 Forretning/kontor/industri (BKB) 
Området er regulert gjennom reguleringsplan for Storhove sør, vedtatt 23.09.2004. I området 

skal det oppføres bygninger for kontor, industri, lager og forretning knytta til produksjons- eller 
lagervirksomheten. 
 

5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
5.1 Kjøreveg 

Vegen SKV1 er adkomstveg til hensettingsområdet og til kommunal pumpestasjon. 
Vegen SKV2 er Hovemovegen.  
Vegen SKV3 er adkomstveg fra rundkjøring inn til hensettingsområdet.  
Vegen SKV4 er regulert veg videreført fra reguleringsplan for Lillehammer driftsbanegård 
Hove. 
 

5.2 Fortau 
Områdene (SF1 og SF2) er regulert gjennom reguleringsplan for «Ny E6 Skikstadgutua - 
Smerudgrinda, 10.10.1985».  
 

5.3 Annen veggrunn – grøntareal 
Arealene avsatt til annen veggrunn grøntareal (SVG) skal tilsås og/eller beplantes, og skal 
fremstå som grønne arealer. Beplantningen skal ikke være i konflikt med frisiktlinjer og 
normalt vegvedlikehold. 
 

5.4 Trasé for jernbane(STJ) 
I området regulert til jernbane (STJ) kan det bygges dobbeltsporet jernbane med tilhørende 
installasjoner. 
  

5.5 Annen banegrunn – tekniske anlegg(SBT) 
Bygg som er tilknyttet hensettingsanlegget skal plasseres og utformes slik at fjernvirkningen i 
landskapet blir så lav som mulig. Bygg over 3 etasjer tillates ikke. Teknisk bygg med 
grunnflate mindre enn 50 m2 tillates oppført uten byggesøknad.  
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Det skal utarbeides en illustrasjonsplan som skal godkjennes av Lillehammer kommune før 
det gis rammetillatelse. Illustrasjonsplanen skal blant annet inneholde følgende: 
- Plassering av bygg 
- Atkomst, parkering og trafikkareal  
- Plan for overvannshåndtering 
- Forholdet til omkringliggende landskap 
- Estetisk utforming 
 
Det er tillatt med inntil 6 biloppstillingsplasser for servicebygg. Sykkelparkering skal 
dimensjoneres ihht retningslinjer i kommuneplanens arealdel. 
 
Ved eventuell søknad om tine/vaskehall skal følgende vurderes 
- Estetikk og materialvalg. Arkitektoniske element som gjør det mulig å forstå byggets 

funksjon bør etterstrebes.  
- Oppbrudd i fasaden for å dempe fremtoningen av bygget. 
- Redegjørelse av høyder og volum  

 
5.6 Gang-/sykkelveg (SGS) 

Gang/sykkelvegen SKV4 er videreført fra reguleringsplan for Lillehammer driftsbanegård Hove. 
 

 
6 GRØNNSTRUKTUR 

 
6.1 Grønnstruktur 

Grøfter og forsenkinger skal anlegges med humusholdig vekstjord som vokser naturlig i 
området for å binde og omsette næringsstoffer og forurensningskomponenter. Beplantningen 
skal ikke være i konflikt med områdesikring, frisiktsone og normalt vegvedlikehold. 
Svartelistede arter skal ikke benyttes. 
 

7 FARESONE 
 

7.1 Faresone – høyspenningsanlegg,  
Fareområdet (H370) rundt høyspenningsanlegg er vist med skravur på plankartet. Det er ikke 
tillatt å plassere bygninger innenfor fareområdet. Tiltak innenfor hensynssonen skal 
godkjennes av ledningseiere Eidsiva nett og Statnett.  
 
 

8 OMRÅDEBESTEMMELSER 
 
8.1 Anleggs- og riggområde 

Områder som er regulert til anleggs- og riggområder (#1) er vist med skravur på plankartet. 
Områdene kan brukes til midlertidig anleggsområde, riggområde, atkomst og annet som er 
nødvendig for gjennomføring av anlegget. Områdene skal være sikret slik at de er 
utilgjengelige for allmennheten.   
 

8.2 Hensynssone infrastruktur 
I hensynssone infrastruktur er det reservert areal for å regulere gang-/sykkelveg i fremtiden. 
Dersom annen trasè for gang- og sykkelforbindelse nord-sør, i eller utenfor planområdet, 
etableres, utgår hensynssonen.


