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Terminologi 

Hensetting: Parkering av togsett på ubestemt tid. 
   
Driftsbase: Område disponert for Bane NORs egne drifts og vedlikeholdsaktiviteter. 
Bane NOR Bane NOR har ansvaret for infrastruktur for jernbane i Norge.  
Tine-/vaskehall Hall for opptining og fjerning av snø og is på persontog, samt utvendig 

renhold av persontog 
KL-anlegg: Kontaktsledningsanlegg. Komponentene strømforsyning for elektrisk 

banedrift består av, dvs ledninger, master, brytere mm. 
Rullende materiell: Skinnegående lokomotiver, motorvogner, vogner og arbeidsmaskiner. 
Sporplan: En plantegning som viser alle jernbanespor og sporveksler korrekt tegnet inn. 
Sporveksel: En mekanisk innretning som gjør at rullende materiell kan kjøre fra et spor 

over i et annet. 
Sporvifte: Beskriver et forgreningsområde for spor hvor man grener av til mer enn to 

spor. 
Transformator: Innretning som endrer strømmens spenning fra et nivå til et annet. 
Underbygning: Masse bestående av grus og steinmateriale som skal sikre at ballast, sviller, 

skinner og sporveksler ligger stabilt og ikke beveger seg. 
Åk: Oppheng for kontaktledninger som spenner over flere spor. 
 

Referanseliste 
[1] Tittel på det første referansedokumentet, Dok.nr. 
[2] Tittel på det andre referansedokumentet, Dok.nr. 
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1 INNLEDNING 
1.1 Bakgrunn  
Hove ligger ca. 3,5 km nord for Lillehammer stasjon langs Dovrebanen. Innføring av ny 
grunnrutemodellen i 2012 har ført til et økende antall reisende til Lillehammer. For å kunne håndtere 
vekst i etterspørsel på InterCitytogene må NSB kunne kjøre alle tog i grunnproduksjon i InterCity 
Skien-Eidsvoll og Drammen-Lillehammer med dobbeltsett, og det er i den forbindelse behov for økt 
hensettingskapasitet på pendelendepunktet Lillehammer (Hove hensetting).  
 
Behovet for vekst i hensettingskapasiteten på Lillehammer er også utløst av planlagt nytt dobbeltspor 
til Hamar. Når dobbeltsporet er ferdig til Hamar, og det økes til halvtimefrekvens der, kan det ikke 
lenger påregnes hensettingskapasitet på Hamar som avlastningssted for Lillehammer. Likeledes vil 
hensettingsbehovet øke når dobbeltsporet føres videre til Lillehammer.  
 
Endret teknisk plan 
Det ble i 2016-2017 utarbeidet teknisk hovedplan for Hove driftsbanegård med driftsbase, fasiliteter for 
service og vedlikehold, samt tine-/vaskehall. Prosjektet ble kostnadskrevende og Bane NOR har 
derfor utarbeidet en revidert hovedplan som er en mindre omfattende løsning med et 
hensettingsanlegg med 16 hensettingsplasser på Hove.  
 
Den reviderte hovedplanen er en minimumsløsning for hensetting av 16 togsett med mulighet for 
trinnvis utbygging i to trinn med henholdsvis 10 og 6 hensettingsplasser. Det tas sikte på at 
utbyggingen skjer samtidig for de to utbyggingstrinnene. 
 
Det er bestemt at driftsbasen ikke skal reetableres på Hove. Fasiliteter til togoperatør er også 
redusert. Sporplanen er imidlertid konstruert slik at det er mulig å etablere en tine/vaskehall på Hove 
på et senere tidspunkt.  
 
Regulering 
Prosjektets navn er som følge av endret løsning, endret til Hove hensetting, som er Bane NORs 
offisielle navn på prosjektet. Et hensettingsanlegg er mindre omfattende enn en driftsbanegård. 
Hensettingsanlegget skal benyttes til parkering av persontog for natten, samt renhold av vognsettene. 
Det innebærer også at arealbehovet er redusert fra 174 daa til 117,3 daa.  
 
Det er hensettingsanlegget, Hove hensetting, som nå reguleres. Reguleringsplanen skal dessuten 
tilrettelegge mulighet for en fremtidig utbygging av tine-/vaskehall og en mulig påkobling til 
Dovrebanen nordover.  
 
Denne reguleringsplanen er en fortsettelse av prosessen fra tidligere fastsatt planprogram[8](fastsatt 
6.12.2016), og varsel om oppstart som ble gjort i 2016. Konsekvensutredningen er tilpasset og basert 
på foreliggende forslag til reguleringsplan. 
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Figur 1  Skissen illustrerer arealbehovet knyttet til spor og bygningsmasse til ferdig utbygd hensettingsområde. 
Tekniske krav til avstand, stigning og kurvatur legger sterke føringer for arealbruken. En mulig tine/vaskehall 
(stiplet) vil plasseres i søndre del av planområdet.   
 
 

1.2 Mål og krav 
Prosjektmålene som er innarbeidet i Bane NORs prosjektstyringsdokument [3] er gjengitt nedenfor: 
 
Samfunnsmål 
Prosjektets samfunnsmål er å utvikle jernbanen til et konkurransedyktig og robust transportsystem på 
InterCity Dovrebanen som knytter sammen bo- og arbeidsområdene i regionen.  
 
Effektmålet 
Effektmålet er å øke kapasiteten for hensetting og vending av tog på Lillehammer/Hove for å ivareta 
den forventede trafikkøkningen i Rutemodell 2027 [2] og videre. 
 
Resultatmål 
Reguleringsplanen skal gi grunnlag for videre detaljplanlegging, prosjektering og bygging av nytt 
hensettingsanlegg tilpasset det fremtidige behovet.  
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2 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
Det er utarbeidet planprogram[8] for tiltaket i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. 
Planprogrammet angir hvilke utredninger som er nødvendige for å få et godt og tilstrekkelig belyst 
beslutningsgrunnlag.  
 
Planprogrammet var basert på et større og mer omfattende prosjekt enn hva som nå blir foreslått. 
Konsekvensutredningen er utført i tråd med planprogrammet, men tilpasset det nye planområdet og 
reguleringsplan. Kommentarene til merknadene er tilpasset den reduserte, foreliggende løsning.  
 
Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring samtidig med at det ble varslet 
oppstart av planarbeidet. Høringsperioden var fra 02.09.2016 til 17.10.2016. Det kom inn i alt 12 
uttalelser til planprogrammet innen fristens utløp. Disse er oppsummert og kommentert i kapittel 9.  
Planprogrammet ble fastsatt i formannskapet i Lillehammer kommune 6. desember 2016. 
 
Siden oppstarten av planarbeidet har det vært en rekke møter og orienteringer om planene rettet mot 
grunneiere, naboer, kommunens administrasjon, politikere og regionale myndigheter: 
 
01.07.2016 Avklaringsmøte vedrørende utredningsplikten med Lillehammer kommune. 
16.08.2016 Oppstartsmøte med Lillehammer kommune 
30.08.2016 Planarbeidet ble presentert for Regionalt planforum 
02.09.2016 Planarbeidet ble varslet i brev til berørte rettighetshavere, naboer og myndigheter 
02.09.2016 Kunngjøring av oppstart av regulering og utlegging av planprogram annonsert i 

avisen Gudbrandsdølen Dagningen. Annonsering av åpent møte 27.september. 
09.09.2016 Kunngjøring av oppstart av regulering og utlegging av planprogram annonsert i 

Lillehammer Byavis. 
27.09.2016 Åpent møte i Lillehammer om planene. 
13.10.2016 Orientering i Utvalg for plan og utvikling i Lillehammer kommune 
17.10.2016 Høringsfristens utløp. 
28.10.2016 Forslag til planprogram sendt til Lillehammer kommune for politisk behandling 
17.11.2016 Møte med Statens vegvesen 
28.11.2016 Møte med Fylkesmannen i Oppland 
01.12.2016 Planprogrammet behandlet i Utvalg for plan og samfunnsutvikling i Lillehammer 

kommune. 
02.12.2016 Møte med Lillehammer kommune om behandling av overflatevann og sikringssonen 

til vannressursen. 
06.12.2016 Planprogrammet fastsatt i Formannskapet i Lillehammer kommune. 
02.06.2017 Revidert teknisk hovedplan som følge av omfangsreduksjon 
03.04.2018 Restart av prosjektet – reguleringsplan for revidert teknisk hovedplan 
30.04.2018 Møte med Lillehammer kommune, avklaringer knyttet til planarbeidet 
14.09.2018 Møte med Lillehammer kommune, avklaringer videre prosess 
06.12.2018 Utvalg for plan og samfunnsutvikling vedtok å legge reguleringsplanen ut til høring. 
20.02.2019 Høringsfristen utløpt.  
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3 TILTAKSHAVER OG GRUNNEIERE 
Tiltakshaver er Bane NOR. Grunneiere innenfor planområdet er listet opp i tabellen under. 
 

Eiendom Grunneier 
184/1 Oppland fylkeskommune 
184/10, 184/56 og 201/3 Bane NOR 
184/21 Statnett Sf 
184/82 TOAS AS 
184/83 Trekanten utvikling 
186/4 Ole Arnt Langseth Berge 
186/22 Lillehammer Kommunale Eiends AS 
186/25 Ellen Margrethe Kristiansen og Steinar 

Kristiansen 
186/87 Lillehammer kommune 
186/102 Lillehammer Kommunale Eiends AS 
304/15  Oppland fylkeskommune (forvaltet av Statens 

vegvesen) 
305/19 Statens vegvesen 

 
Figur 2 Liste over grunneiere innenfor eller tilgrenser til planområdet. Planavgrensning er endret etter offentlig 
ettersyn pga hensynssone for infrastruktur. Da er flere eiendommer berørt enn til offentlig ettersyn. 
 
 
 

4 ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
4.1 Offentlig ettersyn  
Reguleringsplan for Hove hensetting ble behandlet i Utvalg for plan og samfunnsutvikling 6.12.2018 
og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen for offentlig ettersyn var 20.02.2019. Det kom inn 8 
merknader.  
 
Fylkesmannen hadde innsigelse fordi planen ikke sikrer gjennomgående trase for sykkel og gange, og 
heller ikke ivaretar samfunnssikkerhet og beredskapshensyn knyttet til ROS-analyse og 
planbestemmelser. NVE hadde innsigelse fordi planforslaget ikke ivaretar vesentlig regionale og 
nasjonale interesser knytta til sikkerhet mot flom, jf. plan- og bygningslovens § 28-1 og byggteknisk 
forskrift kap. 7. Statens vegvesen og Oppland fylkeskommmune bemerker behovet for 
gjennomgående sykkelveg. I tillegg bemerket fylkeskommunen at det er viktig å ivareta miljøhensyn 
knyttet kollektiv, landskapsbilde, belysning, arkitektur og overvann. Statnett kommenterte at 
planforslaget ikke må forringe adkomst til Statnetts anlegg, og at Statnett må varsles i god tid for 
arbeider nærmere enn 30 m fra ytterste strømførende linje. Lillehammer næringsforening bemerket at 
hensettingsanlegget innebærer et uforholdsmessig stort inngrep i næringsarealer, og ikke hensyntar 
næringsutvikling. TOAS, som er mest berørt grunneier, mener arealbruken må optimaliseres og at 
planforslaget tar det beste næringsarealet til jernbaneformål. 
 
Alle merknadene er oppsummert og kommentert i eget dokument.  
 

4.2 Endringer av planforslaget etter offentlig ettersyn  
Fylkesmannen, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og TOAS hadde merknader til vegsystem 
gjennom planområdet.  
 
Bane Nor ønsker å stenge planovergangen over jernbanesporet til tømmerterminalen av 
sikkerhetsmessige årsaker. Etter høring har Bane Nor kommet frem til at de kan akseptere at 
planovergangen i sør, ved Hovemovegen, opprettholdes inntil annen trasè for gang- og 
sykkelforbindelse nord-sør, i eller utenfor planområdet, er etablert. Når annen gang- og 
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sykkelforbindelse er etablert, blir eksisterende planovergang sanert. Dette er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelse §2.8. 
 
Vegløsningen i planforslaget er endret for å unngå oppdeling av næringsarealer og sikre en mulig 
gang-/sykkelveg gjennom planområdet. Adkomstvegen til Hove hensetting er flyttet inntil 
Storhovearmen og hensettingsanlegget. For å imøtekomme innsigelsen fra Fylkesmannen og 
merknadene fra fylkeskommunen og Statens vegvesen er det lagt inn en hensynssone infrastruktur for 
mulig fremtidig gang-/sykkelveg i reguleringsplankart, samt at dette lagt inn i reguleringsbestemmelse 
§8.2. I reguleringsplankartet vil gjeldende reguleringsformål ligge under hensynssone infrastruktur for 
å ivareta kravene til tegningsregler for reguleringsplanen. Hensynssonen vil beslaglegge potensielle 
næringsarealer. Arealet for planområdet økt fra 111 daa til 117, 3 daa som følge av hensynssonen. 
Det bør arbeides videre med en helhetlig løsning for gang-/sykkelveg sammen med øvrige utbyggere i 
Storhove-området.  
 

 
Figur 3 Skissen illustrerer planlagt vegsystem som ivaretar adkomst til kommunal pumpestasjon sør i 
planområdet. 
 
Fylkesmannen og NVE hadde innsigelse til at planforslaget ikke ivaretar vesentlig regionale og 
nasjonale interesser knytta til sikkerhet mot flom, jf. plan- og bygningslovens § 28-1 og byggteknisk 
forskrift kap. 7. ROS analysen er revidert. Alle stikkrenner og flomveier skal dimensjoneres i henhold 
til gjeldende teknisk regelverk. Det skal sikres resulterende fall til flomveier ut av området. 
Eksisterende stikkrenner som krysser Dovrebanen, og har utløp i prosjektområdet må videreføres på 
tvers av anlegget slik at overvannet slippes vest for de nye sporene.  Bane Nor har lagt inn en ny 
reguleringsbestemmelse §2.6 for å sikre at dimensjonering av stikkrenner skal tåle 200 års flom + 40 
% sikkerhetsmargin. 
 
I tillegg til overnevnt er det gjort endringer i bestemmelsene: Det er lagt inn krav til brannhydranter. 
Det er spesifisert hvilke boliger som skal ha støytiltak. Etter Statsnetts innspill er det tydeliggjort at 
endringer som kan medføre forringelse av Statsnetts anlegg ikke må skje. Det er lagt inn krav til 
sykkelparkering. Det er lagt inn krav om at plan for overvannshåndtering skal utarbeides.  
 

5 LOKALISERING 
Gjennom arbeidet med tidligere hovedplaner og med reguleringsplanen i 2011[1] er det vurdert 
alternative lokaliseringer av driftsbanegården og hensettingsområdet. Tidligere har man planlagt et 
området for en driftsbanegård der mer omfattende vedlikehold av tog vil foregå. Hensettingsområdet 
som nå skal reguleres, krever mindre areal enn en driftsbanegård, men større enn eksisterende 
regulering.  
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I alt fjorten ulike lokaliseringer ble i 2011 vurdert og delt inn i fire hovedgrupper: 
 Alternativ A Lillehammer stasjon/Lurhaugen 
 Alternativ B Hove 
 Alternativ C Høyskolen i Lillehammer 
 Alternativ D Øvrige lokaliseringer 

 

5.1 Tidligere vurderte lokaliseringer av driftsbanegården/hensettingsområdet 
Et hensettingsanlegg er arealkrevende og må ligge nord for og i nærheten av Lillehammer stasjon. 
Plasseringen nord for Lillehammer stasjon begrunnes i at strekningen sør for Lillehammer er 
hyppigere trafikkert og en plassering her vil redusere kapasiteten for togtrafikk til Lillehammer. Det er 
også viktig at hensettingen i minst mulig grad forstyrrer den ordinære togtrafikken på Dovrebanen. 
Alternativene er vurdert ut fra kriteriene kapasitet, gjennomførbarhet, kostnader og miljø. 
 
Da denne vurderingen ble gjennomført i forkant av reguleringsplanen i 2011 var arealkravet basert på 
hensetting av 8 enkle togsett (ca.110 meter lange). Nå planlegges hensettingsarealet for plass til 16 
enkle togsett, dvs 8 spor.(2 tog pr spor)  
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Figur 4 Kartet viser beliggenheten til de vurderte alternativene: A-Lillehammer stasjon/Lurhaugen, B-Hove, C-
Høyskolen i Lillehammer og Fjellhall.  
 
Sammendrag av vurderingene knyttet til lokaliseringene utfra dagens og fremtidig behov for 
hensetting: 
 
A-Lillehammer stasjon/Lurhaugen 
Lurhaugen ligger nærmest Lillehammer stasjon, men arealet er for lite til å dekke både dagens og 
fremtidig behov for hensetting og drift. Tomten har stor verdi knyttet til alternativ bruk. Utfordringene vil 
være store knyttet til både miljø- og sikkerhetsmessige forhold ved å ha hensetting midt i sentrum.  
 
B-Hove 
På Hove er arealet stort nok til å dekke det fremtidige behovet som kommer med dobbeltsporet 
jernbane til Lillehammer. Driftsbasen til Bane NOR ligger inntil videre på Hove og det er få naboer tett 
på området. Byggearbeidene vil ikke komplisere togdriften. Hove er også et robust alternativ med 
tanke på drift og sikkerhet. Kapasiteten på Dovrebanen blir i liten grad berørt i dette alternativet. 
Arealet har en alternativ verdi som næringsareal i et attraktivt område for næringsvirksomhet.  

N
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C-Høyskolen i Lillehammer 
Området ligger, i likhet med Hove ca 3,5 kilometer nord for Lillehammer stasjon. Det tilgjengelige 
arealet etter at Swix-bygget er etablert, er ikke stort nok. Det kreves et større areal til driftsbanegården 
her enn på Hove, fordi eksisterende kryssingsspor ikke kan benyttes. Også dette arealet er et 
attraktivt næringsområde i Lillehammer. 
 
D-Øvrige lokaliseringer 
Fjellhall: En fjellhall kan lokaliseres rett nord for Høyskolen i Lillehammer, øst for Dovrebanen. Da 
dette alternativet ble vurdert i forkant av reguleringen i 2011 var hallens størrelse 50 x 400 meter. For 
å romme dagens hensettingsbehov må det bygges to fjellhaller hvor hver av hallene er 350 meter 
lange, mellom 20 og 50 meter brede og 18 meter høye. Kostnadene for å bygge hensetting i fjellhall er 
beregnet å være to til tre ganger så høye som hensetting utenfor fjell. Fordelene med fjellhaller er at 
det frigjør areal til annen næringsutvikling i dagløsningene og minimerer utfordringene knyttet til 
nærmiljøet. Arbeidsmiljøet og mulighetene for brannsikring inne i fjellhaller vurderes som lite gunstige.  
 
Lokaliseringer nord for Hove i dagløsning: Nordligere lokaliseringer vil være i en avstand fra 
Lillehammer stasjon som sterkt vil redusere kapasiteten på Dovrebanen for annen togtrafikk. Det 
anses derfor ikke som akseptable løsninger med lokaliseringer nord for Hove-området. Det er heller 
ikke funnet alternative lokaliseringer nord for Hove som er tilstrekkelig store og som ikke berører dyrka 
mark i betydelig grad.  
 
Lokk over Hove: Tidligere i prosessen har det blitt vurdert lokk over hensettingen på Hove. Det vil gi 
muligheter for næringsetablering på taket av hensettingen. Det er en måte å tenke effektiv 
arealutnyttelse på om forholdene for øvrig ligger til rette for det. Når hensettingsområdet er redusert 
sammenlignet med tidligere planer, anses lokk som mindre økonomisk lønnsomt. Generelt sett er 
dessuten Bane NOR restriktive til konstruksjoner som lokk da de medfører permanente begrensninger 
for jernbanen, både rettslig og faktisk som det vil være vanskelig å utvide eller fjerne i ettertid.  

5.2 Kostnader knyttet til ulike lokaliseringer 
Hensettingsområder er i utgangspunktet kostnadskrevende anlegg å bygge på grunn av kompliserte 
tekniske installasjoner. I tillegg til ordinære jernbanetekniske installasjoner som spor, kontaktledning, 
signal etc vil hensetting kreve installasjoner til rengjøring av tog, toalettømming, vannpåfylling, ekstra 
sikring av området etc. Kostnadene for dagløsningene er anslått til å være relativt like. Når arealet for 
hensettingsområdet er redusert sammenlignet med opprinnelige planer, vil kostnadene for fjellhall 
være svært kostnadskrevende. Investeringskostnadene er anslått til å være to til tre ganger så dyr 
som dagløsningene, i tillegg vil driftskostnadene være større. Det er ikke foretatt detaljerte 
kostnadsberegninger av alternativene, men det er gjort grove anslag basert på erfaringer fra 
tilsvarende situasjoner og anlegg. Det er heller ikke regnet på kostnadene ved å bygge lokk over 
hensettingsområdet da det anses som et uaktuelt alternativ.  

5.3 Samlet vurdering av lokalisering 
Ut fra en samlet vurdering [1] i 2011 viste Hove seg å være det best egnede området for 
driftsbanegård. Når man nå regulerer for et hensettingsområde for 16 togsett vil arealbehovet være 
større enn i 2011. Det vil være så stort at man må se utenfor Lillehammer sentrum. Det er bare Hove 
og fjellhall, av de vurderte alternativene som har nok areal til å dekke behovet. Kostnadene knyttet til 
fjellhall er så høye at det ikke anses som et realistisk alternativ. En utvidelse av gjeldende regulering 
på Hove er totalt sett vurdert som den beste løsningen. 
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5.4 Hensettingsanleggets lokalisering på Hove 
Planområdet ligger ca. 3,5 kilometer nord for Lillehammer stasjon, mellom E6 og Dovrebanen og 
mellom Storhovearmen (fv.312) og Fåberg transformatorstasjon. Det dekker et areal på i alt 117,35 
dekar. Tomten er sentralt beliggende i hovedadkomsten nordfra til Lillehammer  
 

 
Figur 5  Kartet viser planområdets avgrensning på Hove.  
 
 
 

6 DAGENS SITUASJON 

 
Figur 6 Fotoet viser dagens arealbruk innenfor planområdet. Foto: Rambøll 
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6.1 Beskrivelse av planområdet  
6.1.1 Landskap 
Hele denne delen av Hove har tidligere vært del av det omkringliggende jordbrukslandskapet. Etter at 
E6 ble bygget i ny trasé gjennom området på midten av 1980-tallet har andre utbygginger kommet 
etter. Området vest for Dovrebanen, og mot E6, er i dag sterkt preget av storskala varehandel, 
masseuttak, lager og produksjon. Området har store asfalterte og gruslagte flater, mange 
tilkomstveger, spredt bebyggelse uten noen tydelig organisering og sparsomt med vegetasjon. 
Støvflukt fra grusmasser i området er tidvis et problem. 
 
6.1.2 Naboer 
Mot øst grenser området til et jordbrukslandskap med spredt boligbebyggelse. Det er gårdstun og små 
klynger av boliger. De nærmeste naboene til planområdet grenser helt ned til Dovrebanen. 
I sør er Fåberg transformatorstasjon nærmeste nabo, mot vest er det privateide næringsarealer som 
brukes til lager og mot nord grenser planområdet mot fv.312 Storhovearmen. 
 
6.1.3 Dagens bruk 
Deler av området er i dag base for Bane NORs driftspersonell med ca. 20 ansatte. Det går et 
driftsspor inn i området og det foregår lasting av materiell av Bane NOR Drift. Tidligere var det også 
en godsterminal her.  
 
Lipro AS og Dekkmann AS (se fig 7 og 8) er virksomheter som holder til innenfor planområdet. Utover 
dette benyttes deler av arealet til utendørs lagring. Det er flere små og store bygninger spredt plassert. 
Disse bygningene eies av ulike aksjeselskaper. 
 
Nord for Dekkmann-bygget og frem til Storhovearmen (fv. 312) er det et ubebygget areal i hovedsak 
regulert til næringsformål. Arealet blir benyttet som massedeponi og lagerområde. Adkomstvegen som 
ble bygget inn til Dekkmann fra rundkjøringen på fv.312 ble godkjent under forutsetning om at den kan 
flyttes ved behov ifm nytt veganlegg på området. 
 

 
Figur 7 Fotoet viser søndre del av planområdet slik det fremstår i dag. Lipro AS ligger midt i bildet. På østsiden av 
Dovrebanen er det spredt bebyggelse og større sammenhengende jordbruksarealer. Mot vest avgrenses 
planområdet av E6. Tømmerterminalen ligger på vestsiden av E6, nederst til høyre i bildet.   
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Figur 8  Fotoet viser nordre del av planområdet som i gjeldende plan er regulert til næringsformål. Med det økte 
behovet for hensetting av togsett planlegges dette arealet benyttet til 16 hensettingsplasser. Dekkmann ligger i 
nede til venstre i bildet 

 
6.1.4 Topografi 
Området er nesten helt flatt. Mot øst avgrenses det av Dovrebanen som ligger 1-2 meter høyere enn 
planområdet. Mot vest avgrenses området av E6 som ligger 1-2 meter lavere i terrenget. E6 er visuelt 
skjermet fra planområdet med en terrengvoll og tett høy vegetasjon på deler av strekningen. 
 
6.1.5 Trafikk 
For biltrafikk er det i dag to adkomster til området. Fra nord skjer adkomsten via rundkjøringen i 
fv.312. Denne er ikke tilrettelagt for gående og syklende i dag. Fra sør er det adkomst fra 
Hovemovegen via en planovergang på sporet til tømmerterminalen.  
 
For togtrafikk er det etablert to sidespor fra Dovrebanen. Det ene går inn til dagens driftsbase, mens 
det andre sporet fører frem til tømmerterminalen på vestsiden av E6.  
 
6.1.6 Sikringssonen til Korgen vannverk 
Området ligger innenfor sikringssone 3 til Korgen vannverk[12]. Det er restriksjoner knyttet til hva som 
er tillatt innenfor sikringssonen. Se for øvrig kapittel 7.3 
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7 OVERORDNEDE FØRINGER 
7.1 Kommuneplanen 
Kommuneplanens arealdel 2011-2024 
Det aktuelle planområdet (del av Storhove sør) er i kommuneplanens arealdel[11], vedtatt 21.06.2012 
avsatt til næringsvirksomhet, bane og offentlig og privat tjenesteyting.  

 

 
Figur 9  Utsnitt kommuneplanens arealdel for Lillehammer kommune (2011-2024)  
 

7.2 Gjeldende regulering 
Planområdet er i dag regulert til bebyggelse og anlegg (energianlegg og forretning/handel/industri), 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (veg, annen veggrunn, trasé for jernbane, annen 
banegrunn og jernbanetrasé over friområde), offentlige trafikkområder og grøntstruktur (friområde).  
 
Store deler av området er regulert gjennom reguleringsplanen for Lillehammer Driftsbanegård[1], som 
ble vedtatt 27.01.2011. Den nordre delen av planområdet er i dag regulert gjennom reguleringsplanen: 
Ny vegforbindelse mellom E6 og fv 312 ved Storhove i 2011 og planen Storhove sør fra 2004. 
 
 

N
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Figur 10 Gjeldende reguleringsplan for Lillehammer driftsbanegård Hove 
 
Ny vegforbindelse mellom E6 og fylkesveg 312 ved Storhove (plan-2007P208), 31.03.2011.  
I denne planen er byggegrensen til fv. 312 satt til 10 meter fra formålsgrense for vegformål, eller 
minimum 15 meter fra senterlinje veg. 
 
 

 
Figur 11 Reguleringsplan for Storhovearmen: Ny vegforbindelse mellom E6 og fv 312 ved Storhove (2011, 
planID 2007P208).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N

N
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Reguleringsplan for Storhove sør (plan 163), 23.09.2004 
Området er regulert til offentlig trafikkformål og kontor/industri/lager/forretning. 
 

 
Figur 12  Utsnitt av reguleringsplanen Storhove sør (2004, planID 163).  

7.3 Andre tilgrensende og berørte reguleringsplaner, samt kommunale føringer 

 
Figur 13 Gjeldende regulering i området (www.glokart.no)  
 
Skikstadgutua (plan 096), 10.10.1985 
Området er regulert til offentlig trafikk og bebyggelse. 
 
Reguleringsplan for Hovemoen terminalområde (plan -125), 27.02.1992 
På vestsiden av E6 ligger Hovemoen terminalområde. Denne reguleringsplanen grenser til 
planområdet i vest. 
 
 

N

N
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Kalvehagen (plan-128), 03.03.1992 
Området er regulert til jord- og skogbruk 
 
Reguleringsplan for landbruksområde i Nordre Ål (plan 048), 27.01.1977  
Området ligger på østsiden av Dovrebanen og er i hovedsak regulert til jord- og skogbruk. Enkelte 
boliger er også regulert inn i planen.  
 
Sikringssonen til Korgen vannverk[12] 
Planområdet ligger innenfor sikringssone 3 til Korgen vannverk. Følgende restriksjoner er knyttet til 
hva som er tillatt innenfor denne sikringssonen: 

 Alle virksomheter/bedrifter skal knyttes til kommunalt vann og avløpsnett. 
 Trafikkareal med sterk belastning skal ha tett overflate og overvann skal ledes til 

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

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

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

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

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

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

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

 Alle virksomheter/bedrifter skal fremlegge et fullstendig internkontrollopplegg 
som i særlig grad skal beskrive rutiner for sikring av indre og ytre miljø. 
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Figur 14 Utsnitt av kart over sikringssonen for Korgen vannverk. Den gule fargen markerer sikringssone 3. 
 

7.4 Nasjonale mål og retningslinjer 
Nasjonal transportplan 2018-2029 
I NTP 2018-2029[27] legges det opp til at sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo, Tønsberg, 
Fredrikstad og Hamar skal være ferdig innen utgangen av 2024. Planlegging videre til Halden, 
Lillehammer og Skien skal ta sikte på at InterCity-prosjektet kan ferdigstilles innen 2034. I 2018 har 
Jernbanedirektoratet anbefalt å utsette ferdigstillelsen for InterCity-prosjektet til Hamar til 2026. 
Ferdigstillelse til Lillehammer er ikke tidfestet i denne anbefalingen.  
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)  
Retningslinjene gjelder for hele landet og skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom 
kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 
 
Målet med retningslinjene er: 
"Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle 
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, 
miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I 
henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i 
områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av 
kommunegrensene." 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T – 1442/2016) 
Retningslinjen[10] angir krav til hvordan støyforhold skal behandles i ulike arealplaner. 
 
 

N
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Den europeiske landskapskonvensjonen (2004) 
"Formålet med den europeiske landskapskonvensjonen er å verne, forvalte og planlegge landskap og 
organisere europeisk samarbeid på disse områdene. 38 av de 40 signaturlandene har ratifisert 
konvensjonen til nå. Konvensjonen omfatter alle typer landskap; by- og bygdelandskap, kyst- og 
fjellandskap. Den handler om verdifulle landskap, ordinære landskap og om landskap som kan trenge 
reparasjon. Landskapet er i stadig endring. Konvensjonen tar ikke sikte på å hindre endringer men å 
påvirke endringene i en retning som folk ønsker. Konvensjonen legger særlig vekt på landskapet der 
folk bor og arbeider og der barn vokser opp". 

7.5 Forholdet til annet lovverk 
Plan- og bygningsloven 
Det blir utarbeidet reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser blant annet 
basert på utarbeidet planprogram og høringen av dette.  
 
Reguleringsplanen gir bestemmelser om hensettingsanleggets avgrensning, utforming, 
skjermingssoner, forholdet til automatisk fredede kulturminner, retningslinjer for forurensning og 
konsekvenser for omgivelsene. 
 
Forskrift om byggesak, 2010-03-26-488 
En del jernbanetiltak er ikke søknadspliktige jfr byggesaksforskriften § 4-3, 2.ledd punkt b. 
 
Forurensningsloven 
Forskrift om begrensning av forurensning kap 2 er fastsatt av Miljøverndepartementet 17. september 
2009 (med ikrafttreden 1. januar 2010) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 
forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle tiltak skal følge Forurensningsforskriftens 
kapittel 2 såfremt ikke Fylkesmannen finner det nødvendig med strengere krav etter 
Forurensningslovens § 11. 
 
Naturmangfoldloven 
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Tiltaket skal vurderes ut fra 
Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 § 7 og §§ 8-12. 
 
Kulturminneloven 
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og 
kulturmiljøer. Konsekvensutredningen forutsetter å avklare eventuelle konflikter med kulturminner og 
kulturmiljøer. Dersom tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede kulturminner, må 
kulturminnemyndighetene ta stilling til eventuell dispensasjon fra den automatiske fredningen. 
Undersøkelsesplikten i henhold til § 9 blir ivaretatt gjennom konsekvensutredningen. 
 
Vannressursloven 
Tiltakshaver vurderer det slik at det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke forholdene i vassdraget i en slik 
grad at det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) med hjemmel i 
vannressursloven. 
 
Drikkevannsforskriften 
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i drikkevannsforskriften (forskrift om vannforsning og 
drikkevann). I § 4 Bestemmelser om forbud mot forurensning av vannforsyningssystem heter det: "Det 
er forbudt å forurense vannforsyningssystem og internt fordelingsnett dersom dette kan medføre fare 
for forurensing av drikkevannet". Dersom tiltaket kommer i konflikt med vannforsyningssystemet må 
det utredes og iverksettes tiltak.  
 
Folkehelseloven 
Tiltaket skal belyses ut fra Folkehelseloven kapittel 3 om miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern 
omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. 
Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.  
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Jernbaneloven 
Loven gjelder anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane, forstadsbane og lignende 
sporbundet transportmiddel. Loven gjelder også faste og løse innretninger og all aktivitet knyttet til 
jernbane herunder driftsbanegårder og hensettingsanlegg. 
 
Øvrig lovverk 
Det er ikke kjent at tiltaket må belyses i forhold til eller vil kreve tillatelse etter annet lovverk. 
Det antas at sektormyndighetene i forbindelse med høringen av konsekvensutredningen i så fall vil 
informere forslagstiller om dette. 
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8 PLANFORSLAGET 
Tiltaket består i å regulere en plan for Hove hensetting som ivaretar behovet for hensetting av 16 
togsett og areal for mulig fremtidig tine-/vaskehall.  

8.1 Planens avgrensning og reguleringsformål 
Planområdet omfatter et areal på ca. 117,3 daa og er avgrenset som vist på plankartet med linje for 
planens begrensning.  
 
 

 
Figur 15 Forslag til detaljreguleringsplan for Hove hensetting. Plankartet ligger også som vedlegg. 
 

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

Formål  Areal i dekar 
  
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, 2.ledd nr.1 )  
Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP) 0,5 
Energianlegg (BE) 1,0 
Forretning/kontor/industri 2,8 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
(PBL § 12-5 2.ledd nr.2 ) 

 

Fortau 0,3 
Kjøreveg (SGV) 7,3 
Annen veggrunn – grøntareal (SGV) 5,9 
Gang-/sykkelveg 0,1 
Annen veggrunn – tekniske anlegg 4,9 
Annen veggrunn – grøntareal 5,9 
Bane (nærmere angitt baneformål) 0,7 
Trasé for jernbane (STJ) 22,1 
Annen banegrunn-tekniske anlegg (hensetting) (SBT) 69,9 
Grønnstruktur (PBL § 12-5 2.ledd nr.3 )  
Grønnstruktur 1,9 
Faresone (PBL § 12-6, jfr 11-8 bokstav )  
Krav vedrørende infrastruktur (H410_) 13 
Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370_) 1,97 
Områdebestemmelser  
Anlegg- og riggområde 0,8 
  
Totalt areal 117,3 

8.2 Utnyttelse av tomten 
Utformingen av hensettingsanlegget bestemmes i svært stor grad av sporplanen. Det er strenge krav 
til avstander og lengder på spor på grunn av tekniske begrensninger og sikkerhetsmessige hensyn.  
Sporplanen er bygget opp av følgende avhengigheter:  
 
1) Utbygging av 10 + 6 (totalt 16) hensettingsplasser fordelt på 8 spor. 
2) Ankomst og avgangsspor må være lange nok til at det kan komme dobbeltsett (av typen FLIRT) 

inn på sporene for å raskest mulig å få toget ut av Dovrebanen. Effektiv sporlengde på figur 15 er 
235 meter. Dette er på grensen av hva som er forsvarlig lengde.  

3) Sporplanen legger til rette for mulig fremtidig påkobling nordover til Dovrebanen. 
4) En evt tine/vaskehall(stiplet blå) vil plasseres i søndre del av planområdet, parallelt med 

Dovrebanen. Tine-/vaskehallen er ikke planlagt i detalj, men erfaringsvis vil den være 8-10 m høy, 
ca 260 m lang og ca 20 m bred. Tine/vaskehall vil bli utredet særskilt og byggesøkt dersom det blir 
aktuelt å realisere den.  
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Figur 16 Illustrasjonsplansom viser planområdet med sporarrangement og bygninger(brune). 

8.3 Mål for utformingen 
Arealet ligger som en kile mellom et tradisjonelt jordbrukslandskap på den ene siden og veger, 
næringsbebyggelse, tømmerterminal og grustak på de andre sidene. Arealet er sentralt plassert i den 
nordre innkjøringen fra E6 til Lillehammer. Reiseopplevelsen inn mot byen påvirkes av virksomhetene 
og landskapet inntil innfartsåren. 
 
Bane NOR ønsker at hensettingsområdet skal fremstå som et ryddig og funksjonelt anlegg som tar 
hensyn til nærmiljøet og reiseopplevelsen. 
 
Denne målsettingen har gitt føringer for utformingen av bygningene og utearealene.  
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Figur 17  Utformingen av anlegget vil påvirke landskapsbildet(bilde fra www.norgeibilder.no). Bane NOR sitt mål 
er at anlegget skal fremstå som ryddig og funksjonelt og at det skal ta hensyn til nærmiljøet og reiseopplevelsen. 

8.4 Utforming av utearealet 
Planområdet for hensetting dekker et areal på ca 117,3 daa  og det meste av arealet vil være 
ubebygd. Dersom man innenfor planområdet ser bort arealer til veg, Dovrebanen og tømmerspor, er 
området til hensetting ca 70 daa. Det betyr at det blir mange store åpne flater, i likhet med i dag. Det 
har derfor stor betydning hvordan disse flatene opparbeides og organiseres. Hensettingsområdet skal 
være enkelt, ryddig og funksjonelt. Estetiske, miljømessige og økologiske ambisjoner og hensyn skal 
ivartas. Det er god tilgjengelighet til bygninger og jernbanespor, og planlagt for et tilstrekkelig antall 
sykkel- og biloppstillingsplasser, samt varelevering og oppstillingsplass for containere.  
 
Randsonene 
For å forankre anlegget i det store landskapsrommet er det et mål å skape en grønn innramming av 
hensettingsarealet. Ved å etablere et grøntdrag langs vegssystemet gjenopprettes en visuell 
tilknytning til det omkringliggende kulturlandskapet. Arealet vil bli stykket opp i mindre deler og 
inntrykket av de store åpne flatene dempes. Vegetasjonsbeltene vil fungere som snøopplag og er 
viktig for overvannshåndteringen.  
 
Overvannshåndtering 
Det er planlagt for lokal håndtering av overflatevann. Avrenning ledes til grøfter eller 
infiltrasjonssystemer og infiltreres direkte i grunn. Det etableres et overløp som leder vann til 
kommunal ledning. Det kan vurderes å plante trær der det ikke kommer i konflikt med Bane NORs 
regelverk eller sikkerheten. Trær bruker et stort antall liter vann per døgn. Se for øvrig også pkt 8.7. 
 
Veger og parkering 
Veger og parkeringsplasser får asfaltdekker. Avrenning styres til sikker resipient, som omtalt over.  
 
 

N
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Snødeponier 
Snø lagres på arealer med naturlig bunnvegetasjon eller på flater med grusdekke. Avrenningsvann fra 
snødeponi samles opp og renses gjennom en infiltrasjonsløsning(regnbed) før det ledes til sikker 
resipient.  
 
Vegetasjon 
Beplantningen tenkes utført etter prinsipper der plantesamfunn og arter som vokser naturlig i området 
velges fremfor utpregede pryd- og hagevekster. Dette binder hensettingsområdet visuelt sammen med 
omkringliggende landskap i større grad enn ved valg av mer parkmessig beplanting. Behov for 
vedlikehold og skjøtsel holdes til et minimum. Løvfellende trær og busker skal ikke plantes nærmere 
sporene enn 30 meter. 
  
Gjerde og port 
Av sikkerhetsmessige årsaker er det pålagt å gjerde inn hele området. Utforming og plassering av  
gjerde er viktig med tanke på det visuelle miljøet. Det velges et ikke-reflekterende materiale. Gjerdet 
settes i jevnest mulig terrenglinje, uten brå overganger vertikalt.  
 

8.5 Organisering og utforming av bygg  
Organisering og plassering 
Ny adkomst til området er lagt inntil fv 312 Storhovearmen frem til nytt servicebygg for 
hensettingsområdet Vegen er lagt inn mot sporvifte og servicebygg  med tanke på å beslaglegge 
minst mulig areal og er tenkt plassert rett nord for eksisterende trafo og eksisterende bygg til 
Dekkmann(som må rives). Det er planlagt en internveg til teknisk bygg sentralt plassert ved 
hovedtyngden av sporveksler. Offentlig veg vil fortsette på vestsiden av jernbaneområdet. Den vil 
være adkomstveg til  Lillehammer kommunes pumpestasjon, som er foreslått lagt i eksisterende veg i 
sør. Veg til hensettingsområdets servicebygg leggespå utsiden av gjerdet.  
 
Bygg 
Det etableres et servicebygg nord for sporviften, mot Storhovearmen. Plasseringen gjør at bygget blir 
en del av inngjerdingen av området. Bygget er orientert slik at varelevering, tømming av 
søppelcontainere og parkering kan skje utenfor inngjerdet området. Bygget er planlagt ca 160 m2 i 
grunnflate.  
 
Det er satt av areal til en tine-/vaskehall i søndre del av planområdet. En slik hall kan bli anslagsvis ca. 
260 m lang,  8-10 m høy og ca 20 m bred. Det er usikkert om og når en eventuell tine-/vaskehall 
bygges. 
 
Sentralt i hensettingområdet vil det også etableres et teknisk bygg for strøm og styring. Bygget er 
planlagt ca 160 m2 i grunnflate.  

8.6 Trafikkmønster 
Dagens adkomst til hensettingsområdet via Hovemovegen stenges for kjøretøy, men opprettholdes for 
gående og syklister inntil planskilt kryssing av sporet til Hove tømmerterminal eller annen løsning 
utenfor planområdet er etablert. Da vil den saneres fordi planovergangen for kryssing av 
jernbanesporet til tømmerterminalen vurderes som en trafikksikkerhetsrisiko. Planovergangen er i dag 
lysregulert og med bommer.  
 
All adkomst til hensettingsområdet vil i fremtiden skje fra rundkjøringen i fylkesveg 312. Adkomstveg til 
hensettingsområdet er planlagt til 7,5 m slik at to vogntog kan møtes. Modulvogntog kan snu ved 
servicebygg. 
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Ettersom eksisterende planovergang nedlegges må det etableres ny driftsveg til eksisterende 
kommunal pumpestasjon. Den vegen vil få planlagt bredde 6,5 m. Den anlegges langs 
hensettingsområdet til den knyttes til eksisterende veg i sør.  
 
Det er regulert en hensynssone infrastruktur langs adkomstvegens vestre side. I hensynssonen kan 
det reguleres en gang-/sykkelveg på et senere tidspunkt. Den knyttes til eksisterende gang-
/sykkelveger i Hovemovegen i sør, og fv 312 Storhovearmen i nord. Hensynssone infrastruktur er 
dimensjonert etter en gang-/sykkelveg med 3,5 meter bredde + evt skråningsutslag.  
 

8.7 Sikringssonen til vannverket 
Beskyttelse av grunnvannet 
Håndtering av overvann må skje på forskjellige måter, for å sikre at forurensning ikke når 
grunnvannet, jfr. Forurensningsforskriften kapittel 11[15], samt å sikre vannets naturlige infiltrasjon i 
grunnen, jfr. Vannressursloven §6. 
 

 Overvann i prosjektområdet håndteres lokalt. Avrenning ledes til grøfter eller infiltrasjonssystemer 
og infiltreres direkte i grunn. Det etableres et overløp som leder vann til kommunal ledning. 
Eventuelt kan det etableres overløp til kommunal ledning. 

 Håndtering av overvann må sikre at forurensning ikke når grunnvannet, jfr. 
Forurensningsforskriften Kapittel 11. Det er viktig å sikre naturlig infiltrasjon i grunnen, jfr. 
Vannressursloven § 6  

 Vann som renner av flater som ikke er forurenset, ledes til grøfter, infiltrasjonssandfang og 
infiltrasjonsanlegg med kassetter og infiltreres direkte til grunn. Overskuddsvann kan ledes til 
kommunal ledning.  

 Vann som kan være lettere forurenset ledes til grøfter/arealer som bygges opp med tilsvarende 
funksjon som et regnbed, med jordlag for å fange partikkelbundet forurensning og for nedbrytning. 
Dette gjelder for eksempel avrenning fra trafikkerte arealer og planlagte arealer for lagring av snø.  

 Avrenning fra arealer med potensiale for oljeholdig vann og søl av oljeprodukter, ledes via 
oljeutskiller til kommunalt ledningsnett. Søknad om påslippstillatelse må sendes til Lillehammer 
kommune  

 Takvann infiltreres direkte i grunnen, med mulig overløp til kommunal ledning.  
 Alle rørene som krysser sporene må legges i varerør.  
 Det etableres åpen grøft langs ankomstspor for drenering av spor. 
 Vann gjennom Dovrebanen ledes til infiltrasjonssystemer (kassetter) langs Dovrebanen og under 

vegareal for infiltrasjon. Det etableres overløp mot kommunal ledning. 
 
Dersom det senere etableres tine/vaskehall må det vurderes særskilte sikringstiltak ved 
detaljplanleggingen. Det kan være aktuelt med membran, den kan i så fall bygges samtidig med spor 
og bygninger for tine-/vaskehallen. 
 
Sikring mot flom 
Alle stikkrenner og flomveier skal dimensjoneres i henhold til gjeldende teknisk regelverk, 200 års flom 
+ 40% sikkerhetsmargin. Det skal sikres resulterende fall til flomveier ut av området. Noen av de 
eksisterende stikkrennene som krysser Dovrebanen har utløp i prosjektområdet. De må videreføres 
på tvers av anlegget slik at overvannet slippes vest for de nye sporene.  
 
Tilknytning til VA. 
Vannforsyning til servicebygg og brannvann er planlagt tilkoblet eksisterende vann og avløpsledninger 
som går gjennom området langs eksisterende veg. Spillvann er planlagt tilkoblet eksisterende 
ledningsnett.  
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8.8 Hensyn til naturmiljø 
Det er registrert tre lokalt viktige naturtyper i nærheten av planområdet. Disse er naturbeitemark og 
gråor-heggeskog på Skikstad, samt parklandskap på Storhove. Disse verdiene påvirkes ikke av dette 
tiltaket.  
 
I naturbase [13] er det gjort registreringer av arter av stor forvaltningsinteresse. Det er plantene 
Doggpil (salix daphnoides daphnoides) og Ullurt (Fiago avesis) og fuglen Sandsvale (Riparia riparia). 
Noen av disse forekomstene vil bli berørt av utbyggingen, men det vil fortsatt være uberørte 
forekomster som kan bidra til videreutvikling av artene i området. Det vil bli vurdert å finne 
erstatningshabitater for ullurt og sandsvale. Levedyktige bestander i sine naturlige funksjonsområder 
blir opprettholdt. Gjennomføring av planlagt utbygging vil derfor ikke true overlevelsen av de nevnte 
arter. 
 
Planen legger opp til at eksisterende vegetasjon i randsonen til anlegget i størst mulig grad skal 
bevares og suppleres med utvidet grøntareal. I de grønne randsonene skal lokalt og regionalt 
plantemateriale benyttes. Ved etablering av grøntområdene, skapes nye biotoper for utvikling av 
naturmangfold. 
 
Det er registrert svartlistearter i området. Forekomstene er tettest i randområdene og i nordlige del av 
planområdet, men det er spredte forkomster også i øvrige deler. Det er artene hagelupin, 
kanadagullris og hvitsteinkløver som er påvist. Det er risiko for at svartlistearter spres ved 
masseforflytning. Derfor må det iverksettes tiltak hvis oppgravde masser skal disponeres utenfor 
planområdet. 

8.9 Støy  
 

 
Figur 18  Støysonekart – beregnet støy 2027. Med støytiltak 4 m over jernbanen.  
 
Jernbanetrafikk forbi Hove er dimensjonerende med hensyn til støy for alle boliger øst for Hove 
hensetting, men gir ingen vesentlige endringer av støysonene sammenlignet med dagens situasjon. 
Det må vurderes lokale tiltak som fasadetiltak og lokal skjerming for alle støyutsatte boliger for å 
tilfredsstille krav til innendørs støynivå iht. NS 8175:2012 og uteoppholdsareal i henhold til T-1442. I 
kartleggingen må det tas hensyn til både døgnekvivalent trafikk, og maksimale støynivå om natten i 
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soverom som kan være dimensjonerende på grunn av godstrafikken på natt. Det er utarbeidet egen 
støyrapport[22], som er vedlagt. 
 

8.10 Belysning 
Det er mye lys i området i dag som er til sjenanse for naboer spesielt og for opplevelsen av 
landskapsbildet generelt. Ny belysningsteknologi og større bevissthet rundt uønsket lys gjør det mulig 
å anlegge et mer målrettet belysningsanlegg der spredningen av lys utover det som skal belyses 
minimeres.  
 
Belysning planlegges etter gjeldende krav i teknisk regelverk, veileder for driftsbanegårder og 
hensettingsområder[7], samt EN 12464-2[16]. 
  
Generelt legges det opp til LED som lyskilde da det gir god driftsøkonomi, lang levetid og god 
fargegjengivelse. Der teknisk regelverk ikke setter spesifikke krav legges det opp til en 
belysningsstyrke på 20 lux med en jevnhet på 0,25. Det legges også opp til god avskjerming i forhold 
til omgivelsene (med tanke på strølys) og styring som bidrar til at lys ikke blir stående på unødvendig. 
Lysstyringen tenkes felles for området, og med programmeringsmulighet basert på fotocelle og ur og 
mulighet for å redusere lysstyrken nattetid (i lavlastperioder). 

8.11 Anleggsfasen  
Det er et mål at anleggsarbeidene skal ha minst mulig negativ konsekvens for trafikken på 
Dovrebanen. Anleggsfasen er anslått til å vare snaut 1,5 år og innebærer periodevis utkobling av deler 
sporarrangementet på Hove.  
 
Avbøtende tiltak i anleggsfasen 
Retningslinje for støy i arealplanleggingen kapittel 4 [10] regulerer tillatte grenseverdier for støy og 
støv som anleggsvirksomheten må holde seg innenfor. Nødvendige tiltak vil bli iverksatt for å 
overholde regelverket. 

 
9 RAMMER OG PREMISSER FOR DET VIDERE 

PLANARBEIDET 
9.1 Planprosess 
Det legges opp til følgende planprosess fremover: 
 

 Gjennomgang av planmaterialet med administrasjonen i Lillehammer kommune før 
innlevering av planen i august 2018. 

 Bane NOR oversender forslag til reguleringsplan til Lillehammer kommune september 
2018. 

 Evt orientering i utvalg for plan- og samfunnsutvikling høsten 2018. 
 Evt orientering i Regionalt planforum innen utgangen av høsten 2018. 
 Utvalg for plan og samfunnsutvikling vedtar å legge planen ut til offentlig ettersyn (6 uker) i 

oktober 2018. 
 Høringsfrist innen utgangen av november 2018. 
 Oppsummering av innkomne merknader og innspill. Forslaget til reguleringsplan klargjøres 

for politisk behandling i løpet av november/desember 2018. 
 Endringer av planmaterialet etter offentlig ettersyn 2019 
 Endelig politisk behandling vinter  2020. 
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10 INNKOMNE INNSPILL 
Forslag til planprogram[8] ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring samtidig med at det ble varslet 
oppstart av planarbeidet. Høringsperioden varte fra 02.09.2016 til 17.10.2016. Det ble ikke foretatt 
endringer i planprogrammet. Innspillene til vurderinger og utredninger er vurdert til å være dekket opp i 
planprogrammet. Bane NORs kommentarer er basert på de foreliggende planene for 
hensettingsområdet, og ikke driftsbanegården. 
 
Her følger en oppsummering av høringsuttalelsene med tilhørende kommentarer. 
Det kom inn i alt 12 uttalelser til planprogrammet.  
 

Oppland fylkeskommune 
Fylkesmannen i Oppland 
Forsvarsbygg 
Høgskolen i Lillehammer 
Lillehammer Næringspark as 
Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) 
Statnett 
Eidsiva Nett 
Statens vegvesen 
Direktoratet for mineralforvaltning 
Roy Arne Furulund 
Arnfinn Jensen 

 

10.1 Oppland fylkeskommune 
Sammendrag 
Opplandstrafikk: "Det vil bli behov for en ny kollektivholdeplass i området for alle arbeidstakerne som 
allerede har arbeidssted i Hove og de som vil få sitt arbeidssted her. Dette må være en felles 
holdeplass for arbeidstakerne som holder til både på vest- og østsiden av dagens E6". Det foreslås at 
holdeplassen lokaliseres mellom de to rundkjøringene knyttet til E6. 
Kulturarvenheten: "Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at planområdet kommer i konflikt med 
automatisk fredete kulturminner, og potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner anses ikke 
som så høyt at det er behov for registrering". De gjør oppmerksom på at det dersom det i forbindelse 
med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks 
stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner. Melding skal da snarest 
sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune. 
Regionalenheten: "Vi stiller oss positive til at det planlegges flere hensettingsplasser på Lillehammer" 
Regionalenheten sier videre: "Det er bra at alternative lokaliseringer og begrunnelse for valget av 
Hove er beskrevet i planprogrammet. Vi viser for øvrig til referatet fra regionalt planforum, der det bla. 
gis innspill om å se på bruk av arealer i flere plan for å minimere arealbehovet. Vi kan ikke se ut fra 
planprogrammet at dette er vurder/kommentert". De forutsetter at det i det videre arbeidet er kontakt 
mellom Bane NOR og Statens vegvesen og at det blir tatt inn i vurderingen hvordan en eventuell E6-
trasé forbi Hove vil passe med ny driftsbanegård. Regionalenheten ser det også som viktig at saken 
kommer opp i regionalt planforum i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplanen.   
 
Bane NORs kommentarer: 
Opplandstrafikk: Den foreslåtte lokaliseringen av ny holdeplass ligger utenfor planområdet for ny 
hensettingsanlegg og anses derfor ikke som naturlig å ta inn i dette planarbeidet. Det vil trolig være 
mer hensiktsmessig å regulere nye holdeplasser i dette området når planene for ny E6 skal 
utarbeides.  
Kulturarvenheten: Innspillet tas til følge. 
Regionalenheten: På side 11 i Planprogrammet står det: "Reguleringsplanen vil gi en grundig 
beskrivelse av tiltakets utforming og arealutnyttelse både i plan og volum. Det vil være fokus på å 
minimere tiltakets arealbruk. Dersom nærmere detaljeringer viser at det er mulig å redusere 
arealbruken ytterligere vil planområdet bli redusert". Kommentarer knyttet til å bruke arealet i flere plan 
er gitt under 9.2. For vurderinger av tiltaket knyttet opp mot planene for ny E6, se kommentaren under 
9.10.  
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10.2 Fylkesmannen i Oppland 
Sammendrag 
Planprogrammet inneholder relevante utredningstema for Fylkesmannens fagområder. Fylkesmannen 
forventer at nasjonale og regionale interesser omtalt i Planskjemaet blir ivaretatt i det videre 
planarbeidet.  
 
FMO påpeker at utvidelsen på 50 daa. beslaglegger viktige næringsarealer for Lillehammer. Det 
hevdes videre at en slik omdisponering av næringsarealer kan føre til økt press på dyrka jord for å 
finne nye næringsarealer. Denne jorda er av nasjonal interesse å bevare for jordbrukshensyn. 
 
Fylkesmannen mener derfor det må gjøres en alternativvurdering som ikke medfører stort beslag av 
viktige næringsarealer. Dette kan, etter FMO sitt syn enten være å legge anlegget i fjell nord for 
Storhove eller å lage et anlegg som kan ha næringsarealer i plan over driftsbanegården, eller helt 
andre løsninger. 
 
FMO viser til at det i planprogrammet hevdes at en lokalisering nord for Hove vil være i en avstand 
som sterkt reduserer kapasiteten på Dovrebanen. En forlengelse på 1300 meter nordover er etter 
FMO sitt syn vanskelig å se kan være avgjørende for kapasiteten på Dovrebanen.   
 
FMO henviser til § 5 i KU-forskriften[17] om at planprogrammet skal beskrive relevante alternativer, og 
i nødvendig grad omfatte utredning av relevante og realistiske alternativer, herunder lokalisering. Det 
vises også til § 7 der det står at konsekvensutredningen skal redegjøre for vurderte alternativer, og i 
nødvendig grad omfatte utredning av relevante og realistiske alternativer, herunder alternativ 
lokalisering. FMO mener planprogrammet bør se om det er mulig å legge opp til en høyere 
arealutnyttelse. 
 
Ved høring av planforslag ber FMO om at ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil sendes til Statens 
kartverk. 
 
Bane NORs kommentarer: 
Nasjonale og regionale interesser er søkt ivaretatt gjennom planarbeidet. Planområdet er nå vesentlig 
redusert i forhold til tidligere planer, men det vil beslaglegge arealer som i dag er regulert til næring.  
 
Fylkesmannen henviser til § 5 (tidligere utgave, nå §14) i KU-forskriften [17] om at planprogrammet 
skal beskrive relevante alternativer, og i nødvendig grad omfatte utredning av relevante og realistiske 
alternativer, herunder lokalisering. 
 
I planprogrammet er det gjengitt deler av en omfattende utredning av lokalisering som ble gjennomført 
i forkant av reguleringen av driftsbanegården i 2011. Utredningene og analysene som ble foretatt for 
vedtatte reguleringsplan anses fremdeles som relevante selv om arealbehovet har økt som følge av at 
antallet hensettingsplasser er steget fra 8 til 16.  
 
Av de 14 lokaliseringene som den gang ble vurdert var det fire lokaliseringer som ble ansett som 
realistiske. Av disse fire var Hove alternativet vurdert som det beste og derfor regulert til formålet. 
Alternativet på Hove er også det eneste som er stort nok til å romme en utvidelse for å dekke dagens 
og fremtidens arealbehov for hensetting og drift. 
 
Fylkesmannen ønsker at det utredes et alternativ i fjell nord for Storhove. Dette var en av de 14 
vurderte lokaliseringene i forkant av forrige reguleringsplan. Fjellalternativet er ikke omtalt i 
planprogrammet fordi alternativet ikke ble anbefalt videreført under silingsprosessen i 2011. 
Fjellhallen, som den gang skulle romme 8 hensettingsplasser ble silt ut på grunnlag av høye 
kostnader og vanskelig gjennomføring. Med et dobbelt så stort hensettingsbehov anser Bane NOR 
fremdeles fjellalternativet som en uaktuell lokalisering. Det er ikke realistisk å få gjennomført i den 
størrelsesordenen det blir.  
 
Fylkesmannen viser til § 7 (tidligere utgave, nå §14) i KU-forskriften der det står at 
konsekvensutredningen skal redegjøre for vurderte alternativer, og i nødvendig grad omfatte utredning 
av relevante og realistiske alternativer, herunder alternativ lokalisering. Bane NOR anser på grunnlag 
av tidligere vurderinger Hove-alternativet som det eneste relevante og realistiske alternativet for nytt 
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hensettingsanlegg. Det er derfor kun Hove-alternativet som vil bli konsekvensutredet i det videre 
arbeidet. Vurderinger av andre alternativer er allerede gjort. 
 
FMO mener planprogrammet bør se om det er mulig å legge opp til en høyere arealutnyttelse og 
ønsker et alternativ med næringsarealer på taket av driftsbanegården. Bane NOR legger opp til en så 
effektiv arealutnyttelse som mulig, men et område for hensetting vil være arealkrevende. Arealet er nå 
redusert fra tidligere planer fordi det nå planlegges for hensetting av 16 togsett, ikke 26. Det er liten 
fleksibilitet i hvordan området kan utformes grunnet svært strenge krav til stigning og kurvatur. Et lokk 
vil innebære en permanent begrensning for jernbanen, både rettslig og faktisk som det vil være 
vanskelig å utvide eller fjerne i ettertid. 
 
Et bebygd lokk over hensettingsområdet vil bli svært dominerende i landskapsbildet. En slik 
hensettingshall vil være ca. 9 meter høy, anslagsvis 60-65 m bred og 250 meter langt. Det vil derfor 
være utfordrende både visuelt og praktisk sett å bygge et lokk med annen bebyggelse oppå dette 
nivået. Det vil fremstå som et fremmed element i omgivelsene og bryte fullstendig med landskapets 
karakter i området. Bane NOR mener behovet for næringsarealer i Lillehammer kommune må følges 
opp i det pågående kommuneplanarbeidet.  
 
FMO viser til at det i planprogrammet hevdes at en lokalisering nord for Hove vil være i en avstand 
som sterkt reduserer kapasiteten på Dovrebanen. En forlengelse på 1300 meter nordover er etter 
FMO sitt syn vanskelig å se kan være avgjørende for kapasiteten på Dovrebanen. Hensettingen 
ønskes lokalisert i nærheten av Lillehammer stasjon av flere årsaker. Kapasitetsvurderinger en av 
flere grunner til det. Andre vesentlige forhold for lokaliseringen er: 

 Økt avstand fra Lillehammer stasjon medfører økt tomtogkjøring, som igjen gir økt kostnad for 
togtransportør. 

 Det er ingen egnede arealer (flate) nord for Hove av en størrelse som gjør det mulig å 
lokalisere hensettingsanlegget uten at det tar dyrket mark eller ligger inne i fjell.  

 

10.3 Forsvarsbygg 
Sammendrag 
Forsvarsbygg ser ikke at planen vil ha konsekvenser for Forsvarets virksomhet, eiendom eller 
arealbruksinteresser, og har derfor ingen merknader til planprogrammet. 
 
Bane NORs kommentarer: 
Tas til orientering. 

10.4 Høgskolen i Lillehammer 
Sammendrag 
Høgskolen i Lillehammer (HiL) ble slått sammen med Høgskolen i Hedmark 01.01.2017. Den nye 
institusjonen, Høgskolen i Innlandet er en av Norges største høgskoler med ca. 12.000 studenter og 
1000 ansatte. En raskere jernbane innad i Mjøsregionen vil redusere transporttiden og kostnadene 
mellom campusene for ansatte og studenter betydelig. Behovet for god, effektiv og miljøvennlig 
kommunikasjon vil være av stor samfunnsmessig betydning. Høgskolen ser at Hove driftsbanegård er 
en nødvendighet for byggingen av tospors jernbane frem til Lillehammer. 
 
Høgskolen i Lillehammer vil benytte anledningen til å gi innspill om at den videre planleggingen av 
jernbaneinfrastrukturen fortsatt bør ha med seg vurderingen av et stoppested på Storhove. I tillegg til 
aktiviteten på HiL er det flere etablerte næringsvirksomheter, og nye etableringer av kunnskaps- og 
forskningsmiljøer i Storhove-området. Et stoppested her er derfor sterkt ønskelig. 
 
I og med at stoppested på Storhove allerede er utredet/belyst i konseptutvalgsutredningen for 
InterCitystrekninger, vurderinger av stasjons- og knutepunktsutvikling og tatt inn som en fremtidig 
endestasjon for IC Dovrebanen, ønsker HiL at reguleringsplanen ivaretar en slik fremtidig situasjon. 
HiL oppfordrer til at det etableres et stoppested på Storhove i forbindelse med innføring av ny ruteplan 
i 2024. 
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Bane NORs kommentarer: 
Lokalisering av ny stasjon på Storhove må inngå i en større og mer omfattende vurdering med 
plassering av stasjoner og holdeplasser på jernbanenettet. Et slikt arbeid vil ta mer tid enn det er rom 
for i arbeidet med hensettingsanlegget. Bane NOR anser det derfor ikke hensiktsmessig å innarbeide 
holdeplassen på Storhove i dette planarbeidet. 

10.5 Lillehammer næringspark as 
v/Gudmund Lien Bjørnstad 
Sammendrag 
Bjørnstad påpeker at det ikke er helt tydelig hvor planavgrensningen på nordsiden av Storhovearmen 
går, men at de forutsetter at den ikke berører deres tomt 184/88. 
 
Bane NORs kommentarer: 
Planavgrensningen mot nord ligger i tomtegrensen til g/bnr 304/15 eid av Oppland 
fylkeskommune/Statens vegvesen og går ikke inn på tomten til Lillehammer Næringspark AS. 

10.6 Norges vassdrags og energidirektorat(NVE) 
Sammendrag 
NVE påpeker at det er vesentlig at alle arealdisponeringer avklares med netteier slik at tiltak i planen 
ikke kommer i konflikt med ledningsnett. Det må dokumenteres at sikkerhetskravene mot flom og 
skred er ivaretatt om planområdet ligger i nærhet til vassdrag eller omfattes av aktsomhetsområder for 
skred. Det må fremgå av planen om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne 
interesser på en slik måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressurslovens §8, eller at tiltaket er 
av en slik art at det medfører økt fare for flom- eller erosjonsfare. 
 
Bane NORs kommentarer: 
Bane NOR har dialog med Statnett som eier av Fåberg Transformatorstasjon. Statnett har akseptert 
løsningen. Dialogen vil fortsette når detaljplanfasen skal starte. 
 
Tiltaket anses ikke å være av en slik art at det medfører økt fare for flom- eller erosjonsfare. 
Nærmeste vassdrag er Bæla, ca. 300 meter syd for planområdet.  
 
Avrenningen fra området øker som følge av flere harde flater og flere bygg. Grunnen består av grus, 
sand og noe silt, som gir et godt potensiale for infiltrasjon av overflatevann. Dette er forhold som vil bli 
utredet i reguleringsarbeidet.  
 
Det er ikke påvist kvikkleire i området, og det er ikke fare for områdesskred. Videre er det vurdert, 
basert på lokal topografi, at hensettingsområdet ikke er utsatt for skader fra andre former for skred 
som snø og stein. Lokal stabilitet ivaretas med prosjektering etter NS-EN 1997-1:2004+A1:2013 
+NA:2016 SV HB H220 og Bane NORs tekniske regelverk. 

10.7 Statnett 
Sammendrag 
Statnett uttaler at de bl.a. eier og driver Fåberg transformatorstasjon som ligger rett sør for arealet for 
planlagt driftsbanegård. To av kraftledningene tilknyttet denne stasjonen ligger innenfor angitt 
planområde. Eksisterende stasjon har et absolutt byggeforbudsbelte der det ikke er tillatt å endre 
terrenget, anlegge veger eller liknende uten skriftlig tillatelse fra Statnett. I tillegg har alle 
kraftledningene et byggeforbudsbelte med total bredde på 38 meter fra senterlinjen. Statnett skal i 
tillegg varsles minimum 5 arbeidsdager før anleggsvirksomhet med anleggsmaskiner, kraner, 
sprengstoff el. settes i gang nærmere enn 30 meter fra nærmeste faseline. Det er også restriksjoner 
på bruk av lysmaster nærmere enn 30 meter fra ytterste faseline. 
 
Bane NORs kommentarer: 
Det er ønskelig å prosjektere spor og anlegg nær ved eller innenfor angitte avstander fra Statnetts 
anlegg. Dette vil skje i tett dialog og overenskomst med Statnett for å avklare hvilke løsninger og 
avtaler man kan komme til. 
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10.8 Eidsiva nett 
Sammendrag 
Eidsiva Nett (EN) har eksisterende anlegg i planområdet. Kartfesting av jordkabler og oversikt over 
fordelingsnett er sensitiv informasjon som ikke skal offentliggjøres. Det bes om at de som har behov 
for oversikt over disse anleggene i området tar kontakt.  
 
EN ønsker at høyspentlinjene markeres som fareområder i reguleringsplanen. Det minnes om at 
avstanden skal være minst 6,2 meter til viktige bygninger, f.eks. boliger og næringsbygg samt 
lagerplasser. 
 
EN mener det kan se ut som det kan bli omfattende omlegging av eksisterende anlegg. I 
utgangspunktet ønsker EN at eksisterende anlegg skal bestå. Det blir viktig så tidlig som mulig å 
avklare eventuelt nye traséer og installasjoner som eventuelt skal tilknyttes EN’s nett. Det må kunne 
påregnes krav om konsesjonsbehandling fra NVE ved flytting av eksisterende høyspentkabel 66 kV 
tilhørende EN som går gjennom planområdet. Behandlingstiden kan være lang og kostnader knyttet til 
eventuelle endringer av eksisterende anlegg, eller etablering av nye anlegg bekostes av utbygger etter 
gjeldende regelverk. 
 
EN påpeker at det er nødvendig at de har tilgang/adgang hele døgnet til anlegg som eies, driftes og 
vedlikeholdes av EN. Til eventuelle nettstasjoner/trafoer må det være tilgang med kran. 
Ved alle gravearbeider i nærheten av EN sine kabler skal det bestilles kabelpåvisning fra EN minst 5 
virkedager før graving kan begynne.   
 
Bane NORs kommentarer: 
Kommentarer tas til følge. Der det er behov for å prosjektere omlegging av eksisterende anlegg vil 
dette skje i tett dialog med Eidsiva nett. 

10.9 Direktoratet for mineralforvaltning 
Sammendrag 
DM uttaler at planen ligger innenfor en regionalt viktig grusforekomst som er registrert i Norges 
geologiske undersøkelses grusdatabase. Gitt forekomstens viktighet må planprogrammet vise 
hvordan det skal vurderes om grusressursen kan utnyttes i eller utenfor planområdet og i hvor stor 
grad dette er mulig. 
 
Bane NORs kommentarer: 
Kommentaren tas til følge. En utredning av grusressursens kvalitet og utnyttelse av denne vil bli tatt 
inn under temaet Landbruk og naturressurser i konsekvensutredningen. Planprogrammet er imidlertid 
ikke endret som følge av kommentaren i forståelse med Lillehammer kommune. 

10.10 Statens vegvesen (SVV) 
Sammendrag 
Statens vegvesen (SVV) sier deres interesser i saken i første rekke handler om byggegrenser og 
atkomst. I reguleringsplanen for Storhovearmen er byggegrensen satt til minimum 15 meter fra 
sentrerlinjeog 10 meter fra skråningsfot. SVV mener at byggegrensen i dag trolig ville blitt satt til 20 
eller 30 meter da det etter at planen ble vedtatt har vært en prosess med inndeling av fylkesvegnettet i 
funksjonsklasser med tilhørende byggegrenser og holdningsklasse til avkjørsler. Vegvesenet mener 
dette betyr at det bør ses kritisk på regulert byggegrense, særlig nærmest rundkjøringen ved E6/fv. 
312. 
 
Byggegrensen fra dagens E6 er 50 meter i kommuneplanens arealdel. Det er vanlig å sette samme 
byggegrense fra armer inn i kryss. Ny E6 mellom Vingrom og Ensby vil få et nytt kryss i området ved 
eksisterende kryss. SVV anbefaler derfor at det tas initiativ til et møte mellom Bane NOR, deres 
konsulent og SVV for å gå igjennom området og få en oversikt over konsekvensene både av 
driftsbanegården og ny E6s innvirkning for byggegrenser. 
 
Det bør legges til rette for sykkelbruk for ansatte. Opplandstrafikk har meldt inn behov for 
bussholdeplass i området. 
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Bane NORs kommentarer: 
Hensettingsområdet ligger nå langs Dovrebanen og vil ikke berøre rundkjøring for fv 312. Det er liten 
fleksibilitet i hvordan hensettingsområdet kan utformes grunnet svært strenge krav til stigning og 
kurvatur. Det betyr at hele planområdets lengde må utnyttes for å få plass til tiltaket. Byggegrensen 
inn mot fv. 312 vil bli overholdt jamfør gjeldende reguleringsplan.  
 
Bane NOR avholdt et møte (dok.nr. 201600441-2) med SVV der planene for ny E6 og 
driftsbanegården (som ble planlagt den gang) ble sett i sammenheng. 
 
Opplandstrafikk sitt forslag til ny bussholdeplass ligger utenfor planområdet for nytt hensettingsanlegg. 
Det vil trolig være mer hensiktsmessig å regulere nye holdeplasser i dette området når planene for ny 
E6 skal utarbeides.  

10.11 Roy Arne Furulund 
Sørsvevegen 51 
Sammendrag 
Furulund skriver: "Det siste året har det vært betydelig høyere støy i området, samt støvutvikling. 
Fra før er det støy/støv fra asfaltverket, samt flere pukkverk i området. Det er aktivitet fra tidlig morgen 
til sent på natten. Ikke noe som heter 07.00 - 23.00 som det var tidligere. Er dette lov? 
Videre har vi godsterminalen man hører veldig godt, her er det drift alle døgnets tider, også i helgene"  
 
Ifølge Furulund har det fra Bane NORs område vært voldsomt stor støy siste året, både natt og dag og 
gjennom hele uken. 
 
Det er tre eneboliger, ett hybelhus og en tomannsbolig som er nærmeste naboer. Furulund ønsker en 
lang støyskjerm før anleggsarbeidene starter opp for å skjerme disse boligene. Han ønsker også å 
vite mer om tømming, plassering av vifter, støy, lys og lukt som følge av den nye driftsbanegården og 
anbefaler Lillehammer kommune å foreta en befaring sammen med naboene.  
 
Bane NORs kommentarer: 
Det er gjennomført støyberegninger ihht «Retningslinje for støy i arealplanleggingen» (T-1442)[10]. 
Beregningene viser at det er Dovrebanen som er hovedkilden til støy. Det må vurderes lokale tiltak 
som fasadetiltak og lokal skjerming for støyutsatte boliger for å tilfredsstille krav til innendørs støynivå 
iht. NS 8175:2012[21] og uteoppholdsareal gitt i T-1442[10]. Støy i anleggsfasen vurderes i henhold til 
kapittel 4 i T-1442. Innspill knyttet til plassering av vifter, lys og lukt tas med inn i det videre 
planarbeidet. 

10.12 Arnfinn Jensen 
Sørsvevegen 55 
Sammendrag 
Jensen ser det som en forutsetning at boligområdet øst for driftsbanegården skjermes med støyskjerm 
som er tilstrekkelig lang og høy slik at minimalt med støy slipper inn i boligområdet under 
anleggsperioden og etter ferdigstillelse. Han forutsetter også at belysningen blendes og at beboerne 
under de mest belastede periodene under anleggsperioden får bo borte, eksempelvis på hotell. 
Jensen mener inngripen i et boligområde med støy må prioritere tiltak slik at ikke miljø og verdi 
forringes. 
 
Bane NORs kommentarer: 
Se Bane NORs kommentar i kap 9.11.  
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11 KONSEKVENSUTREDNING  
11.1 Konsekvensutredning – formål og behandling 
Formålet med konsekvensutredningen er å gi en oversikt over virkningene av tiltaket som helhet. 
Konsekvensutredningen skal gi en redegjørelse for hva som kan gjøres for best mulig å tilpasse 
tiltaket til omgivelsene og for å avbøte eventuelle negative konsekvenser for omgivelsene. 
 
Foreliggende planforslag med konsekvensutredning (KU) er utarbeidet i henhold til fastsatt 
planprogram og i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, fastsatt 21. juni 2017[17]. 
 
Tema for konsekvensutredningen er fastlagt i godkjent planprogram. Utgangspunktet for høringen er å 
tilse at kravet i planprogrammet er oppfylt gjennom konsekvensutredningen. Det er ikke vurdert 
prissatte konsekvenser siden det kun er ett alternativ. Utarbeidet planforslag med 
konsekvensutredning sendes på offentlig ettersyn til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner 
og legges ut til offentlig høring.  
 

11.2 Utredningskrav i henhold til forskrift om konsekvensutredning 
Ved oppstart av planarbeidet på Hove skulle man legge til rette for et større planområdet og prosjekt 
enn det som nå foreslås regulert. Opprinnelig plan var i kategorien, som etter gammel forskrift om 
konsekvensutredninger, alltid skulle utredes: "områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 
15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål". 
 
Reguleringsplan for Hove hensetting som nå fremmes hører inn under de planer som i henhold til ny 
forskrift om konsekvensutredninger[17] § 6, vedlegg II pkt 10, skal utredes.  

11.3 Metode 
Konsekvensutredningen og planforslaget vil omhandle kun ett hovedalternativ. Det er situasjonen for 
et hensettingsområde. Alternativet skal vurderes opp mot 0-alternativet, se kap 10.4. 
 
I konsekvensutredningen er det benyttet en forenklet metodikk, for vurdering av ikke prissatte 
konsekvenser, med utgangspunkt i Håndbok V712: Konsekvensanalyse fra Statens vegvesen[4]. 
Utredningen av ikke-prissatte konsekvenser bygger på en systematisk tre-trinns prosedyre: 
  
Trinn 1; 
omfatter beskrivelse og vurdering av temaets status og verdi innenfor influensområdet. Verdi angis på 
en femdelt skala fra liten til stor verdi. Det er utarbeidet kriterier for fastsettelse av verdi innenfor hvert 
fagtema. 
 
Trinn 2; 
omfatter en vurdering av hvilken type og grad av omfang (positivt eller negativt) det planlagte 
utbyggingsalternativet medfører for de enkelte fagtema. Omfang angis på en syvdelt skala fra stort 
negativt til stort positivt omfang. 
 
Trinn 3; 
omfatter en vurdering av konsekvens basert på en syntese av verdi og omfang. Med konsekvens 
menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativet. Etter at verdi og 
omfang av hvert miljø er bestemt, blir konsekvensen fastlagt ved bruk av matrisen som er vist på figur 
21. Konsekvensen er et uttrykk for om tiltaket medfører fordeler eller ulemper i forhold til 
referansesituasjonen. 
 
Konsekvensene angis på en skala delt i ni fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ 
konsekvens (----). 
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11.3.1 Vurderinger av verdi 
Status og forutsetninger for det aktuelle utredningstema innenfor planområdet blir beskrevet og 
vurdert. Hensikten med en verdivurdering er å skille mellom verdifulle og mindre verdifulle delområder. 
I verdivurderingene legges verdiene i 0-alternativet til grunn. Verdivurderingene for hvert delområde 
angis på en glidende skala fra liten til stor verdi. Vurderingen skal vises på en figur der verdien 
markeres med en pil på en linjal som vist i figur 19 under. Linjalen er sammenfallende med x-aksen i 
konsekvensvifta i figur 21. Skalaen er glidende og pilen skal flyttes oppover eller nedover for å 
nyansere verdivurderingen. 

 
Figur 19 Skala for vurdering av verdi.  
 
11.3.2 Vurdering av omfang (effekt) 
Med vurdering av omfang (effekt) menes hvordan og i hvilken grad interesser i reguleringsområdet vil 
bli påvirket av tiltaket. Omfang er en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 
temaene. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet som er dagens regulerte situasjon inkludert 
forventet endring i analyseperioden (inkludert vedtatte planer). 
 
Omfangsvurderingene angis på en glidende skala fra stort negativt til stort positivt omfang. 
Vurderingen skal vises på en figur der omfanget markeres med en pil på en linjal. Det kan være behov 
for å nyansere omfangsvurderingene ytterligere. Dette kan gjøres ved at pilen flyttes til høyre eller 
venstre innen en kategori. Linjalen er sammenfallende med y-aksen i konsekvensvifta.  

 
Figur 20 Skala for vurdering av omfang.  
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11.3.3 Vurdering av konsekvens 
I vurdering av konsekvensgrad blir verdiene sammenstilt med omfang (effekt). Konsekvensen er de 
fordeler og ulemper tiltaket medfører i forhold til 0-alternativet. 
 
Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0-alternativet er en vurdering gjort før eventuelle avbøtende 
tiltak. For de tema der det er beskrevet avbøtende tiltak, vil tiltakets negative konsekvenser bli 
redusert etter gjennomføring av avbøtende tiltak.  
 

 
Figur 21 Konsekvensvifte - viser hva konsekvensen blir på bakgrunn av verdi og omfang. (Fra SVV sin håndbok 
om konsekvensanalyser, V712). 
 

11.4 Alternativ 0 – grunnlag for sammenlikning 
Alternativ 0 er konsekvensutredningens referanse. Alternativ 0 er situasjonen i gjeldende 
reguleringsplan inkludert forventede endringer uten tiltaket i analyseperioden. Analyseperioden settes 
til 20 år. 
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11.5 Miljø 
11.5.1 Landskapsbilde 
 
Generelt 
Ved vurdering av landskapsbildet er metodikken beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712[17], 
supplert med metodikk beskrevet i veiledere for vurdering av landskap, utgitt av Direktoratet for 
naturforvaltning (nå MiljøDir.) og Riksantikvaren[6]. Hensettingsanlegget er vist under i plantegning  
 

Figur 22 Illustrasjon 
 
Influensområde og delområder 
Influensområdet og delområder er avgrenset som vist i figur 23. Til sammen utgjør delområdene 
influensområdet. 
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Figur 23 llustrasjon viser influensområde og delområder for vurdering av landskapsbildet.  
(Kilde: www.norgeskart.no) 
 
Vurdering av verdi 
0-alternativet er regulert situasjon. Gjeldende reguleringsplaner har ingen bestemmelser som tilsier 
endring i nå-tilstand i forhold til verdien på det totale landskapsbildet, med unntak av et mindre område 
regulert til kombinert utbyggingsformål som omfatter nord-østre hjørne av planområdet. I 
reguleringsbestemmelsene for Storhovearmen, sies at den ubebygde delen av tomta skal gis en 
parkmessig beplantning. 
 
Planområdet, delområde 1, er tilnærmet en plan flate og er avgrenset av lagerområde og parkering av 
lastebiler mot vest, Dovrebanen mot øst, åpent lagerområde mot nord og Eidsiva nettstasjon mot sør. 
Området fremstår i dag som uryddig med løs og noe tilfeldig organisering. Området har lav 
utnyttelsesgrad, med store grusflater og asfalterte arealer. Det lagres materiell, redskaper og kjøretøy 
utendørs. Utendørslagrene bærer preg av lite opprydding og lagring av skrap, og er til dels synlig for 
kjørende langs E6. Totalt fremstår området som underutnyttet, ødslig og tilfeldig organisert. 
 
Planområdet var tidligere del av jordbruks-/ kulturlandskapet på Storhove. Jorder og kantvegetasjon, 
med enkelte bosteder, strekker seg ned mot Dovrebanen og planområdet i øst. I dag er det markant 
brudd og mangel på sammenhenger mellom dette storskala landskapet og planområdet. Delområde 1 
har liten grad av variasjon og viser liten grad av tidsdybde. Landskapet kan sies å representere et 
typisk nærings-/industriområde i byens randsone, der det er vist liten omsorg for estetiske, helhetlige 
og sammenhengende landskapelige kvaliteter. 
 
Delområde 2 er et relativt intakt jordbruksareal, men nye Storhovearmen deler opp området. Det er 
enkelte mindre boligfelt og spredte boliger i sørlige deler og langs Gudbrandsdalsvegen. I sør er 
området avgrenset av bekken Bæla som renner fra Balbergskardet. 
 
Delområde 3 er preget av vegsystem og store bygningsvolumer. E6 og nye Storhovearmen er 
dominerende i sør av vestre del av området. Nordøst i delområdet ligger Storhove med Fakkelgården 
nærings- og kunnskapspark, Høgskolen i Lillehammer, Storhove studenthjem, NRK Hedmark og 

N
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Oppland, med flere. I nord-vest er det store bygget til Swix som huser produksjonslokaler, kontorer og 
utsalg. Mellom veger og bygningsmassene er det mindre jordlapper som er rester etter et 
sammenhengende landbruksareal. Deler av dette jordbrukslandskapet er under utbygging. Mange 
mennesker har tilhold i delområde 3 i arbeidstiden.  
 
Delområde L1 vurderes til å inneha liten verdi. (planområdet) 
Delområde L2 vurderes til å inneha middels – stor verdi. (landbrukslandskapet) 
Delområde L3 vurderes til å inneha middels verdi (området mellom E6 og jernbanen, og Fakkelgården 
nord for planområdet) 
 
Vurdering av omfang  
Anlegget vil gi noe fjernvirkning fra Gudbrandsdalsvegen, Stor-Hove og fra områdene opp mot 
Balbergkampen, Gamlevegen og Lunde/ Bjørnerud. Belysningen av området vil kunne gi negativ 
påvirkning på landskapskvalitetene i delområdene L2 og L3. Tiltaket vil også gi positiv påvirkning ved 
at det planlegges for en styrket sammenheng til omkringliggende landskapelige kvaliteter, som 
tilstøtende utbyggingsarealer og jordbrukslandskapet, samt for en planlagt utnyttelse av området, 
preget av effektiv arealutnyttelse og ryddig struktur. Det er lagt opp til å styrke grønne sammenhenger, 
samt reparerer noe av dagens brudd til omkringliggende kvaliteter. Til sammen vil dette gi en positiv 
påvirkning på det helhetlige landskapsbildet og fjernvirkningen. 
 
Anlegget vil også gi en nærvirkning til landskapskvaliteter som ligger tett opp til anlegget. Det vil bli 
markante elementer mot det forholdsvis småskala omkringliggende kulturlandskapet og mot 
østenforliggende utbyggingsområder med boliger, men skiller seg ikke markant fra andre bygninger i 
nærings- og industriområder langs E6.  
 
De visuelle virkningene av tiltaket vil være svært begrenset for kjørende nordover langs E6, siden E6 
sør og vest for anlegget ligger i søkk/ bak voll og vegetasjon. Kjørende sørover langs europavegen, 
samt kjørende og andre som ferdes langs Storhovearmen vil kunne påvirkes i noe større grad av den 
endrede utnyttelsen av arealet, siden disse ved å se sørover vil skue inn over anlegget. Belysningen 
er planlagt med stor grad av avskjerming, men belysningen av området vil likevel kunne gi noe negativ 
nærvirkning, da særlig til boligeiendommer. 
 
Omfanget av hensettingsområdet vurderes slik: 
Intet omfang for delområde L1.  
Intet omfang for delområde L2. 
Lite positivt omfang for delområde L3. 
Samlet lite positivt omfang.  
 
 

 
 
  
 
 
 
Vurdering av konsekvenser. 
Samlet vurderes tiltaket til å gi en ubetydelig - liten positiv konsekvens på landskapsbildet. 
 
 

L1

L1
L2 L3

L2L3
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11.5.2 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner i planområdet, og heller ingen nyere tids 
kulturminner. I omkringliggende områder har det vært registrert arkeologiske kulturminner med spor 
etter gamle tjærebrennings- og kullfremstillingsanlegg. Området har tidligere vært preget av et 
gammelt kulturlandskap, men dette har blitt svært påvirket gjennom ulike inngrep. Et nytt 
hensettingsområde representerer ingen endring i forhold til 0-alternativet for kulturminner og 
kulturmiljø. 
 
Vurdering av konsekvenser 
Samlet vurderes tiltaket å ha ingen konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. 
 
 
11.5.3 Naturmiljø 
Eksisterende situasjon 
I naturbase[13] er det gjort registreringer av arter av stor forvaltningsinteresse. Det er plantene 
Doggpil (Salix daphnoides daphnoides) og Ullurt (Fiago avesis) og fuglen Sandsvale (Riparia riparia).. 
Disse vil bli berørt, og det vil bli vurdert erstatningshabitater for ullurt og sandsvale innenfor 
planområdet. Uansett vil det utenfor planområdet fortsatt være uberørte forekomster som kan bidra til 
videreutvikling av artene. 
 
Når det gjelder naturmiljø er tre lokalt viktige naturtyper registrert i nærheten av planområdet. Disse er 
naturbeitemark og gråor-heggeskog på Skikstad, samt parklandskap på Storhove. Disse verdiene 
påvirkes ikke av dette tiltaket.  
 
Området og tiltaket er vurdert ut fra naturmangfoldloven av 19. juni 2009 § 7 og §§ 8-12. Det vurderes 
at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende.  
 
Der er observert uønskede arter innenfor planområdet, blant annet gullris (Solidago) og lupin 
(Lupinus) 
 
Vurdering av verdi 
Det er ikke registrert verdifulle naturtyper i planområdet.  
 
Leve- og/eller hekkeområder for arter av stor forvaltningsinteresse kan gå tapt. Det er imidlertid 
registrert andre forekomster av disse artene utenfor tiltaksområdet. Verdien av nøkkelbiotoper med 
forvaltningsinteresse vurderes til middels. 
 

 
Figur 24 Kart fra Artsdatabanken [24] viser forekomst av arter med stor forvaltningsinteresse (planteartene 
doggpil og ullurt samt fuglen sandsvale).  
 
Omfang 
Det er en viss risiko for at nøkkelbiotoper kan gå tapt. Men det kan også være mulig sikre disse 
gjennom tiltak i anleggsfasen. Omfanget for mulig tap av nøkkelbiotoper settes til middels negativt.  

N
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Det er registrert svartlistearter i området. Forekomstene er tettest i randområdene og i nordlige del av 
planområdet, men det er spredte forekomster også i de øvrige deler. Det er artene Hagelupin, 
Kanadagullris og Hvitsteinkløver som er påvist. Det er risiko for at svartlistearter spres ved 
masseforflytning. Derfor må det iverksettes tiltak hvis oppgravde masser skal disponeres utenfor 
planområdet. 
 
Omfanget av tiltaket vurderes som middels negativt. 

 
 
 
Vurdering av konsekvenser 
Samlet vurderes tiltaket å ha middels negativ konsekvens for naturmiljøet. 
 
11.5.4 Støy 
Alternativ 0 er konsekvensutredningens referanse. Alternativ 0 er situasjonen i gjeldende 
reguleringsplan inkludert forventede endringer uten tiltaket i analyseperioden. Det er i tidligere 
reguleringsarbeid ikke utført støyberegninger. Det påpekes at alternativ 0 defineres i 
støysammenheng som "dagens situasjon, 2016". 
 
Metoden som er benyttet er: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
med veileder M-128[10]. Det henvises til vedlagte dokument HOV-00-A-00063 «Hove hensetting – 
Støyutredning»[22] for støysonekart og resultater.  
 
Eksisterende situasjon 
Området er i dag base for Bane NOR sitt driftspersonell. Det går et driftsspor og et tømmerspor inn i 
området. Det foregår lasting av pukk og liknende av Bane NOR. Tidligere var det også en 
godsterminal her. Togtrafikken inn og ut av området er begrenset. 
 
E6 ligger i kort avstand fra nytt hensettingsområde, og er en betydelig støykilde inne i og i nærheten 
av området.  
 
Boliger i nærområdet er lokalisert øst for planområdet og er i dag berørt av støy fra Dovrebanen. Det 
er tidligere ikke gjennomført utredninger av støy fra selve driften på Hove, og det finnes da ikke 
grunnlag for å beskrive påvirkningen til nærområdet fra støyende aktiviteter internt på området.  
 
Vurdering av omfang 
Anleggsfasen 
Under anleggsfasen vil det bli noe støy fra anleggsarbeidene. Støy i denne fasen blir i hovedsak 
generert av rivingsarbeidene, massetransport, generell trafikk og anleggsmaskiner.  
 
Fremtidig driftsituasjon 
For fremtidig driftssituasjon vil det bli flere togbevegelser i området enn det er i dag, samt 
sannsynlighet for at endring av driftsaktiviteter på området vil generere "nye" støykilder. Økt trafikk 
med tog til og fra området vil føre til overskridelser av støygrenser mot støyfølsom bebyggelse, men vil 
ikke avvike særlig fra dagens situasjon (0-alternativet). Beregningene viser at det kun er 1 
boligeiendom som skifter støysone fra gul til rød sone ved en prognosesituasjon.  
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Beregninger viser at bidraget fra E6 er neglisjerbart for eksisterende boliger, og at jernbanetrafikk med 
økning i godstrafikk på Dovrebanen nattestid utgjør den største virkningen.  
 
Vurdering av konsekvens 
Anleggsfasen 
I anleggsfasen vil det etter behov vurderes støy fra anleggsarbeider som utføres iht. kap 4 i T-1442.  
 
Fremtidig driftsituasjon 
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan med konsekvensutredning for området er det utført 
støyberegninger knyttet til fremtidig situasjon ihht T-1442[10].  
 
Jernbanetrafikk på Dovrebanen som går forbi Hove er dimensjonerende med hensyn til støy for alle 
boliger øst for Hove hensetting. 1 bolig flyttes fra gul til rød sone sammenlignet med dagens situasjon. 
For de fleste eiendommer vil støynivåene på fasade øke med 4 – 7 dB sammenlignet 2016 situasjon 
med 2031 uten avbøtende tiltak.  
 
Beregninger med avbøtende tiltak, eksempelvis langsgående skjerm, viser at boliger nærmest 
hensettingsanlegget går fra rød til gul sone. Det må vurderes lokale tiltak som fasadetiltak og lokal 
skjerming for alle støyutsatte boliger for å tilfredsstille krav til innendørs støynivå iht. NS 
8175:2012[21] og uteoppholdsareal gitt i T-1442[10]. I kartleggingen må det tas hensyn til både 
døgnekvivalent trafikk, og maksimale støynivå om natten i soverom som kan være dimensjonerende 
på grunn av godstrafikken på natt.  
 
 
 

 
 
 
Tiltakets konsekvens for støy fra hensettingsområde vurderes totalt sett som ubetydelig sammenliknet 
med dagens situasjon.  
 
 
11.5.5 Utslipp til vann og grunn 
 
Vurdering av virkning 
I dagens situasjon kan grunn og grunnvann bli påvirket av virksomhet fra området.  
 
Planforslaget innebærer utvidet areal og økt aktivitet innenfor sikringssone III til Lillehammer vannverk. 
Dette kan øke faren for påvirkning av grunnvannsakviferen.  
 
For å se om grunnvannet har endret seg i forhold til dagens vannverk og planlagt ny 
reservevannforsyning ved Balbergøya er det utarbeidet en rapport (HOV-00-A-00040)[18] som 
beskriver grunnvannsstrømmen lokalt og regionalt på Hovemoen. Resultatene i rapporten tyder på at 
grunnvannet fra det planlagte tiltaksområdet ikke påvirker dagens vannverk eller planlagte fremtidige 
reservevannforsyninger.  
 
Det er ikke vurdert omfang eller konsekvenser for en eventuell tine-/vaskehall. Det må vurderes ved 
byggesøknaden. 
 
Tiltakets potensielle farer for påvirkning av grunnvannet er: 
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 Ved ny bygningsmasse og overvannshåndtering er det muligheter for at grunnvannet påvirkes. 
Dette kan endre strømningsretningen og nydannelsen noe dersom vann infiltreres unormalt i løpet 
av året. 

 Lagring av «småemballasje» for olje og kjemikaler. 
 Tømming av toaletter 
 Flere anleggsmaskiner kan føre til økt fare lekkasjer av drivstoff og oljer fra driftsmaskiner. 
 
Alle aktivitetene ligger innenfor et område hvor det tyder på at grunnvannet ikke strømmer til dagens 
vannverk eller planlagte reservevannverk ved Balbergøya eller Hovemoen gård. Siden området ligger 
innenfor sikringssone III til Lillehammer vannverk vurderes verdien til å være middels.  
 

 
 
 
 
Vurdering av omfang 
Det blir noe økt aktivitet med tog, da området skal benyttes til hensetting. Trafikken for bil og maskiner 
blir tilsvarende som i dag, men noe høyere under anleggsperioden. Det kan bli behov for lagring av 
småemballasje for olje og kjemikaler i forbindelse med smøring og drifting av tog og maskineri. Disse 
må oppbevares forskriftsmessig. Det skal lagres snø på området i forbindelse med brøyting av arealer 
på området. Det vil være tømming av toaletter og påfylling av vann på togene. Dette anses til å ha 
minimal påvirkning på grunnvannet, da distansen ned til mettet sone/grunnvann vil være en god buffer 
og det anses ikke som fare for store lekkasjer. 
 
Overnevnte forhold øker omfanget av forurensninger som kan belaste grunnvannsakviferen/magasin i 
noen grad. Dermed øker risikoen for forurensning til grunn og grunnvannet. 
 
 
Avbøtende tiltak  
Forslag til avbøtende tiltak er: 
 Forsvarlig lagring av småemballasje til olje og kjemikaler 
 Overvåkningsbrønner kan vurderes ved behov oppstrøms og nedstrøms.  
 
 

 
 
 
Skala for vurdering av omfang av grunn og grunnvann er vurdert etter forutsatte avbøtende tiltak som 
intet da sikringstiltakene blir bedre enn i dag selv med økt bruk.  
 
Vurdering av konsekvens  
Dagens aktivitet i planområdet representerer en risiko for utslipp av forurensning til grunn og 
grunnvann. Planforslaget innebærer noe økt aktivitet med togtrafikk på området. Det er planlagt 
håndtering av overvann og snødeponi som vil føre til en forbedrede tiltak for grunn og grunnvann, enn 
dagens løsning (ingen håndtering). Planforslaget innebærer utvidet areal, nye aktiviteter og økt 
aktivitet. Samtidig legges det inn nye tiltak som sikring mot grunn og grunnvannsforurensning.  
 
Hvis det forutsettes at planlagte tiltak gjennomføres, medfører tiltaket ingen konsekvens. 
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11.5.6 Landbruk og naturressurser 
 
Verdivurdering og omfang landbruk 
Med utgangspunkt i godkjente reguleringsplaner i planområdet, vil ikke foreliggende planforslag 
beslaglegge nye arealer med dyrket mark. Tiltaket kan imidlertid over tid indirekte øke etterspørselen 
etter næringsarealer i Lillehammer kommune og dermed utløse press på omdisponering av 
landbruksarealer til næringsformål. Dette er imidlertid ikke vektlagt i verdivurderingen av det konkrete 
planområdet. Derfor fastsettes verdien som landbruksareal til liten og omfanget til intet.  
 

 
 
Vurdering av konsekvenser for landbruk 
Tiltaket vurderes å ha ingen konsekvenser for landbruk. 
 
Verdi og omfangsvurdering av sand- og grusressurser 
Forekomsten er den viktigste i Lillehammer kommune og distriktene rundt, og er derfor klassifisert 
som en regional viktig forekomst i NGU grusdatabase[19]. Massene består av alle kornstørrelser fra 
sand til blokk med varierende innbyrdes fordeling. Ved foredling gjennom knusing og sikting kan 
massene benyttes til de fleste veg- og betongformål. Hovedmassetaket i forekomsten ligger vest for 
E6, som ikke vil bli berørt av tiltaket. 
 
Selv om løsmasseressursene på Hove er verdifulle, er det lite realistisk å etablere uttak av sand og 
grus i planområdet. Årsakene er blant annet at jernbanen går gjennom området og at det allerede er 
regulert driftsbanegård på Hove. KU og reguleringsplanen omhandler en utvidelse av eksisterende 
areal og utvidet aktivitet for jernbanedrift på et areal som i dag er regulert til næringsformål. Uttak av 
løsmasser på dette arealet ville foruten å komme i konflikt med eksisterende jernbaneaktivitet også 
være i konflikt med restriksjonene knyttet til sikringssonen for Korgen vannverk. Siden det er 
urealistisk å etablere grusdrift i området, settes omfanget til intet til lite negativt. 
 
Verdien på grusressursen her er registrert som regionalt viktig i Norges geologiske undersøkelser sin 
database. 
 

 
 
 
Vurdering av konsekvenser for sand- og grusressursen 
Tiltaket vurderes å ha liten til middels negativ konsekvens for sand- og grusressursen. 
 
Samlet konsekvens for landbruk og naturressurser 
Vurdering av konsekvenser for landbruk:       ingen konsekvenser 
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Vurdering av konsekvenser for sand- og grusressursen: liten til middels negativ 
 
Samlet for konsekvens for landbruk og naturressurser er liten negativ konsekvens.  
 

11.6 Samfunn 
11.6.1 Nærmiljø og friluftsliv, barn og unges interesser samt støv  
Området deles inn i følgende delområder, som til sammen utgjør influensområdet: 
NF1 - Planområdet 
NF2 - Hovemoen ned til Lågendeltaet 
NF3 – tilgrensende landbruksområde 

 
Figur 25 Illustrasjon viser influensområde og delområder for vurdering av friluftsliv, nærmiljø, helse og barn og 
unges interesser. (Kilde: www.norgeskart.no[25]) 
 
Vurdering av verdi 
Hensettingsområdet blir bygget i et område som allerede er preget av teknisk infrastruktur og 
næring/industri med store eksisterende barrierer. Det er i mindre grad etablerte friluftsinteresser og få 
beboere i influensområdet og ingen eller få verdier knyttet til temaet i delområde NF1, planområdet. 
Det er imidlertid viktige friluftsarealer og transportårer for myke trafikanter tilgrensende planområdet. I 
delområde NF2 Hovemoen er det etablerte stier og mindre veger som nyttes til friluftsformål. Disse er 
delvis negativt påvirket av omfanget av og driften i grusuttaket vest for E6. Langs Korgvegen er det 
gang- og sykkeltrasè med forbindelse sørover til Korga/utløpet av Bæla, Mosodden og 
Strandpromenaden og nordover til Storhovearmen og gang- og sykkelvegen til Jørstadmoen. Langs 
Storhovearmen er det gang- og sykkelveg opp til Gudbrandsdalsvegen. Øst for området, på Søreveen 
og Mælingen ligger mindre boligfelt, for det meste med eneboliger, men også med leilighetsbygg. 
Planområdet er daglig arbeidssted for et mindre antall ansatte i Bane NOR, og Dekkmann. 
 

N
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Befolkningens helse er ikke direkte berørt av eksisterende aktivitet i planområdet. Planområdet er 
heller ikke benyttet som oppholdsareal for barn og unge. Store deler av området er gjerdet inn og låst 
med porter. 
 
Delområde NF1 vurderes til å inneha ingen - liten verdi. (planområdet) 
Delområde NF2 vurderes til å inneha middels verdi. (Hovemoen) 
Delområde NF3 vurderes til å inneha liten verdi (tilgrensende landbruksområde) 
Samlet liten verdi 
 
Omfang 
Tiltaket vil kunne ha noe positiv påvirkning på lokalklimaet og støvplager i delområde NF1, 
planområdet, siden det tilrettelegges for vegetasjon. Tiltaket vil i tillegg kunne ha noe positiv 
påvirkning på området som daglig arbeidssted, fordi området blir bedre utnyttet, og får høyere estetisk 
verdi. 
 
Tiltaket er i liten grad i direkte berøring med verdier knyttet til temaet i Hovemoen. Muligheten for 
tilkomst til området fra Korgvegen påvirkes negativt, da planovergangen over jernbanespor til 
tømmerlageret vil bli stengt for all trafikk. 
 
Et hensettingsområde vil medføre flere togbevegelser og generelt noe mer aktivitet inne på området 
og dette vil påvirke beboere i tilgrensende landbruksområde noe negativt. Belysningen av 
hensettingsområdet vil kunne påvirke nærmiljøet. Ut over eventuell støyplage vil ikke ny aktivitet 
innenfor planområdet berøre befolkningens helse negativt. Støy og konsekvenser i anleggsperioden 
behandles som egne tema. 
 
Fullt utbygd vurderes tiltaket til å ha følgende omfang: 
 
Lite positivt omfang for delområde NF1.  
Lite negativt omfang for delområde NF2. 
Lite negativt omfang for delområde NF3. 
Samlet intet til lite negativt omfang.  
 

 
 
 
 
 
Vurdering av konsekvenser 
Samlet vurderes tiltaket til å gi ubetydelig - liten negativ konsekvens på temaet. 
 
 
  

nf

NF
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11.6.2 Transport og trafikk 
 
Vurdering av verdi 
Kommunedelplan for ny E6 er vedtatt og ny E6 vil ikke komme i konflikt med planområdet for 
hensettingsområdet. 
 
Hovedadkomsten til området flyttes fra Hovemovegen, som har avkjøring fra E6 i Sannom, til 
avkjøring fra rundkjøring fv. 255 / 312. Eksisterende veg vil brukes som adkomst til 
hensettingsområdet og Bane NORs arealer av planområdet. Det er foreslått å breddeutvide vegen slik 
at lastebiler kan møtes. For å bedre trafikksikkerheten vil dagens planovergang ved adkomst fra 
Hovemovegen bli foreslått nedlagt og eksisterende adkomst stengt.  
 
Tiltaket vil redusere trafikken på den kommunale Hovemovegen, men trafikken flyttes til dagens E6 og 
fv 312 Storhovearmen. E6 og fv 312 har kapasitet til å overta den begrensa trafikkmengden. Gang- og 
sykkelvegen til området via Storhovearmen har god standard, men avstanden fra sentrum blir noe 
lenger målt fra skysstasjonen enn dagens adkomst via Hovemovegen. 
 
Vurdering av omfang 
Det er antatt at hensettingsanlegget vil få 5-10 arbeidsplasser. Driftsbasen har i dag ca 20 
arbeidsplasser, men den vil på sikt flytte. Planforslaget medfører at eksisterende virksomheter som 
dekkforhandler og vedproduksjon må flyttes fra dagens plassering. Virksomhetene som har lager og 
parkering i området vil kunne tilpasse seg foreslått reguleringsplan. Trafikken antas å være som 
tidligere. Totalt sett antas det at trafikkmengde vil være på samme nivå når hensettingsanlegget er fullt 
utbygd, sammenlignet med dagens regulerte situasjon. Tilbudet for myke trafikanter vil skje via 
Storhovearmen, hvor det går gang-/sykkelveg. 
 

 
 
 
 
Vurdering av konsekvens  
Både atkomsten til hensettingsanlegget og interntrafikken blir mer trafikksikker for harde og myke 
trafikanter. Avstanden fra Skysstasjonen til hensettingsområdet blir noe lenger. Samlet vurderes 
tiltaket å gi en ingen konsekvens for transport og trafikk. 
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11.6.3 Lokal og regional næringsutvikling og sysselsetting 
 
Konsekvenser for sysselsettingen 
Innføringen av ny grunnrutemodell i 2012 har medført et økende antall reisende på InterCity-
strekningen. For å håndtere veksten i etterspørsel på InterCity togene, må NSB kunne kjøre alle tog i 
grunnproduksjonen InterCity Skien-Eidsvoll og Drammen-Lillehammer med dobbeltsett. Det medfører 
økt behov for hensettingskapasitet på Lillehammer.  
 
Etablering av Hove hensetting inngår som en del av InterCity til Lillehammer. Med InterCity tilknytning 
vil reisetiden mellom Oslo og Lillehammer reduseres til 1 time og 35 minutter. Reisetiden til Hamar blir 
ca 40 minutter. Dette vil ha betydelige ringvirkninger for sysselsetting og bosetting i Lillehammer og 
det kan forventes nye arbeidsplasser som følge av en slik utbygging.  
 
Driftsbasen sysselsetter i dag ca. 20 personer, men denne vil på sikt flyttes fra Hove. Et fullt utbygget 
hensettingsanlegg vil ha rundt 5-10 arbeidsplasser. Dette er arbeidsplasser for drift og renhold av tog.  
 
Samlet vurderes tiltaket til å gi middels positiv effekt sammenlignet med null alternativet. 
 
Konsekvenser for arealbruk 
Store deler av hensettingsområdet plasseres i et område som allerede er regulert til baneformål, men 
utvidelsen nordover ligger i et område som både er tatt i bruk til næringsformål og som er regulert til 
næringsvirksomhet (forretning/kontor/industri). Området som foreslås omregulert fra næringsformål til 
hensettingsanlegg dekker et areal på ca 30 dekar.  
 
I Lillehammer kommune har det gjennomgående vært tilgang på ledige områder til 
næringsvirksomhet. Kommunen hadde pr. 2011 ca. 550 daa. ferdigregulerte næringsarealer, og i 
tillegg ca. like mye uregulerte, men avsatte områder i kommuneplanens arealdel. Hovedtyngden av 
næringsarealer ligger nord for byen ved Storhove og Hovemoen. Det er avsatte/regulerte 
næringsarealer i Hovemoen-området, men en del av disse er lite tilgjengelige for rask utbygging på 
grunn av grusuttak på kort og lang sikt. I utredningen «Næringsanalyse Lillehammer», utarbeidet i 
2017 av Vista Analyse for Lillehammer kommune blir det anbefalt fortetting av arealkrevende næring 
langs E6.  
 
Konsekvensene av redusert næringsareal kan være at det oppstår knapphet på attraktive 
næringsarealer, noe som i ytterste konsekvens kan føre til at kommunen mister næringsetableringer til 
andre kommuner.  
 
Hvis kommunen kompenserer ved å finne nye områder for næringsutvikling, vil dette kunne gi andre 
konsekvenser knyttet til miljø, natur og samfunn, men dette er ikke en del av denne 
konsekvensutredningen og må utredes i samband med eventuelle nye planer. 
  
Konsekvenser for utvikling av jernbanen 
Etablering av hensettingsanlegg er en premiss for å kunne innføre det framtidige rutetilbudet i 
sammenheng med InterCity-utbyggingen. Den vil gi Lillehammer en raskere og mer frekvent 
forbindelse til Hamar og Osloområdet. Dette vil gi ringvirkninger i form av økt attraktivitet for regionen. 
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12 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 
 

Det er utført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) [20] for reguleringsplanen i henhold 
til plan- og bygningslovens § 4-3. Hensikten med denne analysen er å vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  
 
ROS-analysen er utført i tråd med NS 5814 Krav til risikovurderinger, og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap sin temaveileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Det er 
gjennomført en egen ROS-samling på Hovemoen, Lillehammer den 26. oktober 2016 med deltakere 
fra Bane NOR, Rambøll Norge, Lillehammer kommune, Lillehammer region brannvesen, Statnett og 
Eidsiva Nett AS. På dette møtet ble Lillehammer kommunes sjekkliste for ROS-analyser gjennomgått, 
med hensikt å kartlegge aktuelle risikoforhold og mulige uønskede hendelser – både for drifts- og 
anleggsfase. Det er foretatt en revisjon mai 2018 for å tilpasse ROS-analysen til Hove hensetting, som 
er et mindre omfattende prosjekt enn opprinnelig plan. 
 
ROS-analysen er utformet som en egen rapport, som er vedlagt reguleringsplanen. 
 
I ROS-analysen skilles det mellom hendelser spesifikke for anleggsfasen, og hendelser spesifikke for 
driftsfasen.  
 
Det er identifisert 3 aktuelle uønskede hendelser/risikoforhold spesielle for anleggsfasen, og 7 aktuelle 
uønskede hendelser/risikoforhold for driftsfasen. Følgende hendelser er vurdert som aktuelle for 
anleggsfasen: 

 Skader på teknisk infrastruktur som følge av anleggsarbeider 
 Forurensning fra tidligere bruk (eksisterende konstruksjoner, forurenset grunn, 

svartelistede plantearter) 
 Forurensning fra bygge- og anleggsarbeider (avrenning fra byggegroper, akutt 

forurensning)  

Videre er følgende hendelser vurdert som aktuelle for driftsfasen: 
 Flom i elv- eller bekkevassdrag  
 Overvannsflom og ekstrem nedbør 
 Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner 
 Brann i Fåberg transformatorstasjon eller Bane NORs infrastruktur  
 Trafikkulykker i forbindelse med transport inn- og ut av området  
 Forurensning av drikkevannskilde  
 Sjenerende utslipp av lukt/luftforurensning fra tømming av togtoaletter 

 
Det er særlig forhold tilknyttet forurensning av drikkevannskilden Korgen som er vurdert som mest 
sårbart i ROS-analysen. Sikringssonen til Korgen vannverk legger føringer for hva som er tillatt og 
ikke-tillatt innenfor planområdet, med sikte på å forebygge mot forurensning av drikkevannskilden. 
Videre har også risikoforhold tilknyttet nærliggende trafostasjon blitt vurdert. Disse forholdene ble 
vurdert spesielt under analysemøtet, og forslag til aktuelle risikoreduserende tiltak er beskrevet i ROS-
analysen. Det er identifisert aktuelle tiltak for alle hendelser som medfører uakseptabel risiko, og gitt at 
disse implementeres i det videre arbeidet er risiko vurdert som akseptabel og tilsvarende dagens bruk 
av planområdet. En positiv effekt for tiltaket er videre at stenging av dagens planovergang for kjøretøy 
bidrar til å redusere konfliktforholdet mellom tog- og biltrafikk inn til planområdet. 
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13 SAMMENSTILLING OG ANBEFALING 
13.1 Sammenstilling av ikke prissatte konsekvenser av tiltaket 
Konsekvensene for hvert at de vurderte temaene er et uttrykk for om tiltaket medfører fordeler eller 
ulemper i forhold til referansesituasjonen. Gjeldende regulering er referansesituasjonen i denne 
utredningen. Konsekvensene for miljø- og samfunnstema er oppsummert i tabellen under. 
  

Miljø- og samfunnstema Hovedalternativet 
Landskapsbilde 0/+ 
Kulturminner og kulturmiljø 0 
Naturmiljø -- 
Utslipp til vann og grunn 0 
Støy 0 
Landbruk og naturressurser 0/- 
Friluftsliv og nærmiljø, barn og unges 
interesser samt støv 0/- 

Transport og trafikk 0 
Figur 26 Figuren gir en oversikt over konsekvensene for hver enkelt miljøtema.  
 
 
13.1.1 Positive konsekvenser 
Tiltaket har positive konsekvenser for landskapsbildet. Dagens bruk er ustrukturert og arealet benyttes 
som lagerplass for overskuddsmasser, tømmer, anleggsmaskiner mv. Planforslaget legger opp til et 
definert hensettingsområde som er inngjerdet.  
 
Utredningstemaet transport og trafikk kommer vurderes som likt som i gjeldende reguleringen. 
Årsaken til dette er i første rekke at en planovergang stenges for kjøretøy og man benytter 
eksisterende vegsystem til Hove fra nord. Gang-/sykkel ivaretas via Storhovearmen, og gjennom 
planområdet inntil videre.  
 
For temaet kulturminner og kulturmiljø er det ingen konsekvenser. Tiltaket endrer ikke på situasjonen 
for dette temaet. 
 
For samfunnstemaene lokal og regional næringsutvikling og sysselsetting er tiltaket vurdert til å ha en 
positiv effekt fordi Hove hensetting er en premiss for InterCity-utbyggingen til Hamar og Lillehammer. 
Den vil være en forutsetning for å kunne gi Lillehammer en langt raskere og hyppigere togforbindelse 
til Hamar og Osloområdet som igjen vil gi ringvirkninger i form av økt attraktivitet for regionen og 
mulighet for blant annet flere arbeidsplasser i mange ulike næringer. Selve hensettingsområdet vil få 
anslagsvis 5 til 10 arbeidsplasser som ferdig utbygget. 
 
 
13.1.2 Negative konsekvenser 
Planen har middels negativ konsekvens for naturmiljøet. Det skyldes enkelte nøkkelbiotoper med stor 
forvaltningsinteresse kan gå tapt innenfor planområdet. Det er imidlertid registrert tilsvarende 
forekomster også utenfor planområdet. 
 
Friluftsliv, nærmiljø og støv er det totalt sett små forskjeller mellom den regulerte situasjonen og 
situasjonen etter tiltaket.  
 
Dagens aktivitet i planområdet representerer en risiko for utslipp av forurensning til grunn og 
grunnvann. Planforslaget innebærer noe utvidet areal, med noe utvidet togtrafikk. Det legges inn 
avbøtende tiltak i forhold til rensing av snøsmeltevann, som sikrer mot grunn- og 
grunnvannsforurensning, samt sikring av søl og spill fra lagret småemballasje. Under forutsetning av 
at planlagte avbøtende tiltak gjennomføres blir konsekvensen intet sammenliknet med 0-alternativet 
og trolig bedre enn dagens situasjon der det ikke er tilrettelagt for noen sikring mot utslipp til grunn og 
grunnvann i dag. 
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Tiltaket medfører noe støy for nærliggende boliger ved fullt utbygd hensettingsområde i 2027, men 
støyen kommer fra Dovrebanen og ikke hensettingsområdet. Det må vurderes avbøtende tiltak i 
byggeplanfasen for å tilfredsstille krav til uteoppholdsareal og innendørs støynivå iht. NS 8175:2012 
[21].  
 
Hensettingsanlegget foreslås lokalisert til et attraktivt næringsområde i Lillehammer. Tiltaket er 
arealkrevende (ca. 117,3 dekar) inkl Dovrebanen og tømmersporet. Avhengigheter som avstand til 
Lillehammer stasjon, nærhet til Dovrebanen og et tilstrekkelig stort flatt areal samt kostnader gjør at de 
andre vurderte lokaliseringene ikke er ansett som egnet til formålet. 

13.2 Forslag til avbøtende tiltak 
Flere av de avbøtende tiltakene er bakt inn i hovedalternativet. Dette gjelder særskilt tiltak knyttet til 
utslipp til vann, grunn og landskapsbilde. Det er innarbeidet et tiltak for behandling av overflatevann og 
snøsmeltevann. Opparbeiding av grøntarealer er innarbeidet i hovedalternativet. Disse vil ha både en 
estetisk funksjon og en funksjonell betydning for fordrøyning og rensing av overflatevann. 
 
For naturmiljø er det mulig å gjennomføre avbøtende tiltak slik at konsekvensen av tiltaket blir mer 
positivt. Tiltak mot spredning av de registrerte svartelista artene kan legges inn som en del av 
kontrakten med entreprenør. Det samme kan man gjøre i anleggsfasen for å unngå tap av 
nøkkelbiotoper som doggpil, ullurt og sandsvale.  
 
Avbøtende tiltak for å redusere støynivået for nærliggende boligbebyggelse kan gjennomføres på flere 
måter. Det må vurderes lokale tiltak som fasadetiltak og lokal skjerming for alle støyutsatte boliger for 
å tilfredsstille krav til uteoppholdsareal og innendørs støynivå iht. NS 8175:2012. I kartleggingen må 
det tas hensyn til både døgnekvivalent trafikk, og maksimalt støynivå om natten i soverom som kan 
være dimensjonerende på grunn av godstrafikken på natt.  
 
ROS-rapporten omtaler utfyllende om aktuelle avbøtende tiltak. 
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14 KONKLUSJON 
 
Planprosessen er gjennomført i tråd med plan- og bygningsloven. Det er lagt til rette for medvirkning 
gjennom kunngjøringer, åpne møter og orienteringer. Innspill til oppstart og planprogram er vurdert og 
svart ut i planbeskrivelsen.   
 
Reguleringsplanen tilrettelegger for et hensettingsanlegg på Hove i Lillehammer kommune. Slik Bane 
NOR vurderer det finnes det ingen reelle alternative lokaliseringer på Lillehammer gitt føringene for 
nærhet til Lillehammer stasjon og Dovrebanen, arealbehov, krav til flatt areal og samfunnsøkonomiske 
hensyn.  
 
Tiltakshaver har optimalisert utnyttelsen av Hove hensetting så langt som det er mulig. Bygging av 
hensettingsområdet er en tilrettelegging for fremtidige jernbaneprosjekter. Når dobbeltsporet er ferdig 
til Hamar, og det økes til halvtimefrekvens der, kan det ikke lenger påregnes hensettingskapasitet på 
Hamar og Lillehammer vil være avlastningssted. Hensettingsområdet er også en forutsetning for 
utbygging av InterCity til Lillehammer. Med InterCity tilknytning vil reisetiden mellom Oslo og 
Lillehammer reduseres til 1 time og 35 minutter. Reisetiden til Hamar blir ca 40 minutter. Dette vil ha 
betydelige ringvirkninger for sysselsetting og bosetting i Lillehammer og det kan forventes nye 
arbeidsplasser som følge av en slik utbygging.  
 
Konsekvensutredningen viser at tiltaket har både negative og positive konsekvenser innenfor temaene 
miljø og samfunn. Det er planlagt ulike avbøtende tiltak for de negative konsekvensene. I den 
forbindelse er sikring av vannkvaliteten for vannverket vært den viktigste oppgaven. I tillegg er det lagt 
vekt på at anlegget skal fremstå som ryddig og funksjonelt. Hensettingsområdet er plassert langs 
Dovrebanen og vil være lite eksponert fra ny E6. Det er utført støyutredninger, hvor tiltak må utføres 
suksessivt med utviklingen av området. Risiko- og sårbarhetsanalysen [20], har identifisert hendelser 
og foreslår tiltak for å redusere risikoen i prosjektet. 
 
Totalt sett vurderer tiltakshaver de positive konsekvensene av tiltaket som større enn de negative og 
mener tiltaket bør gjennomføres slik planen legger til rette for.  
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