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1 INNLEDNING; FORMÅL MED PLANARBEIDET 
 

Gjennom nylig vedtatt kommuneplan er arealet mellom dagens E6 og området for Hove 
hensettingsanlegg avsatt til framtidig næringsområde (K1) som gir mulighet for forretning til areal- og 
transportkrevende handel. 

De aktuelle eiendommene har i lengre tid vært avsatt til og regulert til jernbaneformål med en lokalvei 
og fortau langs E6 på vestsiden. 

Gjennom vedtatt reguleringsplan for Hove hensettingsområde (22.1.2020) legges hensettingsanlegget 
på østsiden av K1-eiendommene. Første utgave av planforslaget var basert på ny lokalvei/matevei 
mellom næringsområdene og hensettingsanlegget. På grunn av at det er etablert offentlig 
infrastruktur i bakken langs eksisterende vei er det gått inn for å regulere og benytte denne traseen 
videre. Dette gir også en mer logisk og oversiktlig adkomst for både kjørende og gående/syklende.  

Det opprettholdes adkomstvei i 6,5 m bredde fram til Bane NORs driftsstasjon og kommunens 
pumpestasjon sør for næringseiendommen. I tillegg reguleres gjennomgående gang- og sykkelvei. 
 
Arealene ved Storhove og Hovemoen har utviklet seg til svært attraktive næringsarealer, spesielt etter 
at det ble klart at dette blir ett av byens to knutepunkt mot E6. Det er derfor viktig å få til en effektiv 
arealutnyttelse. Kommuneplanen legger også opp til en utnyttelse på minimum 70 % BYA. 

 

PLANDOKUMENTER 
- Reguleringsplankart datert 8.9.2021 

- Planbeskrivelse datert 9.8.2021 

- Reguleringsbestemmelser datert 8.9.2021 

- ROS- analyse datert 21.9.2021 

 

Vedlegg: 

- Foreløpig situasjonsplan (Besseggen arkitekter) datert 4.8.2021 

- Overordnet overvannsplan datert 4.5.2021 

- Veiplaner datert 4.5.2021 

- Geoteknisk datarapport (Løvlien georåd) datert 30.6.2020 

- Vurdering av byggegrense mot E6  (Norconsult) datert 30.9.2020 

- Varslingsdokumenter 

- Forhåndsuttalelser (2020 og 2021)  
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2 PROSESS OG MEDVIRKNING 
 

2.1 Planprosess 
Oppstartsmøte ble avholdt 8. juni 2020. Oppstartsvarsel ble sendt ut 29. juni og kunngjort i GD 2. juli. 
Frist for forhåndsuttalelser var 21. august, og det kom inn åtte uttalelser, hvorav én fra nabo i nord. 
Disse er referert og kommentert i kapittel 6. 

Tidsplanen under viser milepælene planarbeidet har vært gjennom så langt, og forventet videre 
saksgang: 

 

MILEPÆLER OG MØTER DATO 

KUNNGJØRING OPPSTART AV PLANARBEID 8. juni 2020  

FRIST FOR FORHÅNDSUTTALELSER 21. august 2020 

ARBEIDSMØTE MED NYE VEIER/RAMBØLL OG 
BANE NOR 

22. september 2020 

INNSENDING FOR FØRSTEGANGS BEHANDLING  5. november 2020 

 

MØTE MED NABOER OG NÆRINGSSJEF OM 
ADKOMSTVEI 

21. desember 2020 

AVKLARINGSMØTER MED NYE VEIER OG BANE 
NOR 

Januar til mars 2021 

NY INNSENDING FOR FØRSTEGANGS 
BEHANDLING 

18. mars / 27. april 2021 

FØRSTEGANGS BEHANDLING I PLANUTVALGET 20. mai 2021 

OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAGET  25. mai – 1. august 2021 

ANDREGANGS BEHANDLING I UTVALG FOR PLAN 
OG SAMFUNNSUTVIKLING 

9. oktober 2021 

VEDTAK I KOMMUNESTYRET 28. oktober 2021 

 

Ved offentlig ettersyn kom det inn ni uttalelser. Uttalelser som har hatt innvirkning på endelig forslag 
er kommentert her. Alle uttalelser er gjennomgått og kommentert av kommunen før vedtak. 

• Direktoratet for mineralforvaltning foreslår krav om beregning av massebalanse for 
utbyggingsformål og at overskuddsmasser planlegges benyttet til samfunnsnyttig formål. 
Dette er innarbeidet i bestemmelsenes kap. 3.1. 

• Fylkeskommunen bemerket:  

Sideskiftet for gang- og sykkelvegen sør i planområdet hadde en skrå utforming og ikke fulgte 
håndbok N100. Dette er endret til en vinkelrett kryssing.  

Adkomstveien o_SKV_3 til hensettingsområdet var plassert svært nærme rundkjøringen – i 
kryss med o_SKV_1. Dette kunne gitt tilbakeblokkering inn i rundkjøringen. Denne 
adkomstveien er fjernet. Hensettingsområdet får adkomst via o_SKV_2. 
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• Statens vegvesen bemerket at bufferlager og miljøstasjon var plassert utenfor byggegrense i 
situasjonsplanen. Det er presisert i bestemmelsenes kap. 4.1.4. at dette ikke kan plasseres 
utenfor byggegrense. 

 

2.2 Vurdering av konsekvensutredningsplikt 
På grunn av planområdets størrelse har kommunen vurdert at tiltaket ikke faller innenfor § 6 (tiltak 
etter vedlegg 1, punkt 24). Tiltaket kan falle inn under § 8 (vedlegg 2, punkt 11 j), men etter en konkret 
vurdering av potensielle konsekvenser etter § 10 er det vurdert at det ikke er krav om planprogram og 
konsekvensutredning. 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1 Beliggenhet og planavgrensning 
Planområdet ligger mellom E6 og jernbanen, med 
etablerte næringsområder i nord og sør. Inkludert 
veitraseen utgjør planområdet ca. 20 dekar. Arealet 
omfatter følgende eiendommer; gnr./bnr. 184/1, 
184/56, 184/82, 186/4, 186/22, 186/25, 186/82, 186/87, 
og 305/19. Planavgrensningen er tilpasset 
formålsgrenser i gjeldende reguleringsplaner og 
kommuneplanens arealdel, samt arealbehovet for vei og 
gang- og sykkelvei.  
 
 
 

3.2 Nærmiljø, bebyggelse og 
infrastruktur 
I dag er det etablert en uregulert adkomstvei sentralt i 
området fram til Dekkmannforretningen. Nærområdet er 
preget av betydelig næringsvirksomhet med bl.a. 
transportkrevende storvarehandel med god eksponering 
og tilgjengelighet langs begge sider av E6. Planområdet 
har god tilgjengelighet både fra E6 og fra nordre del av byen, via Gudbrandsdalsvegen/Storhovearmen.  

 

Det er etablert et næringsbygg (Dekkmann) i det som skal bli hensettingsområde, og bygget  
forutsettes revet. 

 
Bilde sett nordfra langs adkomstvegen. Dekkmann til venstre 
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Næringseiendommen i dag, sett fra sørvestre hjørne av Dekkmann-tomta. 

 

 
Fra nordre grense av næringstomta, sett nordover. Område for planlagt  

Mellom eksisterende adkomstvei fra nord og næringseiendommen er det kjørbart over eiendommen 
186/4, men adkomsten til 186/4 er stengt både i nord og i sør. Adkomst til 186/4 skjer sørfra, langs 
næringseiendommen.  

 

Utenfor næringsarealer, jernbane og veier er det et jordbrukslandskap med spredte gårdstun og små 
klynger av boligbebyggelse. 
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3D-modell med tomteområdet. (Norkart – 3D Kommunekart) 

 

 

 
Næringsområdene sett nordfra med høyskoleområdet til venstre. (Før utbygging av Maxbo) Foto: 
Havsjå Invest AS 

 

Bane Nors driftsbanegård skal etableres mellom tomta og eksisterende jernbane.  

Figuren under viser en foreløpig situasjonsplan for driftsbanegården. Næringstomta er markert rødt 
(K1).  
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Illustrasjon av en foreløpig versjon av planlagt hensettingsområde 

 

3.3 Barn og unges interesser 
Planområdet er i liten grad benyttet av barn og unge. Planarbeidet vil tilrettelegge for gjennomgående 
gang- og sykkelvei som vil kunne bli benyttet av barn og unge, eksempelvis på tur mellom Jorekstad og 
Lillehammer by. 

3.4 Naturverdier og naturressurser 
Det er gjort registreringer av følgende arter i eller inntil planområdet (miljostatus.no): 

Truede arter: Ullurt, sandsvale.  

Fremmedarter: Buevinterkarse, Hagelupin, russekål, kjempespringfrø.  

Planområdet ligger i sikringssone 3 til det kommunale vannverket i Korgen. For området gjelder 
restriksjoner for tillatte virksomheter og arealbruk. 

Direktoratet for mineralforvaltning opplyser at planområdet i sin helhet ligger innenfor 
forekomstområdet for Hovemoen, som Norges geologiske undersøkelse har vurdert til å ha regional 
betydning som ressurs for byggeråstoff1. Forekomstområdet er svært stort, og består av en forholdsvis 
dyp grusressurs. Denne er beskrevet videre under. På motsatt side av E6 har det over lengre tid 
foregått betydelige uttak av samme ressurs. 

3.5 Grunnforhold  
Det foreligger ikke informasjon om grunnforurensning på området i kommunens kartbase, og det er 
ikke tatt forurensningsprøver. 

 
1 

NGU sin grus-, pukk-og steintippdatabase;  
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Omrade_fakta_KS.Main?p_objid=75349&p_spraak=N 
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Det er gjennomført geoteknisk grunnundersøkelse i planlagt byggeområde, som viser at grunnen 
består av løsmasser med varierende andeler av grus, sand og silt. Det er stedvis noe fyllmasse med 
rester av bygningsmateriale og planterester. Undersøkelsen bekrefter registreringer på løsmassekart 
fra NGU (geo.ngu.no/kart/losmasse). Det kan bli behov for noe masseutskifting, men hovedsakelig skal 
det være god byggegrunn på stabile elveavsetninger. 

Det finnes rapporter som er gjort i forbindelse med kommunens drikkevannskilde 2 som viser leire opp 
til 132 moh. - dypt under lag med blanding av stein, sand og grus, samt siltig finsand. Planområdet 
ligger på rundt 156 moh.  

 
Profil av laginndeling sørvest for planområdet (Norconsult) 

 
2 Hydrogeologisk vurdering for grusuttaket på Hovemoen - D04, Norconsult, 22.12.2017 
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3.6 Flomfare og overvann 
I NVE Atlas er det registrert et 
aktsomhetsområde for flomfare. 
Aktsomhetsområdet har ikke sammenheng 
med Lågen eller andre vassdrag, men med 
overvann som har utspring fra stikkrenne 
under jernbanen og i tilknytning til 
flomveiene vist under. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aktsomhetsområde flom (NVE Atlas) 

 

 

Flomveikart viser at det går flomvei i grøft 
langs eksisterende vei gjennom området og 
som ledes nordover.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flomveikart (Lillehammer kommune/Arcgis) 
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3.7 Støy  
Statens vegvesens støysonekart for riks- og fylkesveier viser at en stor del av næringseiendommen 
ligger i rød støysone. Kartleggingen er gjort i 2017 med beregning fram til 2040. I ettertid er E6 vedtatt 
omlagt og dagens E6 får senket hastighet og lavere trafikkmengde. Støysonene må derfor antas å få en 
mindre utbredelse enn beregnet her.  

Det utarbeides ikke detaljert støyberegning i forbindelse med reguleringsplanen ettersom det ikke 
planlegges støyfølsomt bruksformålet iht. støyretningslinjen T-1442. 

 

 
Støyvarselkart (Statens vegvesen, 2017) 
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4 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

4.1 Nasjonale føringer 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 

Hensikten med de statlige planretningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. 

 

Stortingsmelding nr. 26 (2006 - 2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

Utdrag: 
• Det er et overordnet mål at det blir tatt estetiske hensyn til landskapet i all planlegging 
• Tilgjengeligheten for alle og særlig for personer med nedsatt funksjonsevne skal bedres 

innenfor alle viktige samfunnsområder (universell utforming) 
 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging 

Stortingsmelding nr. 26 (2006 - 2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

Dette er regjeringens viktigste dokument for en samlet fremstilling av miljøpolitikken, og gir sammen 
med flere andre stortingsmeldinger, handlingsplaner, konvensjoner, rikspolitiske retningslinjer med 
videre, mål for miljøpolitikken. 

 

4.2 Kommunale og regionale føringer 
 

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland (15.6.2016)  

Planen skiller mellom plass- og transportkrevende varer: (kap. 5.4, punkt 2b):  

handelsvirksomhet er (hvor) den dominerende delen av vareutvalget nå det gjelder omsetning 
er biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, utsalg fra hagesentre og 
planteskoler.  

og storvarehandel (kap. 5.4, punkt 2c): 

Storvarehandel er handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget når det 
gjelder omsetning, er møbler, hvitevarer, brunevarer og deler og utstyr til motorkjøretøy, og 
hvor virksomheten er over 1500 m2 BRA. 

Videre nevnes bestemmelser om at arealgrensene og lokaliseringskravene i pkt. a) og b) ikke gjelder 
plass- /og/eller transportkrevende varehandel, dersom denne lokaliseres i tilknytning til en by eller et 
tettsted på en slik måte at den kan nås fra hovedvegsystemet med minst mulig forstyrrelse av miljøet i 
byen eller tettstedet.  
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Kommuneplanens arealdel (26.3.2020)  

Området er avsatt til forretning med areal- og 
transportkrevende handel (formålstype K1), 
eventuelt veikro, samt veiformål der området er 
regulert til lokalvei. Hensynssone for hovedvannkilde, 
sone 3 gjelder for området (bestemmelse 3.1.1 og 
3.1.2). Veiformålet i overordnet plan er ikke 
sammenfallende med formålet videre nordover i 
kommunedelplan for E6, hvor området er avsatt til 
jernbaneformål. 

Hensynssone H410 – krav vedr. infrastruktur – 
innebærer at eiendommen er innenfor 
konsesjonsområde for fjernvarme.  

 

 

 

 

 

 

4.3 Gjeldende og pågående reguleringsplaner 

Lillehammer driftsbanegård Hove (2011):  
I gjeldende reguleringsplaner er næringseiendommen 
regulert til jernbaneformål fra en tidligere plan om 
etablering av hensettingsområde. I tillegg er det 
regulert lokalvei, fortau og grønnstruktur mot E6. 
Langs planlagt veitrasé nordover er arealet regulert til 
kontor/industri/lager/forretning, og det er avsatt 
hensynssone for regulering av framtidig gang- og 
sykkelvei.  

Reguleringsplan for avlastet E6  
Gjennom reguleringsprosessen for avlastet E6 skal det 
blant annet vurderes plassering av gang- og sykkelvei. 
Gjennom planprosessen er det avklart plassering på 
østsiden av næringsområdet – langs eksisterende 
lokalvei – og det har vært fortløpende avklaring av 
utforming og plassering i nordre og søndre ende av 
planområdet. 
 
 
 



Reguleringsplan for Hove næringspark sør - Planbeskrivelse 

 

  
  16 

 

 5 PLANFORSLAGET  
 

Adkomsten til næringseiendommen har vært et sentralt tema i planarbeidet. Eiendommen får 
adkomst fra nord på eksisterende vei som i dag går til næringsbygget som nå huser Dekkmann. Den 
siste delen må etableres som ny vei og berører deler av Dekkmanns område samt tilgrensende 
eiendom på nordsiden. Forslaget til veilinje er utarbeidet etter dialog og møter med berørte 
naboeiendommer, og realisering vil bli forsøkt gjennomført gjennom avtaleinngåelser.  Mer om vei og 
gang- og sykkelvei i avsnitt 5.2. 

 

5.1 Næringseiendommen 
Planforslaget legger til rette for etablering av forretning for areal- og transportkrevende handel i tråd 
med kommuneplanens føringer for området. I tillegg tillates lettere industri eller produksjon, samt 
lager knyttet til produksjons- eller forretningsvirksomheten. Reguleringsformålet er byggeområde 
(kombinert formål) for forretning og industri (BF/I). 

Bestemmelsene krever at utnyttelsesgraden blir minimum 70 % BYA inkludert utomhusarealer som er 
en nødvendig del av virksomheten, slik som utelager, manøvreringsareal for varetransport og 
parkering. Det er beregnet og illustrert behov for 35 parkeringsplasser inkludert ansattparkering. 
Dette er i tråd med bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 

Forretningsformålet avgrenses i henhold til bestemmelsene for plass- og/eller transportkrevende 
varer i regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland:  

«Det tillates kun handel med plass- og/eller transportkrevende varer. Med plass- og/eller 
transportkrevende varer menes handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget 
når det gjelder omsetning er biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, 
utsalg fra hagesentre og planteskoler.  

Det tillates ikke storvarehandel, slik som møbler, brune- og hvitevarer eller lignende. 

Det tillates ikke detaljvarehandel, slik som dagligvare, apotek, sportsforretning eller lignende.» 

I tilknytning til hver bedrift kan det tillates administrasjonslokaler, sosiale rom og salgslokaler som er 
en integrert del av virksomheten under hovedformålet. 

Det er utarbeidet en foreløpig situasjonsplan (se neste side) som viser følgende: 

Avstand til E6: Plasseringen nærmest mulig dagens E6 forutsetter at byggegrensen kan settes til 
maksimalt 20 meter. Det er gjort en egen vurdering av hvor byggegrensen kan legges langs veien som 
om få år blir en omklassifisert og nedgradert fylkesvei.  Vurderingen bygger på bl.a. følgende kriterier: 
Forventet årsdøgntrafikk, trafikksikkerhet (sikkerhetsavstand), drift og vedlikehold, fremtidig utbedring 
samt miljø (støy og luftforurensning). Notatet er vedlagt. 

Arealbruk: Tomteområdet er smalt og ligger mellom E6 og kjørevei – hvor det i framtida blir gang- og 
sykkelvei. Eiendommen vil ligge eksponert fra alle kanter uten en naturlig «bakside». Sørsiden vil 
imidlertid bli minst eksponert. Kjøreadkomst for kunder vil være i nord, mens område for utelagring 
samt avfallsbeholdere mm. blir plassert i det smaleste området i sør.  

Det er planlagt at vogntog får både inn- og utkjøring på sørsiden av næringsbygget. 
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Foreløpig situasjonsplan  
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Arkitektur og landskapsbilde 
Bebyggelsen vil ligge eksponert mot dagens E6, som vil bli en viktig lokalvei etter omleggingen. Den vil 
også være synlig mot ny E6. Bygget som er under planlegging for Montér vil ha en gesimshøyde på 7 
meter slik at fasaden blir moderat eksponert.  

Reguleringsbestemmelsene skal bidra til å sikre at bebyggelsen skaper gode, veldefinerte uterom og 
klare atkomst- og trafikkforhold. Lagring av varer og avfall skal i størst mulig grad skjermes med 
bygning, gjerder eller beplantning. 

Bestemmelsene sier videre at bygninger skal harmoniseres når det gjelder høyder, utforming og 
materialbruk. Fasader som er lengre enn 30 m skal brytes opp i flere ledd. Dette kan bestå i variasjon 
av farge- eller materialbruk.  

Hovedtakformen for bebyggelsen skal være tilnærmet flatt tak – maks. 10 grader - men det kan 
godkjennes at mindre deler av bygningen har saltak eller pulttak med takvinkel opp til 30 grader. 

Maksimalt tillatt gesimshøyde er 13 m. I tillegg tillates en bygningshøyde på 15 m dersom volumet 
ligger minimum 5 m inne på takflaten.  

Fasadeskilting skal søkes godt integrert i bygningenes arkitektoniske utforming. 

 

 
Perspektiv sett fra adkomstveien, retning fra nordøst 

 

 
Perspektiv sett fra dagens E6, retning fra sørvest 
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Perspektiv sett fra dagens E6, retning fra nordvest 
 

5.2 Adkomst og gang- og sykkelvei: 
Gjeldende regulering er mangelfull når det gjelder adkomst til næringseiendommene i området. 
Opprinnelig planforslag innebar at hovedadkomsten gikk via planlagt adkomstvei til jernbanens 
hensettingsområde (o_SKV_3). Dette ga visse fordeler i form av et potensielt større sammenhengende 
næringsområde, men samtidig er det allerede etablert en adkomstvei direkte fra rundkjøringen i 
Hovearmen med logisk linjeføring sørover. Det er også lagt kommunale vann- og avløpsledninger i 
samme trasé. 

Etter nærmere vurdering og innspill fra fylkeskommunen er det bestemt at koblingen til o_SKV_3 
fjernes fordi avkjøringen ville ligget for nært eksisterende rundkjøring. Adkomst til hensettingsanlegget 
vil bli sørover på eksisterende vei og deretter tilbake nordover via nytt kryss foran Dekkmannbygget 
(som forutsettes fjernet når hensettingsanlegget skal realiseres).   

 
Vei o_SKV_3 i reguleringsplan for hensettingsområdet avskjæres. I stedet blir adkomst via o_SKV_2 
lenger sør og tilbake på vei langs Bane NORs område. 
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Adkomstvei (o_SKV_1) 
Fra punktet hvor adkomstveien ender i Dekkmanns område er det videre lagt vekt på å finne en 
veilinje som berører de respektive eiendommene mest mulig hensynsfullt. Avveiningene har tatt 
hensyn til dagens arealbruk, dagens reguleringsstatus og framtidig arealbruk (hensettingsområde). 
Løsningen forutsetter flytting av eksisterende trafostasjon og brannhydrant. Veien vil krysse 
eksisterende vann- og avløpsledninger i bakken. 

Det legges inn en alternativ adkomst (o_SKV_2) til hensettingsområdet via eksisterende vei, med 
avkjøring i forkant av Dekkmannbygget. Dette for å kunne etablere næringsareal der det nå er regulert 
adkomstvei parallelt med Hovearmen.  

o_SKV_1 reguleres som offentlig adkomstvei, dimensjonert i henhold til sin funksjon og veinormalenes 
krav. Vegen reguleres i 6,5 m bredde og er dermed dimensjonert for modulvogntog. Veitraseen er 
tilpasset gang- og sykkelveien som går parallelt.  

o_SKV_2 
Dette er ny forbindelse til adkomstvei til og langs hensettingsanlegget. 

o_SGS_1 
Gang- og sykkelveien tilpasses traseen som planlegges av Nye veier i begge ender. Den tar 
utgangspunkt i den etablerte traseen som krysser Storhovearmen i nord, og videreføres parallelt på 
østsiden av eksisterende kjørevei. Forbi Dekkmannbygget kan det bli behov for en midlertidig løsning 
for gående og syklende før bygget fjernes til fordel for hensettingsanlegget. Dette kan løses ved for 
eksempel oppmerking og skilting av krysningspunkt over parkeringsplass/kjøreareal. 

Regulert bredde er 3,5 meter der den er fysisk adskilt fra kjørevei. Langs næringstomta er den planlagt 
inntil kjøreveien, med kantstein. Bredden snevres inn til 3,1 m pga. arealknappheten her. 

Lengst sør krysser traseen i 90 grader over kjøreveien, og fortsetter som separat trasé videre sørover. 

 

Konsekvenser for eksisterende næringseiendommer 
Gjeldende regulering gir føringer for adkomst til næringseiendommen ved at traseen for gang- og 
sykkelvei + kjørevei krysser over både Dekkmanntomta og næringseiendommen 186/4.  

Regulerte traseer gir imidlertid for store konsekvenser for Dekkmanns interne kjøre- og 
parkeringsareal. Planforslaget viser en løsning som vil kunne ivareta kjørearealene ved Dekkmann i 
mellomperioden fram til Bane Nor realiserer hensettingsanlegget - og Dekkmannbygget må rives. Det 
vil enten bli en midlertidig løsning med bruk av dagens avkjørselspunkt – eller man kan opparbeide 
o_SKV_2 og regulert gang- og sykkelvei fullstendig slik at trafikk til og fra Dekkmann svinger av via 
o_SKV_2. 

Løsningen vil også ta hensyn til at den skal være arealeffektiv i ny permanent situasjon, og ikke ta for 
mye areal av 186/4 på vestsiden av veien. 
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Reguleringsplankartet med tilgrensende reguleringer viser koblingen o_SKV_2 og ny situasjon ved 
Dekkmannbygget 
 
Annen veggrunn - grøntareal 

Planområdet er tilnærmet flatt, og annen veggrunn vil hovedsakelig bestå av grøfter. Områdene skal 
tilsås, og vegetasjonen skal holdes nede. Mot jernbaneområdet kan det bli oppfylling eller støttemur 
da jernbaneområdet blir liggende noe høyere. Tilgrensende reguleringsplan for Hove hensetting har 
innberegnet areal for grøft og skråningsutslag på jernbaneformålet. 

I arealene kan det etableres rekkverk og grøfter for drenering/snøopplag, eventuelt støttemurer og 
fundament samt nedgravd teknisk infrastruktur.   

5.3 Overvannshåndtering 
Overvannet vil hovedsakelig bli håndtert i grøfter på en eller begge sider av veiene. Overvannet må 
fordrøyes før det slippes videre ut i eksisterende flomvei. Det er utarbeidet en overordnet 
overvannsplan. Dette vil bli tilpasset endelig løsning i byggesøknad.  

Søknad skal i nødvendig utstrekning angi tiltak og vise hvordan arealer for lokal overvannshåndtering 
sikres. 

 

5.4 Klima og energi 
Tiltaket ligger innenfor område for tilknytningsplikt for fjernvarme og det er etablert fjernvarmenett i 
planområdet. Tiltakshaver vil kontakte Eidsiva for å gjennomføre prosjektet i tråd med denne 
forutsetningen.  Nybygg i området vil bli planlagt med muligheter for påkobling.  

Elvia AS har høyspentanlegg innenfor planområdet. I anleggsgjennomføringen vil Elvia bli kontaktet for 
påvisning og sikring av ledningene, og avklaring av evt. behov for økt kapasitet på el-nett.  Det reguleres 
areal for omplassert trafo-stasjon. 
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5.5 Risiko og sårbarhet 
Planforslaget viderefører kommuneplanens hensynssone for grunnvannsforsyning, noe som 
innebærer restriksjoner på virksomheter og hva som kan oppbevares i området. 

 

Fra konklusjon i ROS-analysen:  

Muligheten for forurenset grunn er til stede, men må forutsettes håndtert gjennom 
byggesakprosessen. Bestemmelser tilknyttet sikringssonen for grunnvannsforsyningen bidrar til å 
minimere fare for forurensning. 

Trafikale løsninger er planlagt helhetlig gjennom området, og forbindelser/koblinger i nord og sør 
planlegges samtidig og i samarbeid med Nye veier. Utforming av midlertidig avkjørsel ved dagens 
Dekkmannbygg, med kryssing for gang- og sykkelvei bør følges opp i byggesøknadsfasen. Alle 
krysningspunkt for gang- og sykkkelveier bør merkes og skiltes tydelig med prioritering av myke 
trafikanter. Fartsdempende tiltak bør vurderes.  

Dersom planforslaget utformes i samsvar med overvannsplan vil risikoen for uønskede hendelser bli 
minimert. For øvrig er det liten eller ingen risiko for skade fra naturpåkjenninger. 
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6 Innkomne merknader 

6.1 Forhåndsuttalelser 
Under refereres og kommenteres uttalelser til oppstartsvarsling 2.7.2020 og 18.1.2021. (ikke 
oppdatert etter offentlig ettersyn) 

Fylkesmannen i Innlandet (FMI), 17.9.2020 
FMI mener det er viktig med høy arealutnyttelse også av næringsarealer, også av den grunn at det er 
begrenset med næringsarealer i kommunen. FMI ser det som viktig at det sikres gang- og sykkelvei i 
planen. 

Samfunnssikkerhet og beredskapsmessige forhold skal ivaretas på grunnlag av vurderinger i ROS-
analyse. Dette skal også omfatte klimatilpasninger og tilpasning av klimaendringer. Det forutsettes at 
KMDs rundskriv Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling legges til grunn, og ROS-
analyser skal utformes i tråd med veileder fra DSB. Nærføring til E6 og overvannshåndtering er 
naturlige tema å utrede nærmere. 

Planavgrensningen er ikke lagt inn i kommunens kartløsning. Det forutsettes at dette gjøres senest når 
planen legges ut på høring. 

Forslagsstillers vurdering: 

Planen følger opp kommuneplanens bestemmelse om minimum 70 % BYA, og foreslår byggegrense 15 
meter mot E6. ROS-analysen (og notat vedr. byggegrense) behandler temaene som nevnes. 
Planavgrensning er sendt kommunen. 

Statsforvalteren i Innlandet (SFIN), 10.2.2021 
Forholdene som ble påpekt i uttalelsen 17.9.20 gjelder fortsatt selv om planavgrensningen er endret 
og vil gi en annen løsning for gjennomgående gang- og sykkelvei. Det er viktig med god kontakt 
mellom de ulike planene og at de henger godt sammen. 

Forslagsstillers vurdering: 

Uttalelsen tas til orientering 

 

Innlandet fylkeskommune (IFK), 31.8.2020 
Det er enkelte uavklarte grensesnitt i planområdet, mht. planlegging og utbygging av E6 og lenker til 
lokalveier. Det er viktig med tett dialog med kommunen slik at prosessene samordnes. De viktigste 
føringene for planarbeidet fremgår av den nylig vedtatte kommuneplanens arealdel. IFK forutsetter at 
dette følges opp i det videre planarbeidet. 

IFK har ansvar for planlegging, utbygging, drift og forvaltning av fylkesvegene. IFK har også et ansvar 
for at regionale føringer innenfor trafikksikkerhet, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
miljø og klima samt tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk ivaretas i planleggingen. 

Det vises til pågående reguleringsprosess for avlastet E6 og at trasévalg for gang- og sykkelveien 
avklares i forbindelse med dette arbeidet. 

IFK vil uttale seg i forbindelse med byggegrense til E6, og imøteser en dialog om dette.  

Det forutsettes at det gjøres nødvendige trafikale vurderinger, med belysning av nødvendige veg- og 
trafikale tiltak i forbindelse med planarbeidet, og ta dette inn som rekkefølgekrav. Tiltak skal ha 
utforming iht. vegnormalen N100. 
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Forslagsstillers vurdering: 

Det er holdt møte med Nye Veier/Rambøll og Bane NOR for å planlegge føring av kjørevei og gang- og 
sykkelvei. Det er også sendt flere innspill til Nye veier gjennom deres medvirkningsopplegg. Det er 
også sendt egen redegjørelse/søknad til fylkeskommunen v/Samferdselsavdelingen om redusert 
byggegrense mot nåværende E6. 

Innlandet fylkeskommune (IFK), 5.2.2021 
Området er betegnet K1, som omfatter energistasjon, forretning til areal- og transportkrevende 
handel samt veikro. Kommuneplanens definerer areal- og transportkrevende varer som 
handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget er kjøretøy, båter, landbruksmaskiner, 
trelast og større byggevarer, utsalg fra hagesentre og planteskoler. Kommuneplanen har også 
bestemmelser om minste utnyttelse 70 % BYA. Intensjonene i kommuneplanen er å heve kvaliteten i 
de bygde omgivelser her ved nordre innfallsport til Lillehammer by. Intensjonene kan oppfylles ved å 
følge retningslinjene knyttet til estetikk og arkitektonisk utforming samt å kombinere grøntarealer og 
overvannshåndtering.  

Det vises til omforente mål om å redusere klimagassutslippene, og konkrete mål som IFK har vedtatt. 
Kommuneplanens bestemmelser § 1.11 og retningslinjer om en rekke klimavennlige løsninger 
forventes vurdert og innarbeidet i størst mulig grad.  

Når det gjelder samferdselsfaglige forhold forutsettes dette avklart i forbindelse med reguleringsplan 
for avlastet E6. IFK vil først gjøre en endelig vurdering når reguleringsplanen er til offentlig ettersyn. 
Det oppfordres til å holde en tett dialog med Nye Veier, og imøteser nærmere dialog om trafikale 
løsninger. 

Forslagsstillers vurdering: 

Kommuneplanen blir i størst mulig grad innarbeidet, i samarbeid med kommunen. 

Det er holdt et nytt avklaringsmøter med Nye Veier angående utforming av veinettet, og det er 
utvekslet tegninger for å tilpasse planene. 

 

Bane NOR, 14.8.2020 
Reguleringsplan for Hove hensetting ble vedtatt tidligere i 2020.  

I oppstartsvarselet framkommer ønske om midlertidig bruk av eksisterende planovergang. Det tillates 
ikke økt bruk av denne. Stenging av denne er bestemt i rekkefølgekrav i reguleringsplanen for Hove 
hensetting. Hensettingsanlegget er prioritert i handlingsprogrammet for jernbanesektoren. 

Ved etablering av ny gang- og sykkelveg vil planovergangen bli nedlagt, og et forslag om adkomst via 
denne vil være i strid med nasjonale jernbaneinteresser. 

En utvidelse av vegformålet må legges vestover og ikke berøre jernbaneformålet. 

Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Det vises til veileder og teknisk 
regelverk. Det forventes at forslagsstiller setter seg inn i dette før utarbeidelse av reguleringsplan. 

Forslagsstillers vurdering: 

Det foreslås ikke lenger midlertidig bruk av planovergangen. Planforslaget baseres på kobling til 
gjennomgående gang- og sykkelveitrasé som planlegges av Nye Veier. Denne skal føres under 
jernbane- og kjørebruene som går over E6 til Hovemoen. 

Fortau og vei forbi næringstomta tar utgangspunkt i eksisterende formålsgrense mot 
jernbaneområdet og utvidelsen er tegnet vestover. Gjennom informasjon i oppstartsvarsel og 
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arbeidsmøtet 22.9.20 vurderer vi at planprosessen tilfredsstiller føringene Bane NORs veileder: 
Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. 

Bane NOR, 11.2.2021 
Det forventes at endret trasé tilpasses jernbanens behov for adkomst, og ber om dialog om 
planforslaget før høring dersom det foreslås endringer som berører Bane NORs adkomst. 

Planarbeidet bør koordineres med Nye Veiers planer for ny og avlastet E6. Ny gang- og sykkelvei under 
bruer over E6, noe som vil bidra til å oppfylle bestemmelsen i reguleringsplan for Hove hensetting om 
nedleggelse av planovergangen. 

Forslagsstillers vurdering: 

Endringen gjør at planen i mindre grad vil berøre Bane NORs adkomst enn opprinnelig forslag. Planlagt 
gang- og sykkelvei vil ligge inntil hensettingsområdet langs næringstomta.  

Det er holdt nytt orienteringsmøte med Nye Veiers representanter i Rambøll angående koordinering 
med deres planer, og kart er utvekslet. 

Det vises også til eget møte med Bane NOR 23. mars med påfølgende dialog rundt utforming av vei og 
gang- og sykkelvei. 

 

Statens vegvesen, 24.8.2020 
Statens vegvesen har ansvar for at statlige og regionale føringer ivaretas i planleggingen. Uttaler seg 
som forvalter av riksvei på vegne av staten, som statlig fagmyndighet. Vegvesenet har rett til å stille 
krav til statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende. 

Planområdet ligger innenfor varslingsområdet for reguleringsplan for E6 Roterud – Storhove og 
avlastet E6. Nye Veiers forprosjekt for avlastet veg skal videreføres i reguleringsplan, med bl.a. gang- 
og sykkelveg, som skal ivaretas i planen for Hove næringspark.  

Planen vil medføre økt trafikk i planområdet. Trafikale forhold og dimensjonering av adkomst må 
avklares, og det må sikres trafikksikre løsninger mellom biltrafikken til næringsområdet og planlagt 
gang- og sykkelveg. 

Vegvesenet har ikke oversikt over om ny kryssløsning har konsekvenser for adkomstvegen nordfra for 
Hove næringspark. 

Dagens byggegrense på 50 meter skal bl.a. hensynta veieiers behov for bredding og andre arbeider på 
veg, gang- og sykkelanlegg og å hindre at støyfølsom bebyggelse legges for nær veg. 

Dagens E6 blir nedklassifisert til fylkesveg. Fylkeskommunen må derfor uttale seg til endret 
byggegrense. Dette må behandles spesielt. 

Forslagsstillers vurdering: 

Planforslaget følger opp Nye Veiers forprosjekt, og detaljplassering er bestemt i samarbeid med Nye 
Veier/Rambøll. Forslagsstiller mener plasseringen av gang- og sykkelveien er den mest trafikksikre, og 
vektlegger trygg ferdsel for myke trafikanter på gjennomreise, ved at avkjørsler til 
næringseiendommene ikke krysser traseen. 

Hensynene bak dagens byggegrense er ikke lenger aktuelle da veien skal nedklassifiseres, gang- og 
sykkelvei flyttes og det skal ikke etableres støyfølsom bebyggelse. Fylkeskommunen har fått notat til 
egen vurdering.  
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Statens vegvesen, 18.2.2021 
Nye Veier planlegger tiltak på avlasta vegnett i forbindelse med ny E6. Nordre del av gang- og 
sykkelveien vil gå gjennom varslet planområde. 

Byggegrenser er et tema i oppstartsvarselet. Dagens E6 har etter vegloven 50 meters byggegrense, 
regulert noe mindre enkelte steder, bl.a. 30 m på østsiden av veien i området. Etter at ny E6 legges om 
vil dagens E6 bli fylkesveg, og byggegrensen settes avhengig av hvilken funksjonsklasse vegen vil få. I 
notatet om byggegrenser henvises det til ulike bestemmelser, bl.a. vegvesenets policy i Region øst der 
byggegrenser settes til 50 m langs riksveg og 15 m langs fylkesveg. 15 m-grense har vært gjort 
tidligere, og er i tråd med vegloven § 29. Denne policyen gjelder imidlertid ikke lenger. For flere år 
siden ble fylkesveger delt inn i funksjonsklasser med differensiering av byggegrenser og holdning til 
avkjørsler. Fra 2020 er det fylkeskommunen som bestemmer funksjonsklasse. Vegen blir  
nedklassifisert etter at ny E6 åpnes om noen år. Vegloven sier at det skal være 15 m byggegrense fra 
vegmidte gang- og sykkelveg som ligger langs offentlig veg, uavhengig av vegeier, men dette kan 
settes lavere.  

Dagens E6 vil være riksveg fram til ny E6 er bygd.  

Etter vegvesenets syn vil dagens E6 som fylkesveg fortsatt være en viktig veg. Beregninger viser at mer 
enn 50 % av fremtidig trafikk totalt vil gå på dagens E6. Erfaringer viser at der hovedveg er lagt utenom 
byer, vil trafikk på avlastet vei bli høyere enn beregnet, fordi mange vil ha målpunkt i byen. Veien bør 
trolig få funksjonsklasse C med byggegrense 30 m. 

Det bør avklares med kommunen om gang- og sykkelveien skal reguleres i denne planen eller i Nye 
Veiers plan. I denne planen mangler kobling helt fram til Storhovearmen. 

Vegvesenet har ikke motforestillinger til at noe areal avsatt til vegformål endres til byggeformål. 

Forslagsstillers vurdering: 

Når det gjelder byggegrense til avlastet E6 opprettholdes forslaget om 20 meter. Dette er viktig for å 
kunne utnytte næringseiendommene i kommunen optimalt, med den ønskede høye utnyttelsen som 
kommuneplanen legger opp til. I kommunen er det stor etterspørsel og mangel på næringsarealer 
med god utforming. Høy utnyttelse er generelt viktig for å kunne tilrettelegge for flere arbeidsplasser, 
og minske behovet for å ta i bruk ubebygd mark i framtida. 

 

Forsvarsbygg, 22.7.2020 
Forsvarsbygg kan ikke se at planområdet vil ha direkte konsekvenser for Forsvarets eiendom, 
virksomhet eller arealbruksinteresser, og har ingen merknader. Tar forbehold om å komme med 
uttalelse ved offentlig ettersyn dersom planforslaget viser seg å ha konsekvenser for utviklingen av 
Forsvarets arealer på Hovemoen. 

Forslagsstillers vurdering: 

Uttalelsen tas til orientering. 

Forsvarsbygg, 22.1.2021 
Forsvarsbygg kan ikke se at planområdet vil ha direkte konsekvenser for Forsvarets eiendom, 
virksomhet eller arealbruksinteresser, og har ingen merknader. Tar forbehold om å komme med 
uttalelse ved offentlig ettersyn dersom planforslaget viser seg å ha konsekvenser for utviklingen av 
Forsvarets arealer på Hovemoen. 

Forslagsstillers vurdering: 

Uttalelsen tas til orientering. 
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NVE, 20.8.2020 
NVEs generelle tilbakemelding:  

Viser til plan- og bygningsloven og TEK17 vedr. krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 
planlegging og utbygging. Det vil ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren, med 
vurdering av klimaendringer. 

Dersom det er behov for av konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak, bes det om at det kommer 
fram av oversendelsesbrevet. Reguleringsplan kan erstatte konsesjon. 

Planen må ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Berørt energiselskap bør eventuelt involveres tidlig. 

Det vises til NVEs veiledere og verktøy.  

Kommunen skal vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. Det må 
framgå tydelig hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. 

Forslagsstillers vurdering: 

Planområdet berører ikke vassdrag, men det er registrert flomveier lang eksisterende kjøreveier. Det 
er også et aktsomhetsområde for flom, som er vurdert i sammenheng med overvannsplanen. 

Energiselskapet vil bli kontaktet angående flytting av trafo. 

 

NVE, 10.2.2021 
Planområdet ligger under marin grense i et område hvor det i følge NVE Atlas er muligheter for 
forekomster av marin leire. Planområdet ligger også innenfor aktsomhetsområde for flom. Minner 
derfor om at det er viktig med en detaljert fagkyndig utredning av flom- og skredfare i forbindelse med 
planarbeidet. Det vises til innspill i brev av 20.8.2020. 

Forslagsstillers vurdering: 

Det er kjente dype grusmasser i området. Det finnes rapporter som er gjort i forbindelse med 
kommunens drikkevannskilde som viser leire opp til 132 mog. Planområdet ligger på rundt 156 moh. 
Mellom leira og overflaten er det tykke lag med blanding av stein, sand og grus, samt siltig finsand. I 
planområdet er det gjennomført en grunnundersøkelse ned til 5 m dybde som viser at grunnen består 
av løsmasser med varierende andeler av grus, sand og silt. Grunnen består stedvis av noe fyllmasse 
med rester av bygningsmateriale og planterester. Undersøkelsen bekrefter registreringer på 
løsmassekart fra NGU (geo.ngu.no/kart/losmasse). 

 

Nye Veier AS v/Rambøll, 21.8.2020 
Nye Veier har startet reguleringsplanarbeid for avlastet E6, og planområdet ligger innenfor 
planområdet som er varslet i forbindelse med avlastet E6 og for E6 Roterud – Storhove. Planområdet 
omfatter også arealer i planområdet for Hove hensetting, bl.a. hensynssone/reservert areal for gang- 
og sykkelvei. 

Silingsdokumentet for reguleringsarbeidet for avlastet E6 åpner for vurdering av gang- og sykkelvei 
både på østsiden og vestsiden av K1-næringsarealene i kommuneplanen. Kommunedirektøren har 
anbefalt å regulere traseen langs Hovejordet, og forprosjektet skal vedtas 27.8.2020.  
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Ber om at det opprettes dialog med Rambøll slik at løsningen for gang- og sykkelvei blir ivaretatt i 
reguleringsplanene.  

Nye veier skal sende inn reguleringsplan for avlastet E6 i desember 2020. 

Avklaring om byggegrense langs E6 må tas med Statens vegvesen. 

Forslagsstillers vurdering: 

Det er holdt et arbeidsmøte med Nye Veier, Rambøll og Bane NOR hvor løsningen for gang- og 
sykkelveg og adkomstvei ble avklart. 

Det er sendt søknad/redegjørelse til fylkeskommunen, som for tiden er instansen som skal vurdere 
byggegrense. 

Nye Veier AS v/Rambøll, 10.2.2021 
Nye Veier har startet reguleringsplanarbeid for avlastet E6. Det vises til innspill datert 21.8.2020. 
Rambøll har ingen nye merknader utover det. 

Forslagsstillers vurdering: 

Uttalelsen tas til orientering. 

 

Elvia, 3.8.2020 
Har ingen innvendinger mot planarbeidet. Ber tiltakshaver ta kontakt på tidlig tidspunkt slik at 
eksisterende infrastruktur sikres og at eventuell endring i leveranse kan planlegges. Elvias nett består 
av både høy- og lavspent, kabelskap og nettstasjon. Elvia har ikke oversikt over eventuelt 
bredbåndsnett eller fjernvarmenett. 

Forslagsstillers vurdering: 

Uttalelsen tas til orientering. Elvia kontaktes av ansvarlig søker. 

 

Lillehammer Regionbrannvesen, 18.3.2021 
Har ingen kommentarer eller innsigelser til planen. 

Forslagsstillers vurdering: 

Uttalelsen tas til orientering. 

 

TOAS/Ole A Berge v/Structor AS, 21.8.2020 
Er sterkt forundret over at planarbeidet igangsettes uten at det tas direkte kontakt med, og gis 
informasjon til grunneiere/naboer. Det er en uryddig plansituasjon i området med bl.a. flere gamle 
planer og planprosesser i gang. Planarbeidene for ny og avlastet E6 oppfattes som kompliserte og 
uavklarte, og kan/vil påvirke arealbruken øst for nåværende E6. 

Reguleringsplan for Hove hensetting (2020) oppfattes som en dårlig plan med hensyn til adkomst til 
andre arealer enn selve hensettingsområdet, og øvrig arealbruk i området. Det stilles spørsmål til at 
eksisterende adkomstveg forutsettes å utgå. I denne vegen ligger det tung offentlig infrastruktur som 
legger sterke føringer for arealbruken, og medfører store kostnader ved behov for omlegging. 
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Planarbeidet bør stoppes, og det bør startes planarbeid for et større sammenhengende område for å 
oppnå en effektiv og rasjonell arealbruk og infrastruktur – i samarbeid mellom alle grunneiere i 
området. 

Forslagsstillers vurdering: 

Forslagsstiller er enig i at det er manglende helhet i eksisterende plansituasjon, og at det ideelt sett 
burde vært en helhetlig plan for området, inkludert hensettingsområdet. Planarbeidet er igangsatt 
med bakgrunn i at det haster å få på plass ny lokasjon for Montér, og planforslaget følger opp 
gjeldende plan for hensettingsområdet med en kjørevei samt gang- og sykkelvei. Dette er avklart i 
oppstartsmøtet, og støttes av regionale myndigheter. Gang- og sykkelveiens plassering er også 
behandlet i forprosjektet for avlastet E6. 

TOAS/Ole A Berge v/Structor AS, 2.2.2021 
Som påpekt i forrige varsel og med bakgrunn i senere møte, er vi sterkt forundret over at igangsetting 
av planarbeidet uten at det tas nødvendig dialog og avklaringer med naboer som blir sterkt berørt av 
planforslaget. Det er en meget uryddig og uoversiktlig plansituasjon i området. Jernbaneverket/Bane 
NOR har regulert sine områder i to omganger, noe som har skapt en fragmentert og uoversiktlig 
plansituasjon i området. Den nye reguleringen bidrar til en ytterligere oppdeling i arealer. Framtidig 
adkomstvei bør være den eksisterende, men den kan først realiseres fram til næringseiendommen når 
Bane NOR gjennomfører nødvendig grunnerverv gjennom utbygging av hensettingsanlegget. Inntil da 
bør eksisterende vei fra sør benyttes. 
 
1. En ny veg forbi Dekkmann, som foreslått i både tidligere og revidert oppstartvarsel, er 
uakseptabelt i forhold til drift av Dekkmann og trafikksikkerhet og trafikkavvikling i området.  
 
2. Det varslede planarbeidet bør stoppes, inntil E6-planer er avklart, og det bør i stedet startes et 
planarbeid for et større og sammenhengende område mellom nåværende E6 og det fremtidige 
Hove hensettingsanlegg, for å oppnå en effektiv og rasjonell arealbruk og infrastruktur. Dette 
planarbeidet bør skje i samarbeid mellom alle grunneiere i det aktuelle området, samt BaneNor, og 
ikke minst Lillehammer kommune, som planmyndighet og ansvarlig for den uoversiktlige 
plansituasjonen som er etablert i området.  

3. Det er ikke aktuelt for Toas/Berge å inngå noen avtaler, midlertidige eller permanente, for deler 
av området, før det foreligger en endelig plan for E6 og planarbeid for et større og 
sammenhengende område er iverksatt.  

 

Forslagsstillers vurdering: 

Vi viser til kommentar over, og er enig i at de øvrige næringsarealene snarest bør reguleres helhetlig. 
Kommunen har imidlertid gitt tillatelse til å igangsette planforslaget som nå foreligger, av hensyn til 
mangelen på næringsarealer i kommunen, og det konkrete prosjektet. Eiendommen har også en mer 
avklart situasjon med hensyn til arrondering. Når planen for avlastet E6 nå også vil foreligge om kort 
tid, vil sannsynligvis forutsetningene og rammene være klare for å regulere arealene på 
naboeiendommene. Vi viser til flere møter og dialog med forsøk på en konstruktiv dialog med TOAS og 
Ole A Berge, og håper naboene nå ser planforslaget som en fornuftig løsning som tar tilstrekkelige 
hensyn til de berørte eiendommene. 
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