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SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN HOVE HENSETTING 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Detaljreguleringsplan Hove hensetting, med plankart datert 01.11.19, 
planbestemmelser datert 10.01.20 og planbeskrivelse datert 10.01.20 vedtas. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl § 12-12 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å redigere plandukumentene ihht 

meklingsprotokoll, etter kommunestyrets vedtak. 
 
 
  
 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 01.11.19. 
2. Bestemmelser, datert 10.01.20. 
3. Planbeskrivelse, datert 10.01.20. 
4. ROS-analyse, datert 31.10.19. 
5. Merknader sammenfattet med kommentarer. 
6. Godkjent protokoll fra meklingsmøtet 17. februar 2020. 

  
Øvringe vedlegg, samt Bane NORs kommentarer til merknader kan fås ved henvendelse til 
administrasjonen.  
 
Sammendrag: 
Lillehammer kommune har mottatt planforslag med reguleringsplan for Hove 
hensettingsanlegg. Planen er fremmet av Bane NOR og omfatter område for nytt 
hensettingsanlegg for 16 togsett nord for Lillehammer sentrum. Kommunedirektøren 
anbefaler at planforslaget vedtas.  



 
Bakgrunn: 
Planarbeidet var opprinnelig kalt reguleringsplan for Hove driftsbanegård. Planprogrammet 
ble behandlet av Utvalg for plan og samfunnsutvikling i møte 01.12.16, og fastsatt av 
Formannskapet 06.12.16. På grunn av endrede tekniske planløsninger hos Bane NOR er det 
besluttet ikke å ha driftsbase på Hove, men et hensettingsanlegg hvor togsett kan parkeres for 
natten, samt renhold av togsettene. Prosjektet har derfor endret navn fra Hove driftsbanegård 
til Hove hensettingsanlegg, og arealbehovet er samtidig redusert.  
 
Fakta: 
Hensikten med planarbeidet er å bygge et hensettingsanlegg. For å håndtere vekst i 
etterspørsel på InterCity-togene må alle tog kjøre med doble togsett, og det er derfor behov 
for økt hensettingskapasitet på Lillehammer. Hove hensetting er avgjørende for å kunne 
opprettholde dagens togtilbud til Lillehammer, men tar også høyde for planer om nytt 
dobbeltspor til Hamar og videre til Lillehammer. 
 
Plangrunnlag  
I kommuneplanens arealdel er området hovedsakelig avsatt til baneformål og næring. I 
forslag til ny kommuneplan er formål justert i tråd med forslag til regulering. Området ligger 
i tillegg innenfor hensynssone til vannverket, hensynssone høyspent og støysoner langs 
dagens E6. Deler av området inngår også i kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby, med 
samme arealformål som i kommuneplanens arealdel.  
 
Planområdet er i dag regulert til fremtidig næringsformål (industri, lager, produksjon uten 
handel og kompetansevirksomheter), samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, offentlige 
trafikkområder og grøntstruktur. Planforslaget vil delvis erstatte følgende planer:  

- Reguleringsplan for Lillehammer driftsbanegård Hove, vedtatt 27.01.11.  
- Ny vegforbindelse mellom E6 og fv 312 ved Storhove, vedtatt 31.03.11  
- Storhove sør, vedtatt 23.09.04  

 
Planprosess  
Det ble meldt oppstart av planarbeidet med planprogram 02.09.16. Planprogrammet ble 
fastsatt av formannskapet 06.12.16. Lillehammer kommune mottok fullstendig planforslag, 
hvor arealbehovet er redusert, høsten 2018. Planforslaget var oppe i regionalt planforum 
13.11.18. Planen lå på høring frem til 20.02.19. Det kom inn 8 merknader som er 
oppsummert og kommentert i vedlegg 5. 
 
Etter høringen er det gjort følgende justeringer i planmaterialet 

- Endret bestemmelse for planovergangen, hvor den ikke kan saneres før alternativ 
løsning for gående og syklende er på plass 

- Lagt inn hensynssone infrastruktur med tilhørende bestemmelse for å sikre arealer til 
gående og syklende. Det er som et resultat av dette lagt inn underliggende formål 
med tilhørende bestemmelser fra gjeldende planer under hensynssonen.  

- Presisering av bestemmelse om stikkrenner i tråd med NVEs anbefaling  
- Presisering av bestemmelse om miljøoppfølgingsplan, hvor tiltaksplan skal 

godkjennes av Lillehammer kommune 
- Presisering av bestemmelse om støyskjerming, hvor gnr/bnr for boliger er tatt inn 
- Presisering av bestemmelse om energianlegg i tråd med merknad fra statnett 
- Lagt inn krav om plan for overvannshåndtering som skal godkjennes av Lillehammer 

kommune.  



- Lagt inn krav om sykkelparkering 
- Presisering av ordlyd i enkelte bestemmelser 

 
Kommunedirektøren har vurdert at justeringene av planmaterialet ikke utløser behov for ny 
høring før sluttbehandling. Det har etter høringen vært prosess med Fylkesmannen i 
Innlandet angående deres innsigelse, men det har ikke vært mulig å komme til enighet om 
løsning. NVE mener endringene som er gjort er tilstrekkelig for å imøtekomme deres 
innsigelse.  
 
Planforslaget 
Planen regulerer hensettingsplass til 16 togsett. Dette krever mer plass enn området som var 
regulert til baneformål i 2011. Etter at Bane NOR endret prosjektet fra driftsbanegård til 
hensettingsanlegg er arealbehovet mindre enn det som var skissert i planprogrammet. Planen 
tar likevel høyde for både dagens trafikk, og fremtidig behov for kapasitet når dobbeltspor 
jernbane kommer til Lillehammer.  
 
Baneformål  
Planområdet reguleres i hovedsak til annen banegrunn. Her åpnes det for bygging av teknisk 
infrastruktur, samt mindre servicebygg. Toglinjene for hensetting er tenkt lagt langs 
Dovrebanen øst i planområdet. Det er avsatt plass for vaske-/tinehall sør i området. 
Dovrebanen er regulert inn som trasé for jernbane. Togadkomst til tømmerterminalen sør og 
vest for området opprettholdes som i dag. Planforslaget gir fleksibilitet i forhold til utforming 
og plassering av bebyggelse, anlegg og jernbanespor innenfor SBT. En illustrasjonsplan med 
mulig opparbeiding av området finnes i planbeskrivelsen.  
 
Veg og annen infrastruktur 
Etter høringen er det jobbet med en løsning for atkomstveg som i mindre grad berører 
næringsområdet. Som følge av dette er vegen nå langt om for å kunne få et sammenhengende 
næringsområde vest for planområdet. Ved forslag som lå ute til høring var planovergangen i sør 
planlagt stengt. For å sikre fremkommelighet for gående og syklende er dette endret etter 
høringen, hvor bestemmelser nå sikrer at planovergangen ikke kan stenges før ny gang- og 
sykkelvegløsning er på plass i området. Den vil stenges som bilatkomst. Det er samtidig lagt inn 
en hensynssone for å sikre plass til gang og sykkelveg dersom denne traséen vil bli valgt.  
 
Konsekvensutredning  
Det er gjennomført en konsekvensutredning. Denne konkluderer med at tiltaket har både positive 
og negative konsekvenser for miljø og samfunn, se sammenstilling s. 53 i planbeskrivelsen. 
Utredningen peker på avbøtende tiltak som kan gjennomføres for å begrense negative 
konsekvenser. Dette gjelder blant annet i forhold til spredning av svartlistearter, tiltak i 
anleggsfasen for å unngå tap av nøkkelbiotoper, tiltak mot støy, støv og lys-forurensning og 
behandling av overvann. Mye av dette er tatt direkte inn i planforslagets bestemmelser, og det 
konkluderes derfor med at de positive konsekvensene av forslaget vurderes som større enn de 
negative. 
 
Støy  
Det er gjort støyutredninger i forbindelse med utarbeidelse av planen. Hovedtyngden av støy 
kommer fra Dovrebanen. I bestemmelsene er det stilt krav om støyskjerming i henhold til 
retningslinje T-1442. Etter høringen er boligene som skal støyskjermes definert med gnr/bnr, og 
spesifisert i bestemmelsen.  
 
 



 
ROS-analyse 
Både fylkesmannen og NVE hadde innsigelse knyttet til ROS-analysen, og forholdet mellom 
ROS-analysen og bestemmelsene. Etter høringen er ROS-analysen oppdatert og 
bestemmelsene justert.   
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener planforslaget er av tilfredsstillende kvalitet for sluttbehandling. 
Det har vært mye dialog med Bane NOR etter høringen for å svare ut høringsuttalelsene på 
en hensiktsmessig måte. Under følger en vurdering av sentrale tema i planforslaget. Det vises 
for øvrig til planbeskrivelse, bestemmelser og plankart. 
 
Lokalisering 
Planområdet ligger sentralt, og ideelt sett ville det være fornuftig å benytte disse arealene til 
andre formål enn parkering av tog. Det har gjennom prosessen med regulering av 
driftsbanegård og hensetting i Lillehammer vært vurdert flere alternative plasseringer av 
anlegget. Hove skiller seg ut som beste alternativ. Det er redegjort for dette i 
planbeskrivelsen. Kommunedirektøren påpeker viktigheten av å få på plass et 
hensettingsanlegg i Lillehammer, både med tanke på å opprettholde/øke frekvens på dagens 
jernbanetrasè, men også sett i lys av fremtidig dobbeltspor til byen. Det er avsatt midler 
gjennom statsbudsjettet til bygging av hensettingsanlegget. Tiltaket anses som et viktig 
infrastrukturprosjekt, og valgt plassering anses som det eneste realistiske alternativ. 
 
Næringsinteresser 
Selve hensettingsanlegget vil beslaglegge ca. 70 daa. Dette er arealer som alternativt kunne 
vært benyttet til næringsformål. Det har etter høringen vært fokus på å finne bedre helhetlige 
løsninger for de arealer som ikke skal benyttes til baneformål. Det har vært vurdert 
muligheten for å flytte baneformålet, for å ha næringsformål i øst, men grunnet behov for 
atkomst til Dovrebanen er dette ikke vurdert som aktuelt. Etter høring er atkomstvegen i 
området lagt om, slik at resterende areal ikke deles i to. Dette gir et sammenhengende areal 
for næringsvirksomhet. Kommunedirektøren mener denne løsningen bedre ivaretar 
næringsinteressene, enn forslaget som lå til høring. Samtidig må det jobbes med å realiseres 
andre næringsarealer i kommunen. Ved hensetting på Hove vil Bane NOR sitt arealbehov 
rundt Skysstasjonen/Lurhaugen i fremtiden potensielt kunne bli redusert, og dermed frigi 
arealer i dette området.  
 
Forholdet til detaljregulering av E6 
Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby sine bestemmelser sier at det skal bygges en 
gjennomgående gang- og sykkelløsning fra Vingnes til Storhove. I et notat fra Statens 
vegvesen foreslås gang- og sykkelvegen lagt langs SKV1 i planforslaget. Det er presisert i 
kommunedelplanen at endelig løsning skal detaljeres i reguleringsplanfasen. Dette skal 
håndteres i Reguleringsplan for avlastet veg. BaneNOR mener kryssing av jernbanelinjene i 
plan ikke vil være en aktuell løsning, grunnet trafikksikkerhet. En passasje langs området for 
hensetting for gående og syklende vil derfor enten tilrettelegges med over- eller undergang 
ved jernbanen, eller legges under jernbanebrua. Det er viktig at planforslaget ikke er til 
hinder for fremtidig løsning i E6-planen. Kommunedirektøren mener dette ivaretas gjennom 
hensynssone infrastruktur.  
 
Gang- og sykkelforbindelse 



Det kom inn flere merknader som er kritiske til stenging av gjennomgående veg for gående 
og syklende forbi området for hensetting. Planoverganger utgjør en potensiell risiko for 
trafikksikkerhet, og Bane NOR er i utgangspunktet restriktive med å opprettholde slike 
kryssinger. Dette er årsaken til at planovergangen var tenkt stengt i opprinnelig planforslag. 
En permanent gang- og sykkelløsning i området må enten bygges i undergang eller overgang 
ved jernbanesporet eller legges et annet sted. Det vil likevel være mulig å sikre overgangen 
midlertidig, og holde den åpen for gående og syklende, frem til ny permanent løsning er på 
plass. Det er på bakgrunn av dette gjort justering av bestemmelsene om stenging av 
planovergangen.  
 
For å ivareta hensynet til gående og syklende er det også lagt inn hensynssone infrastruktur, 
med tilhørende bestemmelser, på vestsiden av vegen. Dette sikrer areal til fremtidig gang- og 
sykkelveg. Ved å legge hensynssone for gang- og sykkelveg på vestsiden av vegen vil dette 
området kunne benyttes til næringsformål dersom gang- og sykkelvegen i E6-prosjektet 
legges helt eller delvis langs en annen trasé. Kommunedirektøren mener løsningen Bane Nor 
legger opp til ivaretar hensynet til gående og syklende på en god måte. 
 
Det har vært dialog med fylkesmannen rundt valgt løsning for å sikre gående og syklende i 
planforslaget. De mener dette ikke er tilfredstillende for å løse innsigelsen, og ønsker at 
gang- og sykkelveg reguleres, samt at det settes rekkefølgekrav til trafikksikring av 
planovergangen. Planforslaget vil derfor, slik innstillingen ligger, vedtas med innsigelse.  
 
Deler av arealet i hensynssonen på vestsiden av atkomstvegen vil fortsatt ha baneformål som 
underliggende formål. Dette fordi arealene under hensynssonen er hentet fra gjeldende 
reguleringsplaner. Det er mer hensiktsmessig, på et senere tidspunkt, eksempelvis i 
reguleringsplan for E6, å se hele arealet på vestsiden av anlegget og ned mot E6 under ett, 
enn å regulere en stripe med næringsformål under hensynssonen i denne planen. En slik 
endring ville også kreve ny høring av planforslaget. Det er satt krav til regulering av gang- 
og sykkelveg innenfor hensynssonen. Dette kan gjøres når plassering av trasé er avklart. 
Bane NOR har ikke behov for arealene på vestsiden av vegen til baneformål, og det bør 
derfor jobbes med å inkludere disse arealene og tilgrensende areal i reguleringsplan for E6 
avlastet veg.  
 
Konklusjon: 
Et godt jernbanetilbud er viktig for Lillehammer. Hensettingsanlegget på Hove vil 
tilrettelegge for hensetting av 16 togsett. Dette er avgjørende både for dagens og fremtidig 
behov for hensetting. Det legger også til rette for økt frekvens på dagens spor når strekningen 
utbedres med flere møteplasser samt for fremtidig behov etter fremføring av dobbeltspor 
jernbane til Lillehammer. Kommunedirektøren anser planforslaget som godt 
gjennomarbeidet og anbefaler at det vedtas.  
 
 
 
 
Lillehammer,  13.01.2020. 
 
 
Tord Buer Olsen Geir Fevang   
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 



 
 
 
 


