
 
 
Høringssvar Hove Hensettingsanlegg 

Lillehammer Næringsforening (LNF) viser til reguleringsplan for Hove Hensettingsanlegg – 
høring/offentlig ettersyn og kommer her med sine høringsinnspill.  

Innledning 
 
Forslaget for Hove Hensettingsanlegg for tog på Storhove innebærer et uforholdsmessig stort 
inngrep i næringsarealer, og synes ikke å ivareta hensyn til næringsutvikling. LNF etterlyser slik sett 
alternative forslag til lokalisering for hensettingsanlegg også i arealplanen. Helt konkret vil LNF 
fremme et forslag om at det utredes å etablere hensettingsanlegget inn i fjellet ved Stor-Hove nord 
for krysningen av ny E6 trase. Bane Nor er en samfunnsaktør, som må forventes å kunne ta 
samfunnshensyn i sine vurderinger. Dette er et mulighetsbilde som må vurderes og utredes før 
endelig valg av plassering tas. 
 
Bakgrunn/formål: 

Sitat fra Saksframlegg Lillehammer Kommune: 

På grunn av endret teknisk plan 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.  

Den reviderte hovedplanen er nå redusert til et hensettingsanlegg for 16 togsett over natten.  

Det skal altså ikke etableres en driftsbase på Hove. Fasiliteter for togoperatør er redusert. Det 
skal være en mulighet for å etablere en tine/vaskehall på Hove på et senere tidspunkt.  

Til dette formål beslaglegger BaneNord et av de beste og mest tilgjengelige næringsareal i 
Lillehammer Kommune, dette er LNF svært kritiske til. Et areal som vil gi Lillehammer sårt 
tiltrengte næringsareal som vil være tilgjengelig for næringsetablering og derigjennom en helt 
annen verdiskapning og samfunnsnytte. Dette med bakgrunn i at det finnes alternative 
lokasjoner for natt-parkering for 16 togsett. 

Vi stiller spørsmål om Bane Nord sender «regningen» til Lillehammer Kommune i stedet for 
selv å ta denne selv? 

Lokalisering: 

Sitat fra Planbeskrivelse med konsekvensutredning HOV-00-A-00059 rev 9: 

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.  

Her skriver Bane Nord at en fjellhall er beregnet til 2-3 ganger så høye som et 
hensettingsanlegg i det fri. I avsnitt 4.2 skriver Bane Nord at det ikke er foretatt en detlajert 
kostnadsberegning for dette alternativ. LNF stiller spørsmål om beregningsmetode og 
henstiller om at dette dokumenteres. 

Det er videre kjent at prosjektet ny 4 felts E6 fra Mjøsbrua-Hafjell mangler masse for traseen. 
Er dette behov vurdert opp mot den mulighet dette medfører for sprengmasse fra fjellanlegg i 
Hove? 

4.2 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.  

Samlet vurdering av lokalisering: 

LNF gir herved uttrykk for at en Lillehammer, både kommune-næringsliv-innbyggere, er best 
tjent med at hensettingsanlegget (nattparkering for 16 togsett) lokaliseres i et fjellanlegg 
plassert nord for ny E6 trase og at overskuddsmasse benyttes til utbygning av ny E6. 

Vi har i vårt svar ikke berørt miljø eller estetikk selv om vi er av den oppfatning om at også 
disse faktorer peker mot et fjellanlegg. 
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