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Starte tomteanalysen tidlig i 2022 og flytte B3A beslutning til ultimo august 2022 
 
Prosjektmandatet for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF for konseptfasen 
beskriver i punkt 5 at «Konseptfasen skal gjennomføres i tråd med Veileder for 
tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017)».  Denne veilederen beskriver følgende:  
«Lokalisering skal være avklart før oppstart av konseptfase, mens tomt innenfor den 
lokalisasjon som er valgt, skal være avklart innen oppstart av steg to i konseptfasen».  
For å gjennomføre konseptfasen iht. nevnte veileder er det nødvendig å starte 
tomteanalysen med vurdering av alternative tomter tidlig i 2022. Dette gjelder for 
både Mjøssykehuset og erstatningssykehus for sykehuset i Hamar for null-pluss 
alternativet.  
I steg 1 av konseptfasen klargjøres premissene for innholdet i bygget i form av et 
hovedprogram, for deretter å identifisere, utvikle og utrede alternative konsepter for 
hvordan disse kan løses i form av fysiske løsninger. Valg av tomt vil ha betydning for 
byggets utforming, miljøkvaliteter og livssykluskostnader. Tomtens egenskaper i form 
av størrelse, topografi, flyoperative forhold, tekniske infrastruktur, adkomst, 
geoteknikk, planforhold, påvirkning på natur- og miljø, regulering mm vil gi ulike 
alternative muligheter for å løse hovedprogrammets intensjoner, som igjen har 
konsekvenser for kostnad, kvalitet og tid. Å starte tomteanalysen tidlig i steg 1 i 
konspetfasen vil forbedre beslutningsunderlaget og effektivisere gjennomføringen av 
konseptfasen. Som følge av dette anbefales det at styrebeslutningen i Helse Sør-Øst 
RFH for hvilket alternativ som skal utdypes i steg 2 av konseptfasen (B3A) blir flyttet 
til ultimo august 2022. Valg av tomt kan da besluttes av styret i Helse Sør-Øst RFH 
rett etter B3A beslutningen er tatt slik at tomt er valgt ved oppstart av steg 2 i 
konseptfasen. Dette vil gi et bedre underlag for å starte steg 2 av konseptfasen og 
dermed også øke sikkerheten for en B3 beslutning i desember 2022. 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styringsgruppen vedtar å starte tomteanalysen tidlig i steg 1 i konseptfasen (tidlig 
2022) og som følge av dette godkjenner at B3A beslutningen blir flyttet til ultimo 
august 2021 (rett i forkant av beslutningen for tomtevalg).  
 
 
 
 


