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Sak 006-2022  
 
Status for tomteanalyse 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styringsgruppen tar redegjørelse for status i arbeidet med tomteanalyse til 
orientering. 
 
 
 
Saksopplysninger 

Styringsgruppen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF behandlet 14. desember 
2021 sak 003-2021 «Starte tomteanalysen tidlig i 2022 og flytte B3A beslutning til ultimo 
august 2022» og fattet følgende vedtak: 
 
«Styringsgruppen vedtar å starte tomteanalysen tidlig i steg 1 i konseptfasen (tidlig 2022) 
og som følge av dette godkjenner Styringsgruppen at B3A beslutningen blir flyttet til 
ultimo august 2021 (rett i forkant av beslutningen for tomtevalg).» 
 
Gjennomføring av konseptfasen er illustrert i figuren under:  
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Figur 1 -Prosjektmodell konseptfase 

Tomteanalysen vil være grunnlag for utredning av ulike løsningsalternativer i 
konseptfasen steg 1. 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 med ulike konsekvenser for kostnad, kvalitet og tid.  
 
For utredning av Mjøssykehuset og null-pluss alternativet legges det til grunn minimum 
2 tomter for vurdering av ulike løsningsalternativer i konseptfasen steg 1.   
 
Endelig valg av tomt skjer på grunnlag av konseptfasen steg 1 – valg av hovedalternativ 
(B3A-beslutning). 
 
Tomteanalysen er foreløpig tenkt gjennomført i 4 trinn vist i illustrasjonen under. 
Leverandør gis mulighet til å påvirke denne prosessen som nedfelles i et 
forutsetningsnotat:  
 

 
Figur 2 - Illustrasjon tomtesøk -og analyse 
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Trinn 0: Prosjektetablering:  
Det er etablert en prosjektgruppe for tomteanalysen bestående av representanter fra 
Helse-Sør Øst RHF, Sykehuset Innlandet, Sykehusbygg og rådgiver for tomteanalysen. 
Arbeidet ledes av Sykehusbygg.  
 
Rådgiver for tomteanalysen anskaffes gjennom rammeavtale i Sykehusbygg HF, 
delområde 1 – Offentlig plan. Kontrahering planlegges utført innen 21.1.2022. 
 
Trinn 1: Forutsetningsnotat med beskrivelse av prosess og kriterier for tomtesøk-
analyse:  
Det utarbeides et forutsetningsnotat med beskrivelse av prosess og kriterier for 
tomtesøk- og analyse. Dette arbeidet ledes av Helse Sør-Øst RHF ved Sykehusbygg HF. 
Forutsetningsnotatet legges til grunn for vedtak i styringsgruppen i uke 6.  
 
Hensikten med forutsetningsnotatet er å forankre og ramme inn prosessen med 
tomtesøk og tomteanalyse for Mjøssykehuset i Moelv og Null-pluss herunder 
erstatningssykehus Hamar.  
 
Forutsetningsnotatet beskriver tidligere vedtak og utredninger, prosess, kriterier for 
tomtesøk -og analyse og metode for evaluering. Forutsetningsnotatet vil gi premisser for 
videre tomtesøk og analyse. Forutsetningsnotatet vil være basert på en forutgående 
avklaring hos fylkeskommunen, kommune, Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst 
RHF.  
 
Trinn 2 – tomtesøk og utdyping av indikatorer med vekting:  
Basert på premisser gitt i forutsetningsnotatet skal det gjennomføres tomtesøk. Helse 
Sør-Øst RHF ved Sykehusbygg HF leder denne prosessen. Arbeidet skjer i dialog med 
aktuelle kommuner.  
 
Resultat av tomtesøket legges frem for styringsgruppens behandling i uke 10.  
 
Parallelt med tomtesøket videreutvikles kriteriene med målbare indikatorer og vekting. 
Dette innebærer nødvendige avklaringer med fylkeskommune, kommuner, offentlige 
planinstanser og prosjektets sykehusfaglige ressurser. Indikatorene med vekting skal 
legges frem for styringsgruppens behandling i uke 10. 
 
Trinn 3 – tomteanalyse inkludert innspillsrunde:  
Tomteanalysen deles inn i 3 hovedprosesser: 
• Nedvalg del 1: Omfatter analyse og innstilling av tomter som legges til grunn for 

vurdering av løsningsalternativer i konseptfasen steg 1. Det legges til grunn 2 tomter 
per alternativ. Innstilling tomter som utredes i konseptfasen skal legges frem for 
styringsgruppens behandling i uke 14. 

• Nedvalgt del 2: Omfatter nedvalg av fra 2 tomter per alternativ til anbefaling av 1 
tomt per alternativ. Anbefaling av tomt per lokasjon legges frem for 
styringsgruppens behandling uke 24.  

• Innspill, kvalitetssikring: Det legges opp til en innspillsrunde hos fylkeskommune, 
kommune og berørte parter som forutsettes å skje parallelt med nedvalg del 2. 
Innspillsrunden har som hensikt å avdekke eventuelle feil eller mangler i 
tomteanalysen, samt få avklart mulige innsigelser i kommende planprosess. 
Tomteanalysen justeres ved behov på bakgrunn av innspillsrunden. Prosess rundt 
innspillsrunden avklares i forutsetningsnotatet. Resultatet av innspillsrunden legges 
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frem til orientering i styringsgruppen uke 24 parallelt med anbefaling av tomt 
(nedvalg 2).  

 

 
Figur 3 - Tentativ fremdriftsplan for tomteanalysen 

AKTIVITET 

Tomteanalyse for begge alternativer:  Mjøssykehuset og erstatningssykehus for Hamar 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Oppstart

Organisering tomteutredning, innledende kontakt med kommuner/fylkeskommune

Anskaffelse rådgiver tomteanalyse

Trinn 1: Forutsetningsnotat

Utarbeide forutsetningsnotat

Styringsgruppemøte, forutsetningsnotat innhold (orientering)

Styringsgruppemøte, forutsetningsnotat  (Vedtak)

Trinn 2: Tomtesøk og indikatorer

Tomtesøk

Indikatorer for måloppnåelse tomteutredning

Styringsgruppemøte, resultat av tomtesøk og indikatorer (vedtak)

Trinn 3: Tomteanalyse 

Tomteanalyse, del 1: innstilling tomter som utredes i konseptfasen

Styringsgruppemøte, behandle innstilling tomter som utredes (vedtak)

Tomtenalyse del 2: nedvalg tomtealternativ

Innspill fra kommuner og berørte parter (4 uker)

Sammenstilling innspill, justering rapport og leveranser

Tomteanlyse, utkast valg av tomter

Trinn 4: Sluttbehandling tomt

Styringsgruppemøte, orientering om innspill kommuner/berørte parter. Anbefaling tomt

Styringsgruppemøte, anbefaling tomt (vedtak)

Styremøte Innlandet HF/HSØ

Milepæl leveranse Behandling - orientering Behandling - vedtak
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