
Sak 015-2022 Styringsgruppemøte 16. februar 2022

Forutsetningsnotat og statusrapportering for tomteanalysen  

Videreutvikling Sykehuset Innlandet



Overordnet plan for gjennomføring av konseptfasen steg 1

Februar Mars April Mai Juni Juli AugustJanuar 

Hovedprogram

Virksomhetsinnhold – Mjøssykehuset 

Virksomhetsinnhold – null-pluss  

Framskrivning 2019 -2040

Tomteanalyse 

ARK/RI:
Mulighetsstudie 
Mjøssykehuset 

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ n

ARK/RI:
Mulighets-
studie 

null-pluss

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ n

Nedvalg 2 tomter Valg av tomt for hvert alternativ 

Alternativvurdering  mellom 
Mjøssykehuset og null -pluss 
alternativet:

• Vurdering iht. godkjente 
vurderingskriterier

• Driftsøkonomiske 
utredninger

• Gevinstplan
• Bærekraftsanalyser

Valgt alt.

Valgt alt.

KSK -følgesevaluering

Valg av tomt

Vurdere hovedalternativ
B3A

Overordnede driftsøkonomiske 
utredninger

Orientering og diskusjon
i SG-møte 15. juni

Beslutning i SG-møte
8. august 2022

i  dag

Innspill fra kommuner og berørte parter

Styrebeslutning HSØ
25. august 2022



MJØSSYKEHUSET (MOELV) 
NULL-PLUSS (ERSTATNINGSSYKEHUS HAMAR)

Mandat for 
tomteanalysen

Mandat som angir føringer 
for tomt og 
vurderingskriterier for søk og 
valg av tomt. 

Forutsetninger

Behandling og beslutning
16. februar

Forutsetningsnotat

Tomtesøk

Utdyping av prosess, metode 
og vurderingskriterier med 
målbare indikatorer for valg 
av tomt. 

Aktivt tomtesøk.

Behandling/beslutning
9. mars

Tomteanalyse

Nedvalg 1: Evaluering 
og innstilling av 2 
tomter for 
Mjøssykehuset og 
Null-pluss som legges 
til grunn for 
konseptfasen steg 1.

Behandling/beslutning
6. april

Nedvalg 2: Anbefaling 
av tomt. 

Behandling/beslutning
15. juni

Valg av tomt
Valg av tomt skjer 
basert på B3A-
beslutning etter 
konseptfasen steg 1

Behandling/beslutning
25. august

TOMTEANALYSE – FORSLAG TIL PROSESS



Forutsetningsnotat tomt - Formål

• Forutsetningsnotatet bygger på mandat for tomteanalysen (sak 014-2022). 

• Hensikten med forutsetningsnotatet er å forankre og ramme inn prosessen med 

tomtesøk og -analyse for Mjøssykehuset i Moelv og null-pluss, erstatningssykehus Hamar. 

• Foreløpig forutsetningsnotat beskriver prosess, metode og utdyper kriterier for valg av 

tomt. Innholdet i forutsetningsnotatet vil inngå i tomteanalysens sluttrapport.

• Foreløpig forutsetningsnotat legges frem for styringsgruppen til orientering 16. februar 

og vedtas i styringsgruppen 9. mars.  



Mandat for 
tomteanalysen 

Forutsetninger

Vurderingskriterier for 
tomtesøk og valg av 
tomt

Utdyping av  
prosess, metode 
og kriterier

Tomtesøk

Tomteanalyse

Innspill 
tomteanalyse og 
nedvalg. Fokus på: 

- Feil/mangler
- Mulige innsigelser

Valg av tomt
Valg av tomt skjer 
basert på B3A-
beslutning etter 
konseptfasen steg 1

Behandling/beslutning

TOMTEANALYSE – FORELØPIG PROSESS

Kontakt med 
fylkeskommune, 
kommune og 
sektormyndigheter 
ca uke 7-9

Tomtesøk: Kontakt med 
aktuelle kommuner ca. 
uke 7-9 

Innspillsrunde
planmyndigheter 
og berørte parter        
ca. uke 17-20

Kontakt med 
fylkeskommune og 
aktuelle kommuner 

ca uke 4-6

Oppstart offentlig 
planprosess



Prosess aktivt søk
Annonsetekst: 

• Tomt for nytt sykehus i Moelv. Vi søker her etter 
tomter med et samlet areal på minimum 110 
dekar. 

• Tomt i Hamar eller Stange som erstatning for 
dagens sykehus på Hamar. Vi søker her etter 
tomter med et samlet areal på minimum 30 dekar.

Aktuelle tomter (alternativt flere sammenslåtte 
tomter) bør inngå i kommunenes overordnede 
arealstrategi, og ha nærhet til kollektivknutepunkt, 
hovedveisystem og dagens by- og tettstedstruktur. 

Gjennom:

• Dialog med aktuelle kommuner

• Dialog med private grunneiere

• Pressemelding og kunngjøring

• Befaring aktuelle tomter

• Tomter som ikke oppfyller gitte kriterier 
blir silt ut tidlig

Søker hos offentlige og private grunneiere



Mjøssykehuset Moelv

• Tas utgangspunkt i et område med en viss 
avstand fra Moelv jernbanestasjon, hvor det 
også er bussholdeplass. 

• Tomtesøket avgrenses til et område på cirka 2 
km fra Moelv stasjon i luftlinje. 

• Omfatter Moelv tettsted slik det er definert av 
SSB og i kommunedelplanen. 

• Tomter på minimum 110 dekar



Null-pluss, erstatningssykehus Hamar

• Søkes etter tomter i tilknytning til Hamar by og 
tettsted, med nærhet til kollektivknutepunkt og 
god tilgjengelighet fra hovedvegnettet. 

• Omfatter tomter nord og sør for tettstedet 
Hamar. 

• Avgrenset tomtesøket:
• cirka 3 km fra jernbanestasjonen mot E6. 

• cirka 3 km sydover mot Ottestad, nord i Stange 
kommune. 

• tomten rundt Sanderud sykehus vurderes i 
tillegg. Ligger ca 6 km fra Hamar stasjon 
(satellitt)

• Tomter på minimum 30 dekar



Innledning av tomteanalysen

• Vurdere og forkaste tomter som ikke oppfyller må-krav.

Nedvalg1

• Analysere og evaluere hver enkelt tomt og gi måloppnåelse 
basert på kriterie- og indikatorsett. 

• Helhetlig analyse for å rangere tomter basert på måloppnåelse 
for hvert enkelt kriterium, og vekting av kriteriene

Nedvalg 2

Teste konsepter på to tomter for hver lokasjon

9

Vurderingskriterier for valg av tomt



10

Vurderingskriterier for valg av tomt

Hvilke kriterier må det settes minstekrav til?

MANDATET

• forhold med absolutte krav omfattet av lover og 
forskrifter. 

• sykehusfaglige forhold med krav til sikkerhet og 
beredskap.

• nasjonale og regionale interesser innen kultur-, miljø 
og naturverdier som kan gi innsigelse i en 
reguleringsplanprosess om de ikke ivaretas.



Vurdering av måloppnåelse innenfor hvert kriterium



1. Krav til tomt for landingsplass for redningshelikopter, i hvilken grad 
skal det legges til rette for dette i de ulike alternativene

2. Krav til parkering (dekningsgrad, plasser i dagen, P-hus) 

3. Behov for tilrettelegging på tomt eller i umiddelbar nærhet for 
samhandling med kommunehelsetjenesten og/eller andre 
private/offentlige samarbeidspartnere

Behov for avklaring i styringsgruppen


