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Sak 025-2022  
 
Forutsetningsnotat tomteanalyse til behandling 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styringsgruppen vedtar å legge forutsetningsnotatet til grunn for tomteanalysen. 
Kommentarer som fremkom av styringsgruppemøtet hensyntas. 
 
Saksopplysninger 
 
Forslag til forutsetningsnotatet bygger på mandat for tomteanalysen (sak 014-2022).  
Forutsetningsnotatet beskriver utdyping av prosess, metode og kriterier for valg av 
tomt.  
 
Det vises til forslag til trinnvis prosess for utarbeidelse av beslutningsunderlag for 
valg av tomt. Denne er illustrert i fire trinn, se illustrasjonene under. For mer 
detaljert beskrivelse av prosess vises til foreløpig forutsetningsnotat kap. 7.1 
(vedlegg): 

 
Figur 1 - Prosess valg av tomt i fire trinn 
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Status samhandling og medvirkning berørte parter 

Illustrasjonen under viser prosess for samhandling og medvirkning med berørte 
parter.  
 

 
Figur 2 - Prosess samhandling og medvirkning 

Status:  

• I uke 5 er det gjennomført møter med Ringsaker, Hamar og Stange kommune 
samt med Innlandet fylkeskommune. Det er gitt innspill til kommunale og 
regionale føringer for valg av tomt.  

 

• I uke 7 er det gjennomført møter med Ringsaker, Hamar og Stange 
kommune. Det er gitt innspill til forutsetningsnotatet og aktuelle tomter for 
nytt sykehus.   
 

• I uke 9 er det gjennomført befaring på aktuelle tomter med Ringsaker, Hamar 
og Stange kommune (se sak 026-2022). Det er gitt innspill fra kommunene til 
forutsetningsnotatet og vurderingskriterier for tomt. Eventuelle innspill fra 
Innlandet fylkeskommune fremskaffes frem til styringsgruppemøtet 9.3.2022.  

 
Saker til avklaring i styringsgruppen:  

Det vises til styringsgruppemøte 16.2. og sak 015-2022. Her ble det tatt opp behov 
for avklaring i styringsgruppen på følgende saker som igjen vil påvirke 
vurderingskriteriene for tomteanalysen:  
 

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

2. Behov for tilrettelegging på tomt eller i umiddelbar nærhet for samhandling 
med kommunehelsetjenesten og/eller andre private/offentlige 
samarbeidspartnere. 
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I forutsetningsnotatet som nå foreligger er vurderingskriterier for disse sakene 
behandlet på følgende måte:  

Vurderingskriterier for ambulanse- og redningshelikopter 

• For ambulansehelikopter er det et minstekrav at tomten er tilgjengelig for 
landing med helikopter uten behov for omlasting. Det er ikke stilt samme 
krav til redningshelikopter. 

 
Felles vurderingskriterier for både ambulanse- og redningshelikopter: 

Indikator Høy måloppnåelse Middels måloppnåelse Lav måloppnåelse 

Hvor tilgjengelig er 
tomten for inn/utflyging 
med helikopter? 

Få begrensninger i 
inn- og 
utflygingssoner og 
lite værutsatt 

Få begrensninger i inn- 
og utflygingssoner, kan 
ha lokale 
værbegrensninger i 
perioder 

Begrensninger i inn- og 
utflygingssoner, og/eller 
værutsatt  

 

Vurderingskriterier for ambulansehelikopter: 
Indikator Høy måloppnåelse Middels måloppnåelse Lav måloppnåelse 

Hvor egnet er tomten for 
landingsplass uten 
omlasting for 
ambulansehelikopter? 

Muligheter og god 
fleksibilitet i ulike 
løsninger for 
landingsplass 

Noen begrensninger for 
landingsplass 

Flere begrensninger for 
landingsplass 

 

Vurderingskriterier for redningshelikopter: 
Indikator Høy måloppnåelse Middels måloppnåelse Lav måloppnåelse 

Hvor egnet er tomten for 
landing med 
redningshelikopter? 

Gode muligheter 
for landingsplass 
på bakken uten 
omlasting 

Muligheter for landing 
på egen tomt med 
omlasting 

Landing må sannsynligvis 
gjennomføres utenfor 
egen tomt 

Det vises for øvrig til mer utfyllende tekst i kap. 8.4. 

Vurderingskriterier for nærhet til samarbeidspartnere 

Nærhet mellom behandling, besøk, arbeidsplass, studiested og faglige 
samarbeidspartnere har betydning for graden av faglig samarbeid, men også andre 
samarbeidspartnere og tjenestetilbud bør finnes i nærheten. Nærhet til kommunale 
helsetjenester er sentralt, men mange ulike fagområder leverer tjenester til 
sykehuset, som for eksempel bioteknologi og IKT tjenester.  
 
For å legge til rette for å kunne oppnå en klyngeeffekt rundt sykehuset er det også 
relevant å vurdere i hvilken grad det er kapasitet for mulige samarbeidspartnere i 
området rundt tomten. Vurderingen baseres på gjeldende kommuneplaner. Et 
sykehus skaper i seg selv mye aktivitet og har behov for mange støttefunksjoner. I 
tillegg til faglige samarbeidspartnere kan det være behov for pasienthotell, 
overnattingsmuligheter for ansatte og barnehage. Det er derfor en stor fordel om 
området som omkranser sykehuset gir muligheter for utvikling for andre aktører. 

Det vises for øvrig til mer utfyllende tekst i kap. 8.4. 
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Indikator Høy måloppnåelse Middels måloppnåelse Lav måloppnåelse 

I hvilken grad kan 
tomtens beliggenhet 
bidra til å oppnå økt 
samhandling med 
samarbeidspartnere?  

Nærhet til etablerte 
faglige 
samarbeidspartnere som 
helsetjenester i 
vertskommunen og 
utdanningsinstitusjoner 
Har i randsonen arealer 
avsatt til formål næring, 
sentrumsformål, 
tjenesteyting, eller 
transformasjon. 

Nærhet til faglige 
samarbeidspartnere, 
eller har i randsonen 
arealer avsatt til formål 
næring, 
sentrumsformål, 
tjenesteyting, eller 
transformasjon 

Få, eller ingen 
samarbeidspartnere i 
nærheten og ikke arealer i 
randsonen avsattformål 
næring, sentrumsformål, 
tjenesteyting, eller 
transformasjon 

 

Vedlegg:  

1. Forslag til forutsetningsnotat versjon 1.0 datert 2.3.2022 


