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Tomteanalyse - Forutsetningsnotat

Videreutvikling Sykehuset Innlandet



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 – PROSESS



MJØSSYKEHUSET (MOELV) 
NULL-PLUSS (ERSTATNINGSSYKEHUS HAMAR)

Tomteanalyse – samhandling og medvirkning

Gjennomført møter/kontakt 
med: 

• Innlandet fylkeskommune uke 
5, tilbakemelding 
forutsetninger uke 6 og 10

• Ringsaker, Hamar og Stange 
kommune uke 5 , 7 og 9 
(inkludert befaring)

• Bane Nor uke 7

• Kontakt med Statsforvalter 
vedrørende jordbruksvern



4

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



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
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Vurderingskriterier for valg av tomt



Akuttransport – (ambulansebil- og helikopter, redningshelikopter)



Akuttransport
Kriterier Ikke oppfylte Må-krav Indikator

Innflygnings- og landingsforhold 
for ambulansehelikopter

Dersom tomten ikke er tilgjengelig for landing 
med helikopter uten behov for omlasting

Hvor tilgjengelig er tomten for inn- og 
utflyvning med helikopter?
Hvor egnet er tomten for landingsplass 
uten omlasting for ambulansehelikopter?

Innflygnings- og landingsforhold 
for redningshelikopter

Ingen Hvor egnet er tomten for landing med 
redningshelikopter?

Veg- og adkomstforhold for 
akuttransport med bil

Dersom det er risiko for store vanskeligheter 
og vesentlige tiltak for å etablere egnet 
og/eller alternativ adkomst 

Kvalitet på vegnett og grad av alternative 
veger og adkomster til tomten



Akuttransport – (innflyvnings- og landingsforhold ambulansehelikopter)



Akuttransport – (innflyvnings- og landingsforhold redningshelikopter)

Akuttransport – (veg- og adkomstforhold for ambulansebil)



Arbeidsplass og byutvikling



Arbeidsplass og byutvikling 
Kriterier Ikke oppfylte Må-

krav
Indikator

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

Bredde og variasjon i tilbud i 
nærområdet

Ingen I hvilken grad kan sykehusets brukere  dra nytte av 
varierte tilbud og tjenester i korte gangavstander?

Tilgjengelighet til sykehuset 
(gange/sykkel)

Ingen Tilgjengelighet for gange og sykling (helhetsvurdering 
av antall bosatte innenfor 10 minutters gangavstand 
og 45 gangavstand (tilsvarer anslagsvis 10 minutters 
sykkelavstand)?

Tilgjengelighet til sykehuset med 
kollektivtransport

Ingen Se tabell

Støy fra helikoptertransport Ingen I hvilken grad vil bebyggelse påvirkes av støy fra 
helikoptertransport?



Arbeidsplass og byutvikling – Tilgjengelighet med kollektivtransport



Kultur, miljø og naturverdier



Kultur og miljø
Kriterier Ikke oppfylt Må-krav Indikator

Klimafotavtrykk Ingen I hvilken grad gir tomten utslipp som følge 
av arealendring?

Naturverdier Dersom utbygging på tomten vil være i konflikt med 
nasjonale eller regionale interesser, og med høy risiko for 
tap av vesentlige naturverdier, eller risiko for betydelige 
interessekonflikter ved gjennomføring i videre planprosess.

I hvilken grad er utbygging på tomten i 
konflikt med naturverdier?

Landbruk Dersom utbygging på tomten vil gi vesentlige konflikter med 
nasjonale mål for jordvern og risiko for betydelige 
interessekonflikter i videre planprosess.

I hvilken grad vil utbygging av tomten 
medføre tap av landbruksverdier?

Kulturminner og 
kulturmiljø

Må-kravet er ikke oppfyllt dersom utbygging på tomten vil 
være i konflikt med nasjonale interesser og med risiko for 
tap av vesentlige kulturminneverdier, eller 
gjennomføringsmessig risiko for betydelige 
interessekonflikter i videre planprosess.

I hvilken grad vil utbygging på tomten 
kunne svekke kulturminner/kulturmiljø, 
eller bidra til å videreutvikle ?

Nærmiljø og 
friluftsliv

Ingen I hvilken grad er utbygging i konflikt med/ 
beslaglegger nærmiljø eller tur- og 
friluftsområder?



Aktsomhet og klimatilpasning



Aktsomhet og klimatilpasning

Kriterier Ikke oppfylt Må-krav Indikator

Flomfare Dersom tomten har stor risiko for vesentlige 
tiltak for å tilfredsstille kravene i forskriften til 
sikkerhet mot 1000-årsflom og stormflo. 

I hvilken grad kan tomten inkl adkomst 
tilfredsstille krav til sikkerhet mot flom og 
stormflo?

Geotekniske forhold Dersom en tomt har stor risiko for ikke å 
tilfredsstille krav om sikkerhet mot 5.000-års 
skred-/kvikkleireskred.

I hvilken grad kan tomten inkl adkomst 
tilfredsstille krav til sikkerhet mot 
områdeskred?

Kapasitet og stabilitet for 
overordnet teknisk 
infrastruktur

Dersom det foreligger ingen infrastruktur og 
stor risiko for manglende stabilitet og kapasitet.

I hvilken grad tilfredsstiller etablert teknisk 
infrastruktur krav til kapasitet og 
stabilitet?



Funksjonell egnethet



Funksjonell egnethet

Kriterier Ikke oppfylt Må-krav Indikator

Størrelse, form, topografi og 
utvidelsesmulighet

Mjøssykehus: Under 110 dekar samlet 
tomteareal
Null-pluss, erstatningssykehus Hamar: Under 
30 dekar samlet tomteareal

Tomteareal, hensiktmessig form og 
høydeforskjeller

Lokalklima Ingen Fremherskende vindretning 
Sol og skyggeforhold 
Luftkvalitet, risiko for luftforurensning

Uteområder tilpasset 
pasienter innenfor somatikk, 
psykisk helsevern og rus

Ingen Uteområdenes egnethet

Støy fra jernbane og vei Ingen Støy



Gjennomføring



Gjennomføring
Kriterier Ikke oppfylt Må-krav Indikator

Tomtekostnader Ingen Erverskostnad
Nødvendig sikring mot flom
Nødvendig sikring av ustabil grunn og eventuelt 
utskiftning av masser
Nødvendig opparbeidelse av nødvendig teknisk 
infrastruktur
Nødvendig masseutskiftning ved forurenset grunn 
Fjerning av eksisterende bebyggelse

Reguleringsmessige forhold Ingen Areal og byplanmessig forankring og reguleringsrisiko

Juridiske forhold, eierskap og 
mulighet for erverv

Ingen Erverv vs ekspropriasjon, privat tilbud vs kommunalt 
forslag, grad av kompliserte juridiske forhold. 
Begrensende servitutter.

Opprettholde full og sikker drift i 
anleggs-, bygge- og flyttefasen

Ingen Mulighet for full og sikker drift i anleggs-, bygge- og 
flyttefasen

Sikkerhet (Security) Risikovurderingen gjøres på et overordnet nivå for å vurdere om det er sikkerhetsrisiko 
knyttet til tomten. Dersom tomten ikke vurderes å ha spesiell sikkerhetsrisiko er må-
kravet oppfylt. 


