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Styringsgruppemøte – Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 6.4.2022 

 

 

Sak 043-2022 
 
Evaluering og rangering av tomter for Mjøssykehuset og null-plussalternativet 
erstatningssykehus Hamar 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styringsgruppen vedtar å legge tomteanalysen del 1 til grunn for videre arbeid med 
tomteanalysen del 2.  
 
For Mjøssykehuset legges tomtene Moskogen (1), Moelven Industrier (2) til grunn 
for videre arbeid frem mot neste styringsgruppemøte i mai. I tillegg anbefales det at 
det sees på en kombinasjon av disse to, tomt (3).  
 
For null-pluss erstatningssykehus Hamar legges tomtene Vikingskipet (1) og 
Åkershagan (5) til grunn for videre arbeid frem mot neste styringsgruppemøte i mai. I 
tillegg medtas Sanderud (4) som tomt med tanke på gjennomføring og samhandling 
med eksisterende sykehusfunksjoner. 
 
Kommentarer som fremkom av styringsgruppemøtet hensyntas før tomteanalysen 
del 1 sendes ut på innspillsrunde til berørte parter.  
 
Prosjektet gis mandat til å gå i videre dialog med aktuelle grunneiere for å kartlegge 
risiko knyttet til tomtekostnader og gjennomføring ifm erverv. 
 
Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 

Det vises til forutsetningsnotat for tomteanalysen vedtatt i styringsgruppemøtet 9. 
mars 2022 (sak 025-2022).  
 
Det vises til den trinnvise prosessen for utarbeidelse av beslutningsunderlag for valg 
av tomt. Denne er illustrert i fire trinn, se illustrasjonene under. Prosjektet er nå i 
trinn 3 – tomteanalyse.  
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Sweco Norge AS har på vegne av HSØ RHF utarbeidet tomteanalyse versjon 1.0 som 
ligger til grunn for styringsgruppens behandling av nedvalg 1, 6. april 2022. 
Tomteanalysen rangerer alle tomtene som ligger til grunn for analysen, der det nå i 
nedvalg 1 skal tas stilling til hvilke 2-3 tomter for Mjøssykehuset og null-
plussalternativet erstatningssykehus Hamar. Som skal vurderes videre i konseptfasen 
steg 1.   
 
I videre prosess vil Helse Sør-Øst sende rapporten på innspillsrunde til 
sektormyndigheter, fylkeskommune og berørte kommuner. Samtidig vil arkitektfaglig 
rådgiverteam gjennomføre en mulighetsstudie der konsepter testes på de 
gjenværende tomtene som grunnlag for styringsgruppens behandling og valg av 
tomt per retningsvalg i juni 2022. Parallelt med dette anbefales at HSØ RHF starter 
opp prosessen med aktuelle grunneiere for å ta ned risiko og avklare videre 
gjennomføringsrisiko for eventuelt erverv av tomt.

 
Figur 1 - Prosess valg av tomt i fire trinn 

 
Sammendrag og anbefaling 

Forutsetninger 

Forutsetningsnotatet bygger på mandat for tomteanalysen og setter rammer for 
tomtesøket og tomteutredningen. Forutsetningsnotatet gir en oversikt over prosess 
og prosjektets tidligere vedtak og utredninger som har vært retningsgivende for 
tomtevalg. I tillegg inneholder notatet en sammenstilling av statlige, sykehusfaglige, 
regionale og kommunale føringer og retningslinjer samt vurderingskriterier for valg 
av tomt.  

Tomtesøk 

Mandag 14. februar 2022 ble det publisert pressemelding på Helse Sør-Øst sin 
hjemmeside, samt sendt til aktuelle media og kommuner. Pressemeldingen 
henvendte seg til både offentlige og private grunneiere og det ble søkt etter tomter 
med et samlet areal på minimum 110 dekar i Moelv og et samlet areal på minimum 
30 dekar i Hamar. Det ble lagt til grunn at den geografiske avgrensingen av 
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tomtesøket skulle være i tråd med de arealpolitiske retningslinjene om å bygge opp 
om eksisterende by- og tettstedstruktur, og at tomter burde ha nærhet til 
kollektivknutepunkt for best mulig tilrettelegging for arbeids- pasient- og 
besøksreiser med kollektivtransport. Søkeprosessen pågikk frem til og med torsdag 
24. februar 2022.  
 
Etter gjennomgang ble det for videre analyse tatt med et utvalg bestående av til 
sammen 6 tomteområder i Moelv egnet for Mjøssykehus og 7 tomteområder i 
tettstedet Hamar egnet for null-pluss alternativet, hvorav 3 tomter i Hamar 
kommune og 4 tomteområder i Stange kommune. 
 

 
Figur Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet..2 Oversiktskart med tomteinnspill for 
retningsvalg Mjøssykehus i Moelv og null-pluss erstatningssykehus Hamar 

 

Målområder, kriterier og indikatorer 

Kriteriene er inndelt i seks målområder.  

• Akuttransport 

• Arbeidsplass og byutvikling 

• Kultur, miljø og naturverdier 

• Aktsomhet og klimatilpasning 
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• Funksjonell egnethet 

• Gjennomføring 
 
Noen av kriteriene har «må-krav» som må oppfylles for å være aktuell som 
sykehustomt. Må-kravene omfatter risiko knyttet til sikkerhet og beredskap, lover og 
forskrifter, vesentlige nasjonale/regionale interesser, eller overordnede sykehus-
/prosjektfaglige krav. For hvert kriterium er det definert en eller flere indikatorer for 
å vurdere grad av måloppnåelse som gjenspeiler muligheter, usikkerhet og risiko. 

Metode for tomteanalysen  

I innledende del av tomteanalysen er tomteforslag med risiko for å komme i 
vesentlig konflikt med må-krav forkastet. Tomter som oppfyller må-krav, analyseres 
for alle kriteriene i kriterielisten. I del 1, før første nedvalg av tomter oppsummeres 
funn og resultater med en vurdering av grad av måloppnåelse/konflikt for hvert 
kriterium basert på indikatorene. Deretter blir tomtene vurdert opp mot hverandre 
og det gis en anbefaling om hvilke tomter som er best egnet og som bør videreføres 
til del 2 av tomteanalysen. 

DEL 1 - Evaluering og anbefaling for retningsvalg Mjøssykehus i Moelv 

 
Figur Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet..3: Tomteforslag som er evaluert i del 1 av 
tomteanalysen for retningsvalg Mjøssykehus i Moelv 

 

Tomteforslag  
Moskogen 

(1) 
Moelven 

industrier (2) 
Moskogen/ 
Moelven (3) 

Moelv nord 
(4) 

Røsslyng-
vegen (5) 

Sanna (6) 

Akuttransport 
(helikopter og bil)  
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Tabell Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-1: Oppsummeringstabell som viser 
måloppnåelse samlet for hvert målområde for Moelv 

 

Basert på del 1 av tomteanalysen anbefales det å gå videre til del 2 av tomteanalysen 
med området i Moelv sentrum avgrenset av tomtene Moskogen (1) og Moelven 
industrier (2). I tillegg anbefales at det sees på en kombinasjon av disse to tomtene, 
tomt (3). Tomtene Moelv Nord (4), Røsslyngvegen (5) og Sanna (6) anbefales ikke 
videreført. 
 
Moskogen (1) består i dag av skog og brukes som friluftslivsområde. Området er 
regulert i gjeldende kommuneplan til landbruks-, natur- og friluftslivsområde. 
Tomtens kvaliteter bygger på nærhet til kollektivtransport og naturområder, få 
risikoer innen aktsomhet og enkel i videre gjennomføring da kommunen står som 
grunneier. Samtidig vil friluftslivsområdet innenfor det skisserte tomteinnspillet 
nedbygges ved en utbygging av sykehuset her. I nordlig ende av tomten er det en 
gammel granskog som er registrert med høy lokalitetskvalitet og sentral 
økosystemfunksjon. Lokaliteten bør vies særlig hensyn og vil kunne redusere det 
byggbare tomtearealet noe i nord. I dialog med kommunen har det kommet fram at 
tomtearealet kan utvides ned mot boligområdet i sør. Mot vest og Mjøsa forholder 
tomteavgrensingen seg til kravet om 100 meters strandsone langs sjø og vassdrag og 
dette området er også den mest attraktive delen av friluftslivsområdet.  
 
Moelven industrier (2) består i dag delvis av arealer for industri og delvis av et 
skogsområde og er regulert til bebyggelse og anlegg. Tomtens kvaliteter bygger på 
svært god tilgjengelighet. Tomten ligger tett på Moelv togstasjon, 
sentrumsfunksjoner og med arealer for utvidelse og støttefunksjoner randsonen på 
sikt. Siden tomten består delvis av bebygde arealer og skog som i stor grad er hugget 
er tomten i liten konflikt med naturverdier og inngrep i naturlig karbonlager. Tomten 
har ingen registrerte risikoer når det gjelder aktsomhet og klimatilpasning. Tomten 
har begrenset størrelse og noe uhensiktsmessig form i sør. Videre gjennomføring og 
utvikling av tomten, avhenger av at Helse Sør Øst kommer til enighet med Moelven 
industrier om kjøp av arealer og at en eventuell flytting av deler av virksomheten kan 
planlegges i samme takt som utvikling av sykehuset. Gjennom dialog med grunneier 
har det kommet frem at det kan være muligheter også nord for det illustrerte 
tomtearealet. Det foreslås derfor å utvide arealet mot nord for del 2 av 
tomteanalysen. 
 

Arbeidsplass og 
byutvikling  

      

Kultur, miljø og 
naturverdier 

      

Aktsomhet og 
klimatilpasning 

      

Funksjonell 
egnethet 

      

Gjennomføring       

Går videre til  
del 2 

X X X    
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Basert på funn i arbeidet med evaluering av kriteriene og dialog med Ringsaker 
kommune og Moelven industrier underveis i arbeidet er det avslutningsvis skissert to 
justerte utviklingstomter for Moskogen (1) og Moelven industrier (2) for 
mulighetsstudiene i del 2 av tomteanalysen. Det anbefales i tillegg å undersøke 
mulighetene i en kombinasjon av disse (3). Avgrensingene bør avklares nærmere 
med kommunene og grunneiere i forbindelse med oppstart av del 2. 
 

 
Figur 1.3 Anbefalte tomteavgrensinger for videre utredning 

 
Tomter som utgår 
Det viktigste ankepunktet for tomtene Moelven Nord (4), Røsslyngvegen (5) og 
Sanna (6) er at de har svært lav måloppnåelse på funksjonell egnethet. Små tomter 
og lite hensiktsmessig form, kombinert med barrierer i form av vei og jernbane som 
begrenser mulighetene for utvidelse og fleksibilitet gjør at disse tomtene ikke kan 
anbefales å gå videre med. I tillegg scorer tomtene Røsslyngvegen (5) og Sanna (6) 
lavt på flere kriterier som er kritiske for å kunne etablere nytt sykehus i et langsiktig 
perspektiv. Dette gjelder store utfordringer med inn- og utflygingsforhold for 
ambulansehelikopter og det vil heller ikke være mulig å lande redningshelikopter på 
egen tomt. På grunn av tomtenes beliggenhet og omkringliggende barrierer er det 
begrensede muligheter for å kunne legge til rette for samlokalisering med 
samarbeidspartnere eller sentrumstilbud. I tillegg har begge tomtene middels 
måloppnåelse innenfor kultur, miljø og naturverdier samt aktsomhet. 
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DEL 1 Evaluering og anbefaling for retningsvalg null-pluss alternativ i Hamar 

 
Figur Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet..4 Tomteforslag som er evaluert i del 1 av 
tomteanalysen for retningsvalg null-pluss erstatningssykehus Hamar 

 
Tabell Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-2 Oppsummeringstabell som viser 
måloppnåelse samlet for hvert målområde for Hamar 

 

Basert på del 1 av tomteanalysen anbefales det å gå videre til del 2 av tomteanalysen 
med tomtene Vikingskipet (1) og Åkershagan (5) som er rangert høyest. I tillegg 
anbefales det å medta Sanderud (4) med tanke på gjennomføring og samhandling 

Tomteforslag  
Vikingskipet 

(1) 
Stavsberg 

(2) 
Vien (3) 

Sanderud 
(4) 

Åkershagan 
(5) 

Tokstad (6) Sandvika (7) 

Akuttransport 
(helikopter og 
bil) 

       

Arbeidsplass og 
byutvikling  

       

Kultur, miljø og 
naturverdier 

       

Aktsomhet        

Funksjonell 
egnethet 

       

Gjennomføring        

Går videre til  
del 2 

X   X X   
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med eksisterende sykehusfunksjoner. Tomtene Stavsberg (2), Vien (3), Tokstad (6) og 
Sandvika (7) anbefales ikke videreført. 
 
Vikingskipet (1) består i dag utelukkende av bebygde arealer. Tomtens kvaliteter 
bygger på nærhet til kollektivtransport. Tomten ligger tett på Hamar togstasjon, 
sentrumsfunksjoner og har arealer for utvidelse og støttefunksjoner i randsonen på 
sikt. Siden tomten består utelukkende av bebygde arealer er den i begrenset konflikt 
med naturverdier og inngrep i naturlig karbonlager, men i arbeidet i del 2 av 
tomteanalysen må det undersøkes nærmere hvordan naturreservatet i Åkersvika kan 
bli minst mulig berørt av en eventuell utbygging. Tomten har også utfordringer med 
flom som må undersøkes nærmere hvordan kan håndteres. Når det gjelder 
gjennomføring er dette et tomteinnspill med flere grunneiere og utvikling vil 
avhenge av at Helse Sør Øst kommer til enighet om kjøp og overtagelse av arealer 
innenfor en rimelig tidshorisont og kostnad.  
 
Sanderud (4) er ett av to psykiatriske sykehus i Sykehuset Innlandet HF i dag. 
Tomtens kvaliteter ligger i at en utvikling her gjør det mulig å se driften av 
erstatningssykehuset i Hamar sammenheng med dagens sykehus og bygge videre på 
det eksisterende helsefaglige miljøet. I videre gjennomføring vil det også være flere 
fordeler med denne tomten da helseforetaket allerede eier tomten og den i 
hovedsak allerede er regulert til offentlig formål. Som nevnt over har tomten 
samtidig utfordringer knyttet til tilgjengelighet da svært få vil kunne gå /eller sykle til 
sykehuset, det langt til nærmeste service-, eller handelstilbud. 
 
Åkershagan (5) består i dag delvis av bebygde arealer og delvis dyrket mark. 
Tomtens kvaliteter ligger i god tilgjengelighet for akuttransport og nærhet til andre 
helsetjenester i kommunen, samt Hedemarken legevakt. Når det gjelder natur- og 
miljøverdier berører tomten en sone med truede fuglearter og turstien 
Ottestadstien. Disse verdien bør hensyntas i arbeidet med del 2 av tomteanalysen. I 
videre gjennomføring forventes ikke store interessekonflikter i en ev omregulering til 
sykehusformål. Arealene i tomteinnspillet er nylig regulert til byggeområde for 
kombinerte formål langs E6 og interkommunal legevakt i vest. Gjennom dialog med 
utvikler av næringsarealene langs E6 har det kommet fram at deler av disse arealene 
allerede er under planlegging til andre formål, mens Stange kommune har åpnet for 
at tomteanalysen også kan undersøke arealer vest for det opprinnelige 
tomteinnspillet. 
 
Underveis i arbeidet har det kommet fram at arealbehovet for erstatningssykehuset 
kan være noe større enn først anslått. Det bør derfor også innledende gjøres en 
gjennomgang og eventuelt justering av tomtestørrelse for erstatningssykehuset. De 
videreførte tomtene har rom for dette. 
 
Basert på funn i arbeidet med evaluering av kriteriene og dialog med Hamar og 
Stange kommune og grunneiere underveis er det foreslått en justering av 
tomteavgrensningene for Vikingskipet (1) og Åkershagan (5). Avgrensingene bør 
avklares endelig med kommunene og grunneiere i innledningen av del 2 av 
tomteanalysen. 
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Figur 1.5 Anbefalt tomteavgrensing for videre vurdering av tomt 1 
 

 
Figur 1.6 Anbefalt tomteavgrensning for videre vurdering av tomt 5 
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Tomter som utgår 
Stavsberg (2), Vien (3), Tokstad (6) og Sandvika (7) anbefales ikke videreført til del 2 
av tomteanalysen. Ingen av tomtene ble silt ut kun på må-krav. Etter evaluering av 
måloppnåelse for alle kriteriene og muligheter for tilpasninger vurderes tomtene 
være lite egnet for etablering av sykehus i et langsiktig perspektiv.  
  
For tomten i Sandvika (7) var utfordringer knyttet til akuttransport, både inn- og 
utflyging med ambulansehelikopter og veg og adkomstforhold, samt minimum 
tomtestørrelse med svært begrensede muligheter til utvidelse for sykehuset eller 
arealer for støttefunksjoner eller andre servicetjenester avgjørende.  
 
Etablering av sykehus på Vien (3), eller Tokstad (6) vil medføre arealbeslag av 
fulldyrket jord av svært god kvalitet til matkorn. Nedbyggingen av jordbruksareal 
fører samtidig til inngrep i naturlig karbonlager som øker klimafotavtrykket. Begge 
tomtene er avsatt til landbruks-, natur-, og friluftslivsområde i gjeldende 
kommuneplan og regulert med hensynsoner for henholdsvis kulturmiljø og 
kulturlandskap. Tokstad(6) ligger også innenfor nasjonalt prioritert kulturlandskap. 
Tomtene skiller seg ellers ikke ut når det gjelder tilgjengelighet til kollektiv, eller 
gange/sykkel, men Vien (3) vil kunne få utfordringer med å oppnå tilfredsstillende 
tiltak mot støysituasjonen ved E6. Omdisponering av dyrket mark i 
sammenhengende jordbruksområder, gitt at det finnes andre alternativer, kan 
medføre innsigelse fra statlige myndigheter ved en omregulering.  
 
Stavsberg (2) er en tomt som framstår godt egnet funksjonelt da den har en god 
størrelse, er flat og med en hensiktsmessig form. Den har også forholdsvis god 
kollektivdekning og mange som vil kunne nå sykehus med gange/sykkel. 
Ankepunktet mot tomten er at en sykehusutbygging på tomten sannsynligvis vil føre 
til tap av en slåttemark registrert som kritisk truet naturtype av nasjonal verdi. Det er 
en risiko for at det også vil kunne føre til innsigelse fra miljøforvaltningen, gitt at det 
finnes andre alternativer. Samtidig er det vanskelig å innplassere utbyggingen andre 
steder uten å komme i konflikt med skog- og friluftsarealer innenfor det avgrensede 
området. Området er avsatt til bolig, park og idrettsformål i kommuneplanen, men 
med hensynsone for naturmiljø som må avklares i en områderegulering. Tomten har 
også begrensede muligheter for faglige samarbeidspartnere og støttefunksjoner til å 
etablere seg i randsonen da områdene rundt i all hovedsak er etablerte 
boligområder. 

 

Vedlegg:  

1. Tomteanalyse, versjon 1.0, grunnlag for styringsgruppens behandling og 
innspillsrunde hos berørte parter 


