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Evaluering og rangering tomter Mjøssykehus og null-pluss 
erstatningssykehus Hamar

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

Innspillsrunde:

• Sendes til berørte kommuner, 
sektor myndigheter, grunneiere

• Møte med politisk 
referansegruppe (6.4.)



Aktuelle tomter
Mjøssykehuset – Moelv Erstatningssykehus  - Hamar



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. 

Nedvalg 2

Teste konsepter på tomter for hver lokasjon

5

Vurderingskriterier for valg av tomt
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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.



Oppsummering

Erstatningssykehuset – samlet vurderingMjøssykehuset – samlet vurdering

Oppsummeringstabell som viser måloppnåelse samlet for hvert målområde for Hamar



Tomter i Moelv - Mjøssykehuset

Moskogen (1) 
• består i dag av skog og brukes som friluftslivsområde. Området er regulert i 

gjeldende kommuneplan til landbruks-, natur- og friluftslivsområde

Tomtens kvaliteter (+):
• Nærhet til kollektivtransport og naturområder, få risikoer innen aktsomhet 

og enkel i videre gjennomføring da kommunen står som grunneier

Tomtens ulemper (-): 
• Friluftslivsområdet nedbygges ved en utbygging av sykehuset. I nordlig 

ende av tomten er det en gammel granskog som er registrert med høy 
lokalitetskvalitet og sentral økosystemfunksjon

• I dialog med kommunen har det kommet fram at tomtearealet kan utvides.

Moelven industrier (2) 
• består i dag delvis av arealer for industri og delvis av et 

skogsområde. 
• Området er regulert til bebyggelse og anlegg. 

Tomtens kvaliteter (+):
• svært god tilgjengelighet, ligger tett på Moelv togstasjon, 

sentrumsfunksjoner 
• arealer for utvidelse og støttefunksjoner randsonen på sikt. 
• liten konflikt med naturverdier og inngrep i naturlig karbonlager. 
• ingen registrerte risikoer når det gjelder aktsomhet og 

klimatilpasning. 

Tomtens ulemper (-):
• 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. 



Tomter i Moelv - Mjøssykehuset

I videre utredning anbefales 
en kombinasjon av tomt 1 og 2.

Avklaring av risiko vedrørende 
kostnader og gjennomføring av 
tomt 2



Tomter i Hamar og Stange kommune – null-pluss
Vikingskipet (1)
• består i dag utelukkende av bebygde arealer. 

Tomtens kvaliteter (+):
• nærhet til kollektivtransport. Tomten ligger tett på Hamar togstasjon, 

sentrumsfunksjoner og har arealer for utvidelse og støttefunksjoner i 
randsonen på sikt. 

• begrenset konflikt med naturverdier og inngrep i naturlig karbonlager, 

Tomtens ulemper (-):
• må undersøkes nærmere hvordan naturreservatet i Åkersvika kan bli 

minst mulig berørt av en eventuell utbygging. 
• utfordringer med flom som må undersøkes nærmere hvordan kan 

håndteres. 
• 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. 



Tomter i Hamar og Stange kommune – null-pluss
Åkershagan (5)
• består i dag delvis av bebygde arealer og delvis dyrket mark. 

Tomtens kvaliteter (+):
• god tilgjengelighet for akuttransport og nærhet til andre helsetjenester i 

kommunen, samt Hedemarken legevakt. 
• 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.

Tomtens ulemper (-):
• tomten berører en sone med truede fuglearter og turstien 

Ottestadstien. 
• Høye tomtekostnader (alunskifer, høyspent, rivekostnader)

Arealer vest for det opprinnelige tomteinnspillet undersøkes videre.



Tomter i Hamar og Stange kommune – null-pluss
Sanderud (4)
• ett av to psykiatriske sykehus i Sykehuset Innlandet HF i dag, 

ligger i Stange kommune. 

Tomtens kvaliteter (+):
• mulighet for å se driften av erstatningssykehuset i Hamar 

sammenheng med dagens psykiatriske sykehus og bygge videre 
på det eksisterende helsefaglige miljøet. 

• helseforetaket eier tomten og den i hovedsak allerede er 
regulert til offentlig formål. 

Tomtens ulemper (-):
• Utfordring med 2-sidig adkomst for ambulanse
• utfordringer knyttet til tilgjengelighet da svært få vil kunne gå 

/eller sykle til sykehuset
• langt til nærmeste service-, eller handelstilbud
• deler av tomten er flomutsatt
• høye tomtekostnader (alunskifer)

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. Alle videreførte tomtene har rom for dette.



Akuttransport – (ambulansebil- og helikopter, redningshelikopter)



Innflygnings- og landingsforhold ambulanse- og 
redningshelikopter 

Mjøssykehuset Null-pluss



Målområde akutt - Mjøssykehuset



Målområde akutt – null-pluss erstatningssykehus Hamar



Arbeidsplass og byutvikling



Arbeidsplass og byutvikling – kriteriet bredde og variasjon i nærmiljøet

Figur 79 Illustrasjonen viser bredde og variasjon av tilbud i nærområdetFigur 30 Illustrasjonen viser nærhet til tilbud i nærområdet



Målområde arbeidsplass og byutvikling – Mjøssykehuset



Målområde arbeidsplass og byutvikling – null-pluss



Kultur, miljø og naturverdier



Målområde kultur, 
miljø og naturverdier –

Mjøssykehuset



Målområde kultur, miljø og naturverdier – Mjøssykehuset

Figur 33 Klimafotavtrykk tomteforslag 1,2, 5 og 6 Figur 38 Landbruk tomteforslag 1, 2, 5 og 6



Målområde kultur, 
miljø og naturverdier –

Null-pluss Hamar



Målområde kultur, miljø og naturverdier – null-pluss

Figur 90 Naturverdier tomteforslag 2 og 3Figur 87 Klimafotavtrykk tomteforslag 1, 4, 5, 6 og 7



Målområde kultur, miljø og naturverdier – null-pluss

Figur 91 Landbruk tomteforslag 1, 4, 5, 6 og 7 Figur 92 Landbruk tomteforslag 2 og 3



Aktsomhet og klimatilpasning



Målområde aktsomhet og klimatilpasning – Mjøssykehuset



Målområde aktsomhet og klimatilpasning – Null-pluss Hamar



Aktsomhet og klimatilpasning – Kriteriet flom

Figur 47 Flom tomteforslag 1, 2, 5 og 6 Figur 97 Flom tomteforslag 1, 4, 5, 6 og 7



Funksjonell egnethet



Målområde funksjonell egnethet – Mjøssykehuset



Målområde funksjonell egnethet – Null-pluss Hamar



Gjennomføring



Målområde gjennomføring – Mjøssykehuset



Målområde gjennomføring – Null-pluss Hamar



Oppsummering

Erstatningssykehuset – samlet vurderingMjøssykehuset – samlet vurdering

Oppsummeringstabell som viser måloppnåelse samlet for hvert målområde for Hamar


