
 

 

 
 
 

 

Saksframlegg  
 
Saksgang:  

Møte Møtedato 
Styringsgruppemøte – Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 11.05.2022 

 

 
Sak 052-2022 - Status for tomteanalysen  
 
Forslag til vedtak:  
Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn 

Det vises til forutsetningsnotat for tomteanalysen vedtatt i styringsgruppemøtet 9. mars 2022 

(sak 025-2022) og evaluering og rangering av tomter vedtatt i styringsgruppen 6. april 2022 

(sak 043-2022).  

 
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, nedvalg 2 i 
tomteanalysen.  

 

 
Figur 1 - Trinnvis tomteprosess 
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Videre utredning 

De utvalgte tomtene for retningsvalgene Mjøssykehuset og null-pluss, herunder 
erstatningssykehus Hamar, utredes videre. Hensikten med videre utredning er å avklare og 
redusere risiko knyttet til de enkelte delområdene som inngår i tomteanalysen. I tillegg 
gjennomføres en vurdering av de enkelte tomtene opp mot pågående mulighetsstudie av 
bygningsmessige konsepter som grunnlag for styringsgruppens behandling og valg av tomt 
per retningsvalg 14. juni 2022.  
 
Følgende aksjoner er igangsatt/pågår: 
 
Mjøssykehus: 

 

Moskogen (tomt 1): 

 Avklaring av mulige innsigelser knyttet til 
naturverdier (pågår) 

 Koordinering mulighetsstudie og tomt (pågår) 
Moelven Industrier (tomt 2): 

 Se tomt 3. muligheter for tomt 3 vurderes før 
tomt 2 eventuelt vurderes. 

Kombinasjon Moskogen/Moleven Industrier (tomt 3) 

 Avklaring risiko knyttet til kostnader, erverv 
og videre gjennomføring (pågår) 

 Koordinering mulighetsstudie og tomt (pågår) 

 
Null-pluss, erstatningssykehus Hamar: 

 

Disenstranda (tomt 1): 

 Avklaring risiko knyttet til kostnader, erverv 
og videre gjennomføring (pågår) 

 Avklaring av mulige tiltak knyttet til 
flomsikring (pågår) 

 Avklaring av mulige innsigelser knyttet til 
Åkersvika naturreservat (pågår) 

 Mulige effekter for driftskostnader, 
pasientreiser er bestilt hos SI HF (pågår) 

 Koordinering mulighetsstudie og tomt (pågår) 
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Sanderud: 

 Avklaring av mulige tiltak knyttet til 
flomsikring (pågår) 

 Avklaring av mulige tiltak for to-sidig 
veiforbindelse akutt (pågår) 

 Avklaring av mulige driftsgevinster (faglig og 
økonomisk) knyttet til samlokalisering med 
eksisterende sykehusdrift (pågår) 

 Koordinering mulighetsstudie og tomt (pågår) 

 

Åkershagan: 

 Koordinering mulighetsstudie og tomt (pågår) 

 

Innspillsrunde 

Som en del av trinn 3 er nå tomteanalysen sendt ut på en offentlig innspillsrunde til berørte 
parter med frist 20. mai. Hensikten med innspillsrunden er å få tilbakemelding på analysen, 
avdekke eventuelle feil eller mangler og mulige risikoer i videre gjennomføring. Innspillene 
sammenstilles og vurderes og legges frem for styringsgruppens orientering 14. juni 2022. 
Tomteanalysen justeres ved eventuelle behov.  
 
Tomteanalysen er sendt på innspill til 94 grunneiere og naboer og 75 øvrige parter. Under 
vises en oversikt over innspillsparter: 
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Figur 2 - Oversikt innspillsparter tomteanalyse 

 

Videre prosess frem til endelig valg av tomt 

Illustrasjonen under viser videre prosess frem til endelig valg av tomt i Helse Sør-Øst RHF sitt 

styre 25. august 2022. Forhold til avtaler og erverv vurderes fortløpende som en del av 

prosessen frem til styringsgruppens innstilling 14. juni: 

 

 

 
Figur 3 - Prosess frem til valg av tomt 


