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Saksopplysninger 
1. 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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2. Prosesser frem til nedvalg 2 – innstilling av tomt per retningsvalg 

Mandatet for tomteanalysen 
Søk etter tomter bygger på HSØ RHF sitt mandat for tomteanalysen datert 11.02.2022 og ble lagt 
frem for styringsgruppen til orientering 16.02.2022.  
 
Mandatet ga følgende kriterier for søk etter tomt:  

 geografisk avgrensning av område for tomtesøk, se beskrivelse under    
 størrelse på tomt   
 tilgjengelighet (kollektivt knutepunkt, adkomst/nærhet til hovedveg)   
 nærhet til tettsted/bysentrum   
 statlige, regionale og lokale rammebetingelser og føringer   

  
Den geografiske avgrensningen av tomtesøket skal være i tråd med de arealpolitiske retningslinjene 
om å bygge opp om eksisterende by- og tettstedstruktur. Nytt sykehus er et anlegg med høy 
arbeidsplass- og besøksintensitet, og det bør fortrinnsvis plasseres med best mulig tilrettelegging for 
arbeids-, pasient- og besøksreiser med kollektivtransport. 

 
For alternativet retningsvalget Mjøssykehus skal det vurderes tomter i tilknytning til Moelv i 
Ringsaker kommune, med nærhet til kollektivknutepunkt og god tilgjengelighet fra hovedvegnettet.  
 
For erstatningssykehus for sykehuset i Hamar i alternativet null-pluss, skal det vurderes tomter med 
nærhet til kollektivknutepunkt og god tilgjengelighet fra hovedvegnettet. Dette vil også omfatte 
området sør, nord og øst for Hamar kommune.  
 

Tomtesøk 
Etter en periode med aktivt tomtesøk ble til sammen 6 tomteområder i Moelv, egnet for 
Mjøssykehuset, og 7 tomteområder i Hamar og Stange kommune, egnet for null-pluss alternativet, 
tatt med videre for vurdering i tomteanalysen. Resultat av tomtesøk ble presentert for 
styringsgruppen 9. mars 2022. 
 

Forutsetningsnotat - Kriterier og indikatorer 
Det er utarbeidet forutsetningsnotat for tomteanalysen som beskriver tidligere grunnlag, 
forutsetninger, metode, kriterier og prosess. Forutsetningsnotatet bygger videre på mandatet, 
veileder for Konsekvensutredning og erfaring fra tilsvarende prosesser. For evaluering av tomtene er 
det utarbeidet en kriterieliste inndelt i seks målområder med indikatorer og må-krav. 
Forutsetningsnotatet ble vedtatt i styringsgruppen 9. mars 2022.  
 

Nedvalg 1 – innstilling av tomter for ytterligere utredning  
I Del 1 av tomteanalysen er det gitt anbefaling til prosjektets første nedvalg av tomter. Det er 
definert noen må-krav som tomtene må oppfylle for å kunne vurderes som aktuelle som 
sykehustomt. Må-kravene omfatter risiko knyttet til sikkerhet og beredskap, lover og forskrifter, 
vesentlige nasjonale/regionale interesser, eller overordnede sykehus-/prosjektfaglige krav som er 
nærmere spesifisert i kriterielisten. Tomteforslag med risiko for å komme i vesentlig konflikt med 
disse forholdene er forkastet i den innledende delen av tomteanalysen. Tomteanalysen Del 1 
oppsummeres med forslag til rangering og anbefaling av hvilke tomter som videreføres til Del 2 av 
tomteanalysen. I styringsgruppemøtet 6. april 2022 ble følgende tomter besluttet utredet videre 
frem til nedvalg 2 i styringsgruppemøtet 14. juni:  
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For retningsvalget nytt Mjøssykehuset: 

 Tomt 1 – Moskogen 

 Tomt 2 – Moelv Industrier 

 Tomt 3 – Kombinasjon av Moskogen og Moelv Industrier 

  

 
Figur 2- Oversikt over tomter som er utredet for nytt Mjøssykehus i Moelv 

For retningsvalg null-pluss; erstatningssykehus Hamar:  

 Tomt 1 – Disenstranda 

 Tomt 4 – Sanderud 

 Tomt 5 – Åkershagan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hensikten med videre utredning frem til nedvalg 2 har vært å avklare forhold som kan belyse 
tomtene ytterligere og redusere risiko knyttet til de enkelte delområdene som inngår i 

Figur 4 - Oversikt over tomter som er utredet for null-pluss, erstatningssykehus Hamar 
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tomteanalysen. I tillegg er det gjennomført en vurdering av de enkelte tomtene opp mot 
mulighetsstudien av bygningsmessige konsepter. Studien konkluderer med at alle tomtene kan 
romme hensiktsmessige bygningsmessige konsepter innenfor det definerte Hovedprogrammet per 
retningsvalg. Videre detaljering vil skje senere i konseptfasen steg 2. 
 

Innspill fra berørte parter 
Tomteanalysens Del 1 er sendt ut på en offentlig innspillsrunde til berørte parter i perioden 25. april 
til 20. mai. Det kom inn totalt 22 innspill fra statlige, regionale, kommunale og private innspillsparter. 
Alle innspill er sammenstilt og kommentert i eget innspillsnotat som vedlegg til saken.  
 
En stor andel av både offentlige og private innspill slutter opp om tomteanalysens anbefalinger til 
tomter for nytt Mjøssykehus og null-pluss erstatningssykehus Hamar. Kriteriene og vektingen er 
vurdert som godt gjennomarbeidet. I enkelte av innspillene er det gitt supplerende informasjon om 
tomtene og forslag til justering på visse kriterier. Det er kommet også innspill fra offentlige og private 
på feil og mangler i enkelte av tomtevurderingene. Innspillene er vurdert og tomteanalysen Del 1 er 
supplert med faktainformasjon fra innspillene og teksten er nyansert der hvor den har vært 
misvisende. Eventuelle feil eller mangler er svart ut. Oppdatert tomteanalyse Del 1 er vedlagt saken, 
se vedlegg 2. 
 
Innspillene fra offentlige myndigheter går på hensynet til eksisterende forhold på tomten som 
kulturminner, geotekniske forhold og flomfare, vektingen av særskilte interesser slik som jordvern, 
friluftsliv og kultur- og naturverdier og i tillegg krav til dokumentasjon i videre prosess. De private 
innspillene går i hovedsak på forslag til å revurdere tomtene, basert på alternativ plassering av 
sykehusbygget eller revurdering av måloppnåelse basert på manglende grunnlag.  
 
Når det gjaldt innspill til tomtene som ble anbefalt videreført til nedvalg 2, gjaldt innspillene fra 
offentlige myndigheter hovedsakelig dokumentasjon av videre prosess, forhold som kan gi innsigelse, 
eksempelvis krav til utredning, sikkerhet og beredskap, klimafotavtrykk og hensynet til barn og unge 
og folkehelse, og hensynet til eksisterende forhold som naturverdier, kulturminner og jordvern. 
Innspill fra de private gikk på ønske om revurdering av måloppnåelse for tomter i Moelv.  
 
Det vises for øvrig til beskrivelse i saken under, tomteanalysens Del 2 kap. 2 (vedlegg 1) og 
oppsummering av innspill (vedlegg 3) for nærmere redegjørelse av innspill til de enkelte tomtene.  
 
 

3. Nedvalg 2 - Alternative tomter for nytt Mjøssykehus i Moelv 
 
Gjennom Del 2 har det vært ytterligere dialog med Ringsaker kommune, grunneiere på de aktuelle 
tomtene og BaneNOR. Dette har skapt en mer dyptgående forståelse av risiko omkring de enkelte 
tomtealternativene, både hva gjelder utfordringer, potensiale og muligheter på og rundt tomtene, 
men også hva gjelder fremdrifts-, ervervs- og kostnadsmessige forhold rundt den konkrete tomten. 
 
Innspillsrunden har ikke avdekket nye forhold som endrer anbefalingen fra nedvalg 1, men noen av 
risikomomentene har blitt bekreftet og andre har blitt noe redusert. Dette vil ha betydning for 
anbefalingene i nedvalg 2. 
 
Dette gjelder særlig viktigheten av Moskogen som friluftsområde og ønske om minst mulig inngripen. 
Fylkeskommune og Statsforvalter påpeker spesielt at viktigheten av nære friluftsområder vil øke med 
en knutepunktutvikling av Moelv og at området også vil være en ressurs for brukere av sykehuset. 
Moskogen er mye brukt som friluftsområde, noe som er godt dokumentert gjennom kommunens 
kartlegging og verdsetting av friluftsområder. En nedbygging av Moskogen kan derfor få betydning 
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for barn og unge samt folkehelse. Statsforvalteren peker på at dersom avveiningen mellom 
folkehelse og annen samfunnsnytte ikke er godt nok beskrevet, konkretisert og dokumentert, kan det 
bli aktuelt å fremme innsigelse i senere prosess. 
 
Fylkeskommunen kommenterer at sykehuset bør ligge nærmest mulig Moelv stasjon da dette er 
gunstig for å bygge opp under en rekke areal-, miljø- og klimamål i regionale planer og strategier. For 
å kunne bidra til styrking av tettstedet Moelv er det avgjørende at sykehuset plasseres nært 
jernbanestasjonen og sentrumssonen. 
 
Videre dialog med grunneier for Moelven industrier har vist at bruk av tomten kan være 
gjennomførbart. 

 
Moskogens styrke ligger i at den er en funksjonelt egnet tomt med moderat risiko når det gjelder 
gjennomførbarhet som følge av få avhengigheter og lave tomtekostnader.  
 
Moskogen vil gi mulighet for å etablere et funksjonelt sykehus i et flott naturområde med godt 
samspill mellom natur og bygg, og god utsikt til grøntområder for både pasienter og ansatte. Tomten 
ligger tett på stasjonen, 3-500 m gangavstand.  
 
Utfordringen med denne tomten er nedbygging av et natur- og aktivt friluftsområde og mulig tap av 
eksisterende økosystem ved nedbygging. Tomten ligger i et område avsatt til LNF i kommuneplanen 
som tilsier at store grønne arealer vil nedbygges ved en eventuell sykehusutbygging og dette 
medfører at det ikke vil være mulig å oppfylle grunnleggende mål for en miljø- og klimavennlig 
utbygging. Som det kom frem i innspillsrunden er det også en reguleringsrisiko knyttet til mulig 
innsigelse fra Statsforvalter på grunn av nedbygging av friluftsområde, et av evalueringskriteriene 
som av den grunn er vektet som et må-kriterium i forutsetningsnotatet og tomteanalysen.  
 
Som avbøtende tiltak bør det f.eks. iverksettes gjenoppbygging av turstier med tilgang tilsvarende 
dagens situasjon eller bedre, stille tydelige krav i utbyggingskontrakter til å bevare naturtomten så 
langt praktisk mulig i byggeprosessen, samt stiller krav til utforming av utomhusområdet, arkitektur 
og materialbruk for å passe inn i naturområdet.  Arealer til parkering og samarbeidspartnere bør 
etableres utenfor tomten for å redusere omfanget av inngrepet i naturområdet. Deler av dette kan 
løses på området for Moelv Industrier.  
 
Tomten ligger noe langt fra sentrum sett i et byutviklingsperspektiv og de muligheter som ligger i å 
koble samarbeidspartnere og byliv sammen med sykehus. I tillegg må man anta at Moelven 
Industrier opprettholder sin drift med noe tungtransport på Industrivegen dermed blir liggende som 
en barriere mot resten av Moelv.  
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Figur 5 - Justert tomteavgrensning Moskogen (tomt 1) med markert endring (rødt) fra nedvalg 1. Påtegnet opsjonskorridor 

(grønt) 

 
Figur 6 - Foreløpig volumstudie – Moskogen (tomt 1) 

 
Moelven Industrier er en funksjonelt godt egnet tomt. Den har en noe mindre størrelse, men 
utvidelser og arealer for samarbeidspartnere kan planlegges på næringsareal i randsonen og 
tilstøtende næringsområder (Moelv Nord). Tomtens store styrke, som gir store muligheter i et 
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byutviklingsperspektiv, er nærheten til togstasjonen og det eksisterende bysentrum av Moelv. I 
tillegg bygger den ikke ned ubebygde arealer og kan dermed karakteriseres som arealnøytral. Dette 
er i tråd med nasjonale føringer for miljø- og klimamessig utbygging, men det bør i tillegg påpekes at 
denne miljøeffekten kan bli noe redusert dersom industrivirksomheten flyttes til områder som i dag 
består av skog. Grunneier er positiv og samarbeidsvillig til erverv, og det er sannsynliggjort at en 
fremdrift for flytting av eksisterende virksomhet kan tilpasses sykehusets fremdrift. Avhengighetene 
vil likevel gi noe risiko enn så lenge det ikke er inngått betingede avtaler som sikrer prosessen. 
 
Prosjektets største risiko og utfordring er svært høye tomtekostnader, forskuttering av 
prosjekteringskostnader og avhengigheter i gjennomføring. Det er også knyttet noe risiko til bredden 
på framtidig båndleggingssone for jernbanen som kan redusere disponible arealer ytterligere.  
 

| 
Figur 8 - Tomteavgrensing Moelven Industrier (tomt 2), justert etter nedvalg 1. Del 3 viser mulighet for utvidelse over tid. 
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Kombinasjonstomtens store styrke ligger i muligheten til å utnytte de beste kvalitetene fra både 
Moskogen og Moelven Industrier. En kombinasjonstomt vil gi stor fleksibilitet for gode arkitektoniske 
grep med plass og riktig konsept, gode landskapsmessige grep og den vil gi mulighet for gode 
knutepunkt- og byutviklingsgrep i samarbeid med Ringsaker kommune og BaneNOR. Tomten vil legge 
til rette for utvikling og samarbeidspartnere i umiddelbar nærhet. 
 
Tomten innehar flere av de samme risikoene for gjennomføring som både Moskogen og Moelven 
Industrier har, men tomtearealet og inngripen i naturområdet i Moskogen er redusert noe som kan gi 
positiv effekt for videre regulering og gjennomføringsrisiko. Det er en risiko for at det blir behov for å 
legge om Industrivegen for at den skal tilpasses sykehusets endelige bebyggelse og det finnes ulike 
måter å løse dette på.  
 
Kostnaden samlet for denne tomten er marginalt høyere enn for Moelven Industriertomten alene. 
Fordelen med en kombinasjonsløsning vil være at det i en videre utvikling av tomten gis større frihet 
til å etablere gode løsninger, som både tar hensyn til sykehusets behov, BaneNOR sin videreutvikling 
av stasjonsområdet og Ringsaker kommune sin videre planlegging av Moelv sentrum. 
 
Sykehuset vil ha stor fordel av å kunne utvikle et område som er tilpasset samarbeidspartnere og 
andre aktører som tilknyttes sykehusets funksjoner, og vil kunne styre denne etableringen ved å 
avhende nødvendige arealer til formålet. Det vises her for eksempel til Drammen Helsepark og 
samarbeidet med BaneNor sett i sammenheng med utbygging av Nytt sykehus Drammen. Sett i et 
eiendomsutviklingsperspektiv, vil den samlede kostnaden denne tomten i dag representerer kunne 
reduseres betydelig ved å utnytte det fremtidige verdistigningspotensialet tomtens randsoner 
representerer.   
 

Figur 9 - Foreløpig volumstudier Moelven Industrier (tomt 2) 
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Figur 7 - Kombinasjonstomten (tomt 3) med justert tomteavgrensning 

 
Figur 8 - Foreløpige volumstudier av kombinasjonstomten (tomt 2). Industriveien ikke lagt om 
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Oppsummering 
 
Tabell 1 Samletabell for evaluering Mjøssykehuset i Moelv 

 
 
Med bakgrunn i de kvalitative vurderingene har alle tomtene styrker og svakheter og noen av disse 
målområdene med sine kriterier er gjennom tomteanalysen vektet høyere enn andre. Videre 
innstilling og valg av tomt vil avhenge tomteanalysens vurdering basert på gitte kriterier og  hvordan 
beslutningstaker vektlegger de ulike perspektivene sett opp mot virkninger for prosjektet, sykehusets 
virksomhet og øvrige samfunnsmessige konsekvenser. 
 
Tomteanalysens del 2 har vist at Moskogen er en funksjonell god tomt i naturskjønne omgivelser som 
kan gi gode funksjonelle løsninger og lave tomtekostnader. Hovedutfordringen er knyttet til 
samfunnsansvaret, tap av naturverdier og negativ påvirkning på klimafotavtrykket med risiko for 
mulige innsigelser i videre prosess. I tillegg ligger tomten med noe avstand til sentrum og mulige 
samarbeidspartnere med eksisterende industri, vei og jernbane som en barriere. Avbøtende tiltak vil 
være nødvendig og kan redusere risiko. 
 
Dersom en vektlegger hensynet til å holde mulighetsrommet åpent med nærhet til sentrum, kollektivt, 
mulige samarbeidspartnere og Moskogens naturverdier, vil kombinasjonstomten ivareta disse 
mulighetene best. I tillegg har tomten et lavt klimafotavtrykk. Utfordringen for tomten Moelven 
Industrier og kombinasjonstomten er svært høye tomtekostnader og avhengigheter i gjennomføring. 
Estimat av tomtekostnader vil presenteres i styringsgruppemøtet 14. juni. Ledergruppen for Sykehuset 
Innlandet HF foretrekker en videre utvikling av kombinasjonstomten under forutsetning at dette sees 
i sammenheng med økonomisk bæreevne. Det vises til vedlegg 4. 
 
Det vil her være viktig å ha med seg et langsiktig perspektiv og vurdere hvilke av disse faktorene som 

vil gi det beste grunnlaget for en langsiktig utvikling av et nytt Mjøssykehus i Moelv. Prosjektet vil i 

videre prosess fremdeles gjennomgå ytterligere videreutvikling og detaljering innenfor de 

konseptuelle løsningene. Det er derfor viktig at tomtevalget er robust slik at mulighetsrommet ikke 

snevres for mye inn i forhold til den videre prosjektutvikling. Det må være gode muligheter for 

utvikling, tilpasning og skalering av prosjektet både med hensyn til økonomi, innhold, størrelse og 

driftsmessige forhold, samt lokal forankring av valg med henblikk på kontekst og byutvikling. Det videre 
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arbeidet vil innebære regulering og konsekvensutredning av det valgte alternativ som inkluderer 

ytterligere utredning.  

 

 
4. Nedvalg 2 – Alternative tomter for null-pluss, erstatningssykehus Hamar 

 
Gjennom Del 2 har det vært ytterligere dialog med Hamar og Stange kommune, grunneiere på 
tomtene og BaneNOR. Dette har skapt en mer dyptgående forståelse av risiko omkring de enkelte 
tomtealternativer, både hva gjelder utfordringer, potensiale og muligheter på og rundt tomtene, 
men også hva gjelder fremdrifts-, ervervs- og kostnadsmessige forhold rundt den konkrete tomten. 
 
Innspillsrunden har ikke avdekket nye forhold som endrer anbefalingen fra nedvalg 1, men noen av 
risikomomentene har blitt bekreftet og andre har blitt noe redusert. Dette vil ha betydning for 
anbefalingene i nedvalg 2. 
 
Dette gjelder særlig viktigheten av å hensynta Åkersvika naturreservat og tomtenes nærhet til denne. 
Statsforvalter peker spesielt på at det ikke åpnes for inngrep i Åkersvika naturreservat. Dette betyr at 
det ikke skal hugges trær, fylles ut eller etableres gang- og sykkelveger. Etablering av sykehus vil gi 
mer trafikk, mer menneskelig ferdsel, støy i byggeperioden og støy fra luftfartøy. 
 
Det er videre kommentert at aktsomhet for flom er viktigere for sentral- og regionalsykehus, enn for 
lokalsykehus. Risiko er derfor noe redusert når det gjelder Disenstranda omkring dette temaet. 
 
Grunneier på Disenstranda har både gjennom dialog og innspill frarådet dette tomtealternativet da 
de ikke ønsker å flytte sin virksomhet. Dette bidrar til økt gjennomføringsrisiko mht erverv og 
kostnader. Det har også kommet innspill fra privat grunneier ved Åkershagan om at tomten ikke er 
disponibel, men her har det vært mulig å justere tomtens avgrensing og dermed unngå risikoen. 
 
Statsforvalteren påpeker videre at tomten Åkershagan kommer i konflikt med Ottestadstien, men 
etter justering av tomteavgrensingen vil denne konflikten kunne unngås. Stange kommune påpeker 
at ved sykehus på Åkershagan, må hovedgrepet på tomten være slik at kvaliteten på det fremtidige 
grøntdraget med åpen tur bekk i Åkersvika ivaretas.  
 
Fylkeskommunen vurderer ut fra samferdselsfaglige interesser at Disenstranda er den av de tre 
tomtene for erstatningssykehus Hamar som i størst grad imøtekommer mål for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging og reduksjon av bilbruk.   
 
Disenstranda i Hamar kommune sin klare styrke ligger i nærhet til sentrum og togstasjon. 
Disenstranda ligger tett på et område som er i utvikling og vil få en bymessig kontekst. Tomten ligger 
ca. 1 km fra Hamar stasjon og når ca. 775/25.300 bosatte innenfor 10 /45 min gange. Tomten bygger 
ikke ned ubebygd arealer. Dette er i tråd med nasjonale føringer for miljø- og klimamessig utbygging. 
Det er plass til ytterligere utvidelser og mulige samarbeidspartnere på tilstøtende eiendommer. 
Risikoen i tomten utgjør i stor grad de ervervsmessige utfordringene som innebærer usikre og høye 
kostnader samt usikker fremdrift. Det vil også knyttes noe risiko til båndleggingssone for jernbanen 
som kan redusere de disponible arealer. Tomten må flomsikres gjennom oppbygging av terreng og 
hensyn til tilliggende omgivelser som veier, naboer, Vikingskipet mm. Videre studier i Del 2 har vist at 
dette er mulig. Tomten har noen begrensinger ved at den er omringet av naturreservat, veg og 
jernbane, og dermed kun kan utvides kun i en retning. 
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Figur 9 – Tomteavgrensning Disenstranda (tomt 1) 

 
Figur 10 – Foreløpig volumstudier Disentranda (tomt 1) 

 
Åkershagan i Stange kommune er en funksjonell tomt som ligger svært god plassert for 
akuttransport og med tilknytning til landskapsmessige kvaliteter i umiddelbar nærhet. Åkershagan 
ligger i Ottestad i Stange kommune og defineres som en del av Hamar by og tettsted. Tomten ligger 
ca 3 km fra Hamar stasjon og når ca. 850/13.000 bosatte innenfor 10 /45 min gange. For videre 
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utvidelser vil dette kunne løses i randsonen av tomten og ved behov for ytterligere utvidelser må 
dette skje gjennom ytterligere erverv. Det er større næringsarealer under utvikling mot E6 som kan 
være aktuelle for samarbeidspartnere, men det er usikkerhet knyttet til hvilke funksjoner som vil 
etablere seg på dette området. Tomten har gjennomføringsmessige fordeler og forventede lave 
tomtekostnader. Tomten er eid av Stange kommune. 
 

 
Figur 11 – Justert tomteavgrensning Åkershagan (tomt 5) med markert endring (rødt) 

 
Figur 12 – Foreløpige volumstudier Åkershagan (tomt 5) 
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Sanderud i Stange kommune er en funksjonell og stor tomt som ligger i landlige omgivelser. Tomten 
har gjennomføringsmessige fordeler og forventede lave tomtekostnader. Tomten er eid av foretaket 
selv og området er delvis regulert til offentlig formål. Det er mulig å bygge videre på og samvirke med 
eksisterende fagmiljø og har flere synergier for ansatte og pasienter.  

 
Tomten har en klar svakhet når det kommer til byutviklingsperspektivet og muligheten til å 
koble samarbeidspartnere og byliv sammen med sykehuset. Tomten ligger ca. 5,4 km fra 
Hamar stasjon og når ca. 90/6.950 bosatte innenfor 10 /45 min gange. Det er i tillegg 
nødvendig å oppgradere veinettet til sykehuset for å bedre tilgjengeligheten. 
 

 
Figur 13 – Justert tomteavgrensning Sanderud (tomt 4) med markert endring (rødt) 

 
Figur 14 – Foreløpig volumstudier Sanderud (tomt 4) 
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Oppsummering  

 
Tabell 2 Samletabell for evaluering erstatningssykehus Hamar 

 
 
Med bakgrunn i de kvalitative vurderingene har alle tomtene styrker og svakheter og noen av disse 
målområdene med sine kriterier er gjennom tomteanalysen vektet høyere enn andre. Videre 
innstilling og valg av tomt vil avhenge av tomteanalysens vurdering basert på gitte kriterier og 
hvordan beslutningstaker vektlegger de ulike perspektivene sett opp mot virkninger for prosjektet, 
sykehusets virksomhet og øvrige samfunnsmessige konsekvenser.  
 
Tomteanalysens Del 2 har vist at sykehus på Disenstranda er gjennomførbart innenfor flomsonen, og 
beliggenheten kan isolert sett vurderes å være best vurdert ut fra et miljø- og byutviklingsperspektiv, 
men dette er den tomten med flest risikoer og høyest tomtekostnad. 
 
Dersom forhold for akuttransport vektes høyt og det legges til grunn at plasseringen vil kunne gi 
muligheter for videreutvikling av et bymessig område med samarbeidspartnere mellom sykehuset og 
Hamar sentrum på sikt, kombinert med få avhengigheter i gjennomføringen, kan Åkershagan komme 
best ut.  

En lokalisering på Sanderud vil kunne gi faglige gevinster gjennom samlokalisering av 
erstatningssykehuset for Hamar med eksisterende virksomhet innenfor psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette vil i større grad gjøre det mulig å realisere Sykehuset 
Innlandets framtidige målbilde og være i tråd med føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-
2019 om at framtidens sykehus i størst mulig grad bør samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og 
rusbehandling. Dette i tillegg kombinert med få avhengigheter i gjennomføring. Ulempen med en 
lokalisering på Sanderud er avstanden til sentrum, samarbeidspartnere og antall bosatte i 
umiddelbar nærhet. Ledergruppen for Sykehuset Innlandet HF foretrekker en lokalisering på 
Sanderud, det vises til vedlegg 4.  

Det vil her være viktig å ha med seg et langsiktig perspektiv og vurdere hvilke av disse faktorene som 

vil gi det beste grunnlaget for en langsiktig utvikling av et erstatningssykehus på Hamar. Prosjektet vil 

i videre prosess fremdeles gjennomgå ytterligere videreutvikling og detaljering innenfor de 
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konseptuelle løsningene. Det er derfor viktig at tomtevalget er robust slik at mulighetsrommet ikke 

snevres for mye inn i forhold til den videre prosjektutvikling. Det må være gode muligheter for 

utvikling, tilpasning og skalering av prosjektet både med hensyn til økonomi, innhold, størrelse og 

driftsmessige forhold, samt lokal forankring av valg med henblikk på kontekst og byutvikling. Det 

videre arbeidet vil innebære regulering og konsekvensutredning av det valgte alternativ som 

inkluderer ytterligere utredning.  
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