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Innledning  
Dette notatet gir en oppsummering av innspillene til Del 1 av tomteanalysen og Sykehuset Innlandet 
HFs kommentar til hvert av innspillene. Det er skilt mellom innspill mottatt fra forespurte 
innspillparter og øvrige innspill.  
 
Invitasjon til å delta i innspillsrunden ble sendt ut 25. april 2022, med frist 20. mai 2022. Det kom inn 
totalt 22 innspill. Alle innspillene kan leses i sin helhet på Helse Sør-Øst sine sider her under 
«Tomteanalyse». 
 
På oppdrag for Sykehuset Innlandet HF og Sykehusbygg HF har Sweco Norge AS utredet og evaluert 
tomteforslag for det nye sykehuset for hvert av retningsalternativene Mjøssykehus i Moelv og Null-
pluss erstatningssykehus for Hamar i kommunene Ringsaker, Hamar og Stange.  
 
For å få best mulig grunnlag for beslutningen om hvilken tomt som skal ligge til grunn for hvert av 
retningsalternativene ble Del1 av tomteanalysen sendt ut på en faglig innspillrunde til berørte 
statlige fagmyndigheter, Innlandet fylkeskommune, berørte kommuner, utdanningsinstitusjoner og 
andre sentrale parter som berøres.  

  

https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/260422_Brev%20til%20innspillsparter_Tomteanalyse_digital%20utsendelse.pdf
https://helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/videreutvikling-av-sykehuset-innlandet#tomteanalyse
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Sammendrag 
Innspillsrunden har gitt verdifulle innspill som har bidratt til å supplere og klargjøre temaer i endelig 

utgave av tomteanalysens del 1 og styrket grunnlaget for vurderingene i del 2 av tomteanalysen. 

Innspillene har ikke endret rangering og anbefalinger for nedvalg 2. Tabellen nedenfor gir en samlet 

oversikt over spørsmål, synspunkter og problemstillinger som er kommet opp og kommentert i 

innspillsnotatet. I tabellen er innspill sortert først overordnede temaer og deretter konkrete innspill 

pr retningsalternativ. Innspill knyttet til strukturvedtaket og andre prosesser er ikke medtatt. 

Tema  Hvem Innspill Kommentar 

Overordnede temaer 

ROS-analyse 
Statsforvalter i 
Innlandet 
NVE 

Det må gjennomføres risiko- og 
sårbarhetsanalyse for å dokumentere 
sikkerhet i forhold til flom, geotekniske 
forhold og sikkerhet. Konklusjon fra 
risikovurdering for nytt sykehus iht. 
Veileder bør innarbeides. 

Tas til orientering, følges 
opp i reguleringssak for valgt 
tomt. 

Aktsomhet og 
klimatilpasning 

NVE 

NVE anbefaler en presisering av 
sikkerhetsnivået for nytt sykehus. 
TEK17 §7-2 definerer at bygg hvor 
konsekvensen av en flom er særlig stor 
ikke skal plasseres i flomutsatt område, 
det gjelder for bygg med «nasjonal eller 
regional betydning for beredskap og 
krisehåndtering».  
 
TEK17 §7-2, sikkerhetsklasse 3 (1000-
års flom) omfatter byggverk som skal 
fungere i lokal beredskapssituasjon, eks 
lokalsykehus.  

Tomteanalysen del 1 er 
korrigert og presisert på 
dette punktet. 
Måloppnåelse for Sanna (6) 
(Mjøssykehus i Moelv) 
redusert fra lav til ut på må-
krav for flomfare. Øvrige 
innspill følges opp i videre 
reguleringssak for valgt 
tomt. 

Kultur-, miljø- 
og naturverdier 

Statsforvalter i 
Innlandet 

Statsforvalteren bemerker at hensynet 
til barn og unge ved omdisponering av 
friluftsarealer, folkehelse, 
klimafotavtrykk (herunder minimering 
av unødig personbiltransport), 
naturmangfold og samordnet areal- og 
transportplanlegging må ivaretas i valg 
av tomt og videre planlegging av 
sykehus. Strid med retningslinjer kan gi 
grunnlag for statlig innsigelse.  

Presiseringer når det gjelder 
temaer for statlige 
innsigelser er fulgt opp i del 
2 av analysen.  
Øvrige innspill følges opp i 
videre reguleringssak for 
valgt tomt.  

Arbeidsplass og 
byutvikling 

Statsforvalter i 
Innlandet 
Innlandet 
fylkes-
kommune 
Bane NOR 

Bemerker at tomt til sykehus bør ligge 
så nær som mulig kollektivknutepunkt 
og togstasjon og viser til Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging. 

Innspillet støtter vurderinger 

gjort i del 1 av tomte-

analysen. Innspillet er også 

hensyntatt i den samlede 

evalueringen i del 2 av 

tomteanalysen.  
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Nytt Mjøssykehus i Moelv 

TOMTER SOM GIKK UT I NEDVALG 1 

Tema  Hvem Innspill Kommentar 

Moelven Nord 
Innlandet 
fylkes-
kommune 

Nevner at Flata snekkerverksted fra 
1948, ønskes bevart, ligger innenfor 
området.  

Informasjon supplert i 
tomteanalysen del 1.  

Sanna 
Innlandet 
fylkes-
kommune 

Påpeker at de arkeologiske verdiene på 
tomten må hensyntas dersom denne 
videreføres.  

Informasjon supplert i 
tomteanalysen del 1. 

TOMTER I NEDVALG 2  

Moskogen 
og 
Kombinasjons-
tomten 
(Moskogen) 

Statsforvalter i 
Innlandet 
 
 
 
 
 
 
 
Innlandet 
fylkes-
kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringsaker 
kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moelven 
Industrier AS 

Tomteforslaget Moskogen innebærer 
vesentlig konflikt med 
friluftslivsområdet Moskogen og vil 
kunne få virkninger for barn og unge 
og folkehelse. Behov for nærmere 
utredning av naturmangfold. Temaene 
gir grunnlag for mulig statlig innsigelse 
i videre reguleringsprosess. 
 
Fylkeskommunen mener Moskogens 
betydning som friluftslivområde og 
område med kulturmiljø Skotten og 
fredete enkeltminner må tillegges stor 
vekt i analysens del 2. Deler av 
Moskogen har naturtypen gammelskog 
granskog og Høgstaudegranskog. 
Beslaget av naturmangfold må være 
med i vurdering av tomten.  
 
 
 
 
Kommunen vurderer at Moskogen og 
særlig søndre del er godt egnet til 
sykehus. Moskogen har betydelig 
utvidelsesmuligheter ut over 110 daa. 
som ble etterspurt i tomteanalysen.  
 
 
 
 
 
 
 
Kombinasjonstomten Moelven 
Industrier / Moskogen burde komme 
bedre ut enn Moskogen når det gjelder 
«naturverdier og landbruk». 

Innspillet støtter vurderinger 
gjort i tomteanalysens Del 1 
og er presisert i Del 2. 
 
 
 
 
 
 
Støtter vurderinger gjort i 
tomteanalysens Del 1. For del 
2 er tomteavgrensning justert 
i nord slik at arealet registrert 
med høy skogbonitet og 
størst naturverdier, samt 
kulturmiljø Skotten unngås.  
Innspillene er fulgt opp i del 2 
ved at betydning som 
friluftslivområde er vektlagt 
høyt i en helhet med de 
andre hensynene. 
 
Basert på innspill fra 
statsforvalter og 
fylkeskommune vurderes 
utvidelse i friluftsområdet å 
medføre så stor usikkerhet at 
det ikke kan legges til grunn.  
Del 1 kapittel. 5.7 
”funksjonell egnethet” er 
presisert når det gjelder 
tomtestørrelse, 
måloppnåelse er uendret.  
 
I del 2 av analysen er 
tomteavgrensingen for 
kombinasjonstomten endret 
og har endret vurderingene 
for kultur-, miljø- og 
naturverdier. 
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Moelven 
Industrier 
 
og 
Kombinasjons-
tomten 
(Moelven 
Industrier) 

Bane NOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innlandet 
fylkes-
kommune 
 
 
Ringsaker 
kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moelven 
Industrier AS 
 
 
 
 
Jordvern-
alliansen 

Bane NOR bemerker at Moelven 
industrier ligger innenfor korridor for 
nytt dobbeltspor Brumunddal – Moelv 
og at det derfor ikke kan utelukkes at 
deler av arealene nærmest spor og 
togstasjon blir båndlagt i 
kommunedelplanen for dobbeltsporet. 
Det gir en risiko for redusert 
disponibelt areal, forsinkelser og mulig 
innsigelse, noe større for tomten for 
Moelven Industrier, enn 
kombinasjonstomten. Bane NOR 
anbefaler likevel tomten Moelven 
industrier, da tomten best ivaretar 
samordnet areal- og 
transportplanlegging. 
 
I kapittel 5.5.6 «Oppsummering av 
målområdet» er ikke Mo gård nevnt. 
Skotten nevnes, så Mo gård må også 
nevnes og tas med i vurderingen. 
 
Kommunen vurderer at særlig søndre 
del av industritomten er godt egnet til 
sykehus og at nærheten til togstasjon, 
buss og servicefunksjoner er optimal 
her. De skriver videre at tomten alene 
ikke er stor nok og mener 
kombinasjonstomten er svært 
hensiktsmessig da det gir en tomt inntil 
stasjonen samtidig som utvidelses-
muligheter ivaretas i Moskogen. 
Kommunen har dialog med Moelven 
industrier om mulig etablering på 
Rudshøgda, men denne dialogen må 
videreføres.  
 
For «juridiske forhold» har Moelven 
Industrier fått middels måloppnåelse 
hvor de mener eierforholdet burde 
vært høy.  
 
 
Jordvernalliansen påpeker at dersom 
man velger en tomt som medfører at 
Moelven Industrier må flytte hele eller 
deler av sin virksomhet ut av Moelv, 
blir det vesentlig å unngå at 
virksomheten reetableres på dyrket 
mark. 

Innspillet bekrefter 
vurderinger gjort i 
tomteanalysens del 1 og er 
fulgt opp i del 2. Innspill 
følges opp dersom denne 
tomten velges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informasjonen er supplert i 
del 1 av tomteanalysen 
 
 
 
Informasjon tas til 
orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomten har fått middels 
score grunnet flere 
grunneiere, noe som gir noe 
høyere usikkerhet i en 
ervervsprosess. 
 
Det vises til innspillet fra 
kommunen om industri- og 
næringsområde ved 
Rudshøgda. I kommune-
planen er det avsatt 
fremtidige utviklingsarealer 
som omfatter skogsarealer. 
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Null-pluss – erstatningssykehus for Hamar 

Tomt  Hvem Innspill Kommentar 

TOMTER SOM GIKK UT I NEDVALG 1 

Vien 
Bård og Anders 
Wetten 

Grunneierne mener at summen av det 
som ansees som manglende og 
feilaktige vurderinger grunnet bl.a. feil 
underlag, gjør at Vien får en dårligere 
score enn vurderingen av liknende 
tomtealternativer. 

Alle tomtene er vurdert 
systematisk ut fra 
indikatorer på grad av 
måloppnåelse. Tomten har 
blant annet lav 
måloppnåelse på sentrale 
punkter når det gjelder 
omdisponering av dyrket 
mark, støyforhold og 
muligheter for utvidelser og 
støttefunksjoner i 
randsonen.  

Stavsberg  

Innlandet 
fylkes-
kommune 
 
 
 
 
 
Hamar 
kommune 

Innenfor tomtealternativ Stavsberg 
ligger et fredet telthus (Askeladden ID 
94393-1) som er fredet etter forskrift 
om fredning av bygninger og anlegg i 
Landsverneplan for Forsvaret. I en 
eventuell planprosess må forholdet til 
telthuset utredes videre og hensyntas. 
 
Etter Hamar kommunes vurdering 
burde konsekvens for 
friluftslivsinteresser og teknisk 
infrastruktur vurderes til «middels 
måloppnåelse» (på friluftsliv også mulig 
å oppnå høy måloppnåelse – avhengig 
av mer konkret plassering). 

Tas til orientering, 
måloppnåelse endres ikke.  

Tokstad  

Innlandet 
fylkes-
kommune 
 
 
 
 
Bård og Anders 
Wetten 

Åkersvika og Stange Vestbygd er viktige 
kulturlandskap og det vil bli lagt vekt på 
av fylkeskommunen som regional 
kulturminnemyndighet, om Tokstad-
alternativet blir med videre i neste 
runde av nedvalg. 
 
Grunneierne spør hvorfor Vien og 
Tokstad får negativt utslag med tanke 
på jordvern, når alle vurderte 0+ tomter 
med unntak av Disenstranda vil berøre 
jordbruksareal og LNF område. 

Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
Kun Disenstranda har fått 
høy måloppnåelse på 
landbruk. Stavsberg, 
Sanderud og Åkershagan har 
fått middels måloppnåelse 
fordi deler av tomten må 
omdisponeres. Lav 
måloppnåelse er gitt til 
Tokstad og Vien hvor store 
deler av tomten må 
omdisponeres.  
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TOMTER I NEDVALG 2 

Tomt  Hvem Innspill Kommentar 

Disenstranda 

Bane NOR 
 
 
 
 
 
 
Statsforvalter i 
Innlandet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innlandet 
fylkes-
kommune 
 
 
 
 
 
 
Elvia AS 
 
 
 
 
 
 
Hamar 
kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bane NOR påpeker at Disenstranda 
oppfyller best kriterier i nasjonale 
planer for samordnet areal- og 
transportplanlegging. Påpeker at 
tomten ligger delvis innenfor båndlagt 
areal i KDP for dobbeltspor til Hamar. 
 
Statsforvalteren påpeker at det er 
viktig at flomsituasjon for Disenstranda 
blir avklart tidligst mulig i 
analyseprosessen. I tillegg til at selve 
sykehuset sikres i henhold til 
sikkerhetsklasse F3 understrekes også 
viktigheten av at det er sikret 
adkomstvei til og fra sykehuset ved 
1000-årsflom og at dette også avklares 
tidligst mulig i analyseprosessen.  
 
Vikingskipet må hensyntas i en 
eventuell planprosess. Det vil også 
være en spesielt stor påvirkning på 
fuglelivet i Åkersvika naturreservat om 
det planlegges for luftambulanse til 
Disenstranda. 
 
 
 
Disenstranda har ikke kapasitet på 
dagens distribusjonsnett. Her må det 
gjøres forsterkninger, dvs. etablering 
av ny avgang fra Børstad 
transformatorstasjon og ned til 
Disenstranda. 
 
Stiller spørsmål ved om landing for 
redningshelikopter kan løses ved 
omlegging av veger i området, og der 
også arealene som brukes til parkering 
ved Vikingskipet i dag tas med i 
vurderingen. Kommenterer at 8 meter 
flomnivå er feil, det skal være 3 meter. 
Flom på tomten skal dermed være 
håndterbart. Videre menes at tomten 
bør gis middels måloppnåelse heller 
enn lav, da tomten ikke har særskilte 
reguleringsmessige forhold eller 
interessekonflikter. Dette må rettes 
opp i analysen.  
 

Innspill til tomtealternativ 1 
Disenstranda tas til 
orientering.  
 
 
 
 
Statsforvalterens innspill 
følges opp i del 2 av 
tomteanalysen og eventuelt i 
videre planlegging av valgt 
tomt.  
 
 
 
 
 
 
Rapporten er supplert med 
informasjon om Vikingskipet 
som kulturminne. Faren for 
påvirkning på fuglelivet m.m. 
ved Åkersvika naturreservat 
er beskrevet i kap. 8.5.2, 
følges opp i del 2 av 
tomteanalysen.  
 
Innspillet om kapasitet er 
fulgt opp i vurdering av 
tomtekostnader i del 2 av 
tomteanalysen.  
 
 
 
Innspillene peker i stor grad 
på muligheten for å 
iverksette tiltak og viser at 
forholdene kan være løsbare. 
Samtidig er hensikten i 
evalueringen å synliggjøre 
usikkerheter og risikopunkter 
som må hensyntas, eller som 
kan redusere 
gjennomførbarhet. 
Innspillene vurderes derfor 
ikke å endre måloppnåelse i 
del 1 av tomteanalysen. 
Flomnivå er korrigert i 
tomteanalysens del 2. 
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Sulland AS Sulland ønsker ikke Disenstranda 
videreført som aktuelt alternativ, da 
deres virksomhet ligger på tomten i 
dag, og tilsvarende egnede tomter ikke 
finnes i det nærmeste omlandet.  

Tomteforslaget for 
Disenstranda er likevel 
vurdert i tomteanalysens del 
2 da tomten er spilt inn og 
ønsket av Hamar kommune. 
Innspillet har samtidig 
medvirket til at det er sett på 
muligheter både med, og 
uten Sullands eiendom. 

Sanderud 

Innlandet 
fylkes-
kommune 
 
 
Elverum 
kommune 
 
 
 
 
 
 
Jordvern-
alliansen 

Innenfor tomtealternativ Sanderud er 
det registrert tre eiketrær (faktaark), 
som trolig kan bevares selv ved mulig 
utbygging. 
 
Dersom de store akuttfunksjonene, 
inklusive akutt ortopedi, legges til 
erstatningssykehuset på Hamar, og 
man kun tar hensyn til økning i avstand 
fra Elverum til Hamar, vil 
Sanderudvære den mest gunstige for 
kommunene i Sør-Østerdal . 
 
Tomta på Sanderud kommer i berøring 
med dyrket mark. Måloppnåelsen 
burde derfor vært klassifisert som lav, 
med mindre en spesielt legger vekt på 
at nytt sykehus anlegges på andre 
deler av tomta enn den dyrkede jorda. 

Innspillet følges opp i videre 
planlegging om tomten 
velges. 
 
 
Innspillet tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
Innspillet er hensyntatt ved 
at tomtegrenser er justert og 
omdisponering av 
jordbruksareal er minimert i 
tomteanalysen del 2.  

Åkershagan 

Statsforvalter i 
Innlandet 
 
 
 
 
 
 
 
Innlandet 
fylkes-
kommune 
 
 
 
Stange 
kommune 
 
 
 
 
 

Åkershagan vil berøre Ottestadstien 
som en svært viktig tursti, samt at det 
er registrert en lekeplass i sør-vestre 
del av tomta. 
 
 
 
 
 
Luftambulanse kan ha en spesielt stor 
påvirkning på fuglelivet i Åkersvika 
naturreservat. 
 
 
 
Stange kommune støtter alle 
tomteforslagene for 
erstatningssykehus i Hamar, men 
påpeker at ved eventuelt valg av 
Åkershagan bør boliger i planlagte 
Åkersvika hageby hensyntas i så stor 
grad som mulig.  

Åkershagans 
tomteavgrensning er justert 
slik at turstien ligger utenfor 
det aktuelle området i del 2 
av tomteanalysen.  
Innspill om lekeplass følges 
opp i videre planlegging om 
tomten velges. 
 
Faren for påvirkning på 
fuglelivet m.m. ved Åkersvika 
naturreservat beskrevet i 
kap. 8.5.2 og følges opp i del 
2 av tomteanalysen.  
 
Innspillet tas til orientering, 
følges opp i videre 
planlegging om denne 
tomten velges. 
 
 
 

https://faktaark.naturbase.no/?id=bn00081289
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Bård og Anders 
Wetten 
 
 
 
 
Jordvern-
alliansen 

Påpeker at Åkershagan på enkelte 
tema som støy, egnethet og 
tilgjengelighet er vektet mer positivt 
der den egentlig bør komme ut med 
lavere score.  
 
Åkershagan har jordvernutfordringer. 
At tomta på Åkershagan er ferdig 
omregulert til byggeformål bør i seg 
selv ikke føre til at tomta klassifiseres 
med middels måloppnåelse. Den bør 
derfor få lav måloppnåelse. 

Se kommentar til grunneieres 
innspill 14 vedrørende støy, 
egnethet og tilgjengelighet.  
 
 
 
Innspillet er hensyntatt ved 
at tomtegrenser er justert og 
omdisponering av 
jordbruksareal er minimert i 
tomteanalysen del 2. 
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Innspill fra innspillsparter 

Statlige sektor-/fagmyndigheter 

Statlige sektormyndigheter ble bedt spesielt om overordnede faglige råd og anbefalinger som vil 
kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor fagorganets 
ansvarsområder, samt merknader til forhold som vil kunne føre til innsigelser i senere planprosess. 
 

1 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

NVE presiserer at TEK17 definerer ulike krav til sykehus som er bygg med «nasjonal eller regional 

betydning for beredskap og krisehåndtering» og byggverk i lokal beredskapssituasjon, iht. §7-2. For 

førstnevnte skal ikke nye byggverk plasseres i særlig flomutsatte områder. For sistnevnte skal 

sikkerhetsklasse F3 iht. TEK 17 benyttes. Her kan bebyggelsen enten plasseres i et område med 

flomfare under minstekravet eller dimensjoneres for å tåle flom. NVE anbefaler en presisering av 

sikkerhetsnivået for Mjøssykehus og erstatningssykehus. NVE gjør videre oppmerksom på at det etter 

dagens regelverk ikke er tilgang på å basere sikkerhet for ny bebyggelse på midlertidige 

flomsikringstiltak eller beredskapsplaner.  

NVE bemerker at adkomst til sykehuset må sees i sammenheng med eventuell flomfare, og at det må 

etableres trygge adkomstveger til sykehuset hvor det kan foregå evakuering til sykehuset ved en 

større hendelse. Dette må dokumenteres i en risiko- og sårbarhetsanalyse. NVE anbefaler å gå i 

dialog med aktuell kommune og Statsforvalteren på dette.   

Kommentar til innspillet 

Tomteanalysen del 1 er korrigert og presisert når det gjelder krav i TEK17. Som en følge av dette er 

måloppnåelse for Sanna (6) (Mjøssykehus i Moelv) redusert fra lav til «ikke oppfylt må-krav» for 

flomfare. Øvrige innspill følges opp i videre planprosess for valgt tomt.  

 

2 Statnett SF 

Minner om at de lokale nettselskapene Elvia AS og Stange Energi Nett AS må kontaktes for å vurdere 

nettilknytning, hvor disse videre vil kontakte Statnett som eier av transmisjonsnettet.  

Kommentar til innspillet 

Innspillet tas til orientering. 

 

3 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

DSB har sendt et generelt svar der de viser til at Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge 

opp samfunnssikkerhet i planer, men de vil gi faglige innspill til Statsforvalteren dersom det er 

nødvendig. Dersom det likevel er behov for direkte involvering av DSB bes det om at høringen sendes 

på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om uttalelse til.  

Kommentar til innspillet 

Innspillet tas til orientering. 

 

4 Bane NOR 

Bane NOR ønsker at flest mulig kan benyttet toget. Plassering av nytt sykehus nær en 

jernbanestasjon skal kunne gi både ansatte, pasienter og besøkende et godt kollektivtilbud, og bidra 

til at målene i det grønne skiftet nås. Bane NOR mener at prinsippene for samordnet areal- og 
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transportplanlegging bør legges til grunn også ved plassering av sykehus, siden sykehus har både 

arbeidsplassintensive og besøksintensive funksjoner. Plassering nær eksisterende strukturer gir best 

grunnlag for å oppfylle nasjonale mål om reisevaner, og bør vektlegges sterkt.  

 

Uavhengig av alternativ mener Bane NOR at innflyvingstraseer og plassering av landingsplasser for 

helikopter ikke kan være til sjenanse for de reisende som oppholder seg på plattformer eller andre 

publikumsområder på stasjonen, eller medføre belastning på jernbanens infrastruktur. Kraftig 

luftstrøm fra spesielt redningshelikopter vil kunne oppleves ubehagelig for reisende, og gi belastning 

særlig på jernbanens kontaktledningsanlegg dersom innflygingstrasé og landingsplass  

er ugunstig plassert.  

 

Alternativ i Moelv  

Tomtealternativ 2, 4, 5 og delvis 3 i Moelv ligger innenfor utredningskorridor i planprogram for nytt 

dobbeltspor Brumunddal – Moelv som er under arbeid. Bane NOR kan derfor ikke utelukke at deler 

av disse tomtene kan bli berørt av planene for nytt dobbeltspor. Planforslag for nytt dobbeltspor skal 

etter planen oversendes til Ringsaker kommune i slutten av 2022. Bane NOR ønsker å gå i dialog med 

Helse Sør-Øst og kommunen for å finne løsninger som legger til rette for at ansatte og besøkende til 

eventuelt nytt hovedsykehus gis god tilgjengelighet til Moelv stasjon. Vi er opptatt av at det landes 

gode løsninger som ivaretar både jernbanens og sykehusets behov. Dette vil bidra til at flere velger 

kollektive transportløsninger og er i tråd med Statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- 

og transportplanlegging. 

 

Alternativ i Hamar og Stange  

Bane NOR forutsetter at tomtealternativ 6 Stange ikke kommer i konflikt med reguleringsplan for 

dobbeltspor Sørli - Åkersvika. 

 

Påpeker at tomtealternativ 1 ved Disenstranda ligger delvis innenfor båndlagt areal i KDP for 

dobbeltspor til Hamar. Båndleggingen setter av plass til tilsving mellom fremtidig dobbeltspor i 

Åkersvika og Rørosbanen, og nødvendig vegomlegging. Etablering av tilsving krever omlegging av 

Stangevegen med ny kryssing av Rørosbanen og tilsvingen. Vegomleggingen vil også kreve tilpasning 

av omkringliggende veger, som Åkersvikavegen. Dersom vegomleggingen løses på en annen måte 

enn den som lå til grunn i KDP for dobbeltspor til Hamar, men ivaretar tilsvarende funksjonalitet, kan 

båndleggingssonen reduseres tilsvarende. Også langs Rørosbanen er det viktig å ivareta framtidig 

kontaktledningsanlegg ved planlegging av trasé for innflyging og landingsplass for helikopter. 

Strekningen er ikke elektrifisert i dag, men vil være aktuell for framtidig elektrifisering.   

 

Merknader fra Bane NOR som grunneier 

Bane NOR Eiendom er opptatt av at Innlandet Sykehus i størst mulig grad bør ligge nær, og helst i 

gangavstand, fra kollektivknutepunkt. For Moelv anbefales derfor alternativ 2 Moelven Industrier 

som tomtealternativ for Mjøssykehuset.  

 

Bane NOR Eiendom stiller seg også positiv til et samarbeid med Helse Sør-Øst med formål om å 

gjennomføre en best mulig og helhetlig utvikling av Moelv knutepunkt; herunder samspill med 

sykehus og eventuelle andre helserelaterte funksjoner, bymessige funksjoner, god trafikkavvikling og 

sømløse reiser for folk i Innlandet og ansatte/pasienter på Innlandet sykehus.  

 

Bane NOR mener at kun alternativ 1 Disenstranda oppfyller nasjonale føringer for samordnet areal- 

og transportplanlegging. Sykehus på Disenstranda vil ligge i gangavstand til Hamar stasjon og buss. 
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Ansatte og besøkende fra et stort omland vil kunne reise kollektivt til sykehuset. Lokaliseringen 

sentralt i et av regionens største byområder vil også gi mulighet for å gå og sykle til sykehuset. Dette 

alternativet er derfor gunstig for å tilrettelegge for miljøvennlig transport og redusere sykehusets 

klimaavtrykk. I tillegg vil denne lokaliseringen være gunstig for å kunne tiltrekke seg arbeidskraft fra 

et stort omland, og for den delen av befolkningen som har lav mobilitet. Samtidig vil et sykehus på 

Disenstranda i større grad kunne støtte opp om Hamar sentrum enn øvrige tomtealternativer.  

 

Bane NOR Eiendom stiller seg positiv til et nært samarbeid med HSØ med formål om å gjennomføre 

en best mulig og helhetlig utvikling hvis Disenstranda velges som lokaliseringsalternativ for 

erstatningssykehus for Hamar, med samspill med helserelaterte funksjoner. Bane NOR er også 

positive til å overdra arealer til sykehuset, i den grad det er behov for det. 

Kommentar til innspillet  

Mjøssykehus i Moelv 

Innspillet bekrefter vurderingen av risiko for interessekonflikt knyttet til pågående planprosess for 

KDP dobbeltspor mellom Brumunddal – Moelv i tomteanalysens kapittel 5.8.2. Det sees positivt på 

ønsket om dialog for å finne frem til felles løsning dersom ett av disse alternativene velges.  

 

Null-pluss, erstatningssykehus for Hamar 

Tomteanalysen del 1 kapittel 8.8 er supplert med informasjon om båndleggingssone i KDP for 

dobbeltspor til Hamar. Innspillet bekrefter vurdering av risiko for interessekonflikt knyttet til Bane 

NORs prosjekt for Disenstranda, samtidig som Bane NOR er positive til valg av Disenstranda som tomt 

for sykehuset.  

 

5 Statsforvalteren i Innlandet 

Statsforvalteren i Innlandet er bedt om innspill på overordnede faglige råd og anbefalinger som vil 

kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor ansvarsområdene til 

statsforvalteren, samt merknader til forhold som vil kunne føre til innsigelser i senere planprosess. 

 

Registrerer at viktige nasjonale interesser innenfor Statsforvalterens fagområder er definert som MÅ-

krav i tomteanalysen, herunder landbruk og miljø, og samfunnssikkerhet og beredskap. Andre 

nasjonale interesser som ligger som kriterier for valg av alternativ, men ikke som MÅ-krav, er blant 

annet klimafotavtrykk, byutvikling og transportløsninger.  

 

Jordvern  

Statsforvalteren forventer at bevaring av dyrka jord legges til grunn som en viktig nasjonal interesse. 

Nasjonale jordvernmålsettinger er tydeliggjort gjennom brev til kommuner og fylkeskommuner fra 

LMD og KDD datert 23.03.2022. Her understrekes at bevaring av dyrka jord er en nasjonal interesse, 

og at jordbruksarealene over hele landet må ivaretas for å styrke beredskapen og matsikkerheten. 

Statsforvalteren forutsetter at Nasjonal jordvernstrategi legges til grunn ved vurdering av ulike 

tomtealternativ, og mener det er positivt at dette er vurdert som et MÅ-krav i tomteanalysen. 

Forutsetter videre at det velges alternativ som ikke beslaglegger dyrka jord, når dette finnes. 

Tomtealternativ som beslaglegger dyrka jord, kan gi grunnlag for innsigelse.  

 

Statsforvalteren mener at alle alternativ i Moelv og Hamar som medfører beslag av dyrka jord bør 

vurderes til lav måloppnåelse for temaet landbruk for å synliggjøre de strengere nasjonale føringene 

knyttet til jordvern, og fordi jordvern er definert som ett MÅ-krav for valg av tomtealternativ.  
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Naturmangfold  

Statsforvalteren påpeker at det finnes naturregistreringer både i Moelv og på Hamar, men disse har 

varierende kvalitet og det er ikke sikkert at disse stemmer med dagens status. Kunnskapsgrunnlaget 

må bli bedre, og det må utføres en grundig konsekvensutredning begge steder for å kunne vurdere 

virkninger for naturmangfold for de ulike tomtene. Det må kartlegges enkeltarter, hva de bruker 

områdene til, naturtyper og områdenes økologiske funksjon (landskapsmessige funksjoner som 

spredningskorridorer, trekkveier for vilt, leveområde for arter som oppholder seg nær mennesker, 

nærhet til Mjøsa, nærhet kulturlandskap, nærhet til større skoger, hekkeplasser, yngleplasser osv.). 

Kantsoner langs vassdrag er landskapselementer som har viktige økologiske funksjoner, og bør derfor 

også inngå i naturmangfoldvurderingen for de tomtene der dette er relevant.  

 

Statsforvalteren forutsetter at det ikke åpnes for inngrep i Åkersvika naturreservat, dvs. at det skal 

ikke hogges ned trær, fylles ut eller etableres gang-/sykkelveier eller liknende i reservatet. Et nytt 

sykehus i nærheten av reservatet vil bidra med mer trafikk, mer menneskelig ferdsel, en 

byggeperiode med støy, og støy fra redningskjøretøy/-luftfartøy. Støy er et tema som vil kunne 

påvirke verneverdiene i reservatet på en uheldig måte. Det finnes lite forskning på støy og påvirkning 

på dyrelivet, og dette må derfor utredes nærmere. For vernemyndighetene er det viktig å vite 

hvordan innflygningen til et nytt sykehus vil bli, herunder om det vil være faste flyruter eller 

innflyvninger fra alle retninger, eller om det flys høyt eller lavt over reservatet. Dette er forhold som 

må vurderes i kunnskapsgrunnlaget, og som vil gi grunnlag for å vurdere nærmere påvirkningen av å 

plassere et nytt sykehus i nærheten av reservatet.   

 

Areal- og transportplanlegging - klima  

Statsforvalteren viser til nasjonale målsettinger om reduksjon i klimagassutslipp. Planlegging som 

legger til rette for utvikling i strid med de statlige planretningslinjene kan gi grunnlag for innsigelse 

fra statlige myndigheter. Innsigelse skal også vurderes dersom målet om at persontransportveksten i 

byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange ikke er lagt til grunn, jf. Stortingets 

klimaforlik fra 2012 og målene i Nasjonal transportplan 2018-2029. 

 

Statsforvalteren forutsetter at det ved valg av tomtealternativ legges vekt på tilgjengelighet med 

sykkel/gange og kollektivtransport, spesielt for ansatte og besøkende, og pasienter. Vi registrerer at 

beliggenhet i forhold til kollektivknutepunkt og jernbane er vurdert for de ulike tomtealternativene. 

Forutsetter at dette kriteriet vektlegges, og minner om at plassering av nye sykehus slik at det bidrar 

til unødig økt personbiltransport vil kunne gi grunnlag for statlig innsigelse.  Vurdering av 

tomtealternativ må sees i sammenheng med planlegging og utbygging av ny Intercity jernbane. Dette 

er en planprosess som er svært relevant å se i sammenheng med planlegging av ny(e) sykehus både i 

Moelv og Hamar, og en god dialog med Bane NOR er viktig i den videre prosessen.  

 

Statsforvalteren forutsetter at det planlegges for mer arealeffektive parkeringsløsninger. Det bør 

være en målsetting å redusere det totale arealbeslaget, og legge til rette for alternativ transport slik 

at behov for overflateparkering reduseres. Det savnes også en vurdering av eventuelle sentrumsnære 

transformasjonsområder som alternativ til ubebygde områder, da spesielt for erstatningssykehuset 

på Hamar. Krav til byggemetoder og bygningsmaterialer vil ha stor innvirkning på klimagassutslipp i 

byggefasen. Dette er et tema som ikke er kommentert. Statsforvalteren forventer at det stilles krav 

til klimabudsjett, og at det legges vekt på reduksjon av klimagassutslipp i utbyggingsfasen. 

Statsforvalteren minner om at Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg 

tenesteproduksjon (2019) også skal legges til grunn ved vurdering av tomtealternativ. Vi viser også til 

føringer i Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene. 
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Planlegging i strid med retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelse. Dette omfatter krav om tiltak 

for å redusere klimagassutslipp, tiltak for mer effektiv og miljøvennlig energiomlegging m.m.  

 

Barn og unge og folkehelse  

Statsforvalteren viser til de rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i 

planlegging (RPR BU). Statsforvalteren kan fremme innsigelse dersom hensynet til barn og unge ikke 

er godt nok ivaretatt eller ved manglende beskrivelser av virkninger av planforslaget, manglende 

medvirkning, manglende vurderinger av barns beste og krav til fysisk utforming. Barn og unges 

interesser blir regelmessig berørt av arealplaner, og det er viktig at de blir hørt. Forventes at barn og 

unge blir involvert i videre planprosess og får fremmet sine synspunkter jf. barnekonvensjonen 

artikkel 3. Videre er det viktig at konsekvenser for barn og unge vurderes, og det må synliggjøres 

hvilke vurderinger som er gjort dersom arealer planlegges omregulert på en måte som kan virke 

negativt inn på barn og unges interesser. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til 

fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker 

som lekeareal eller som er egnet for lek. Kravene i punkt 5 i Rikspolitiske retningslinjer for barn og 

unges interesser, konkretiserer forhold som eventuelle innsigelser vil bli vurdert ut fra. Det er derfor 

viktig å vise hvordan de kravene som stilles skal ivaretas, og begrunne valg på en tydelig måte.     

 

Når det fremmes planforslag må det foreligge tilstrekkelig kunnskap om virkninger for folkehelsen, i 

den konkrete konteksten. Det må fastsettes bestemmelser og rekkefølgekrav både for å sikre at barn 

og unges interesser ivaretas, og for å sikre befolkningens helse og trivsel.  Statsforvalteren 

forutsetter støyforhold utredes nærmere i en senere fase, og at føringer i Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021 blir ivaretatt i det videre planarbeidet. En 

forsvarlig avveiing mellom folkehelsehensyn og annen samfunnsnytte forutsetter at det sikres at de 

ulike hensynene er godt beskrevet, konkretisert og dokumentert. Dersom forslaget ikke har redegjort 

for disse forholdene på en tilfredsstillende måte, kan det være aktuelt å fremme innsigelse. Det vil da 

vektlegges om det finnes muligheter for å justere eller endre tiltaket, eller om det finnes alternative 

løsninger/ lokalisering eller mulighet for avbøtende tiltak som ut fra en samlet vurdering gir bedre 

samfunnsmessige resultater. Flere av tomtealternativene i Moelv som er vurdert vil kunne få 

virkninger for barn og unge og folkehelse. Tomteforslagene Moskogen (1) og Moskogen - Moelven 

Industrier (3) innebære en vesentlig konflikt med friluftslivsområdet Moskogen. Området har stor 

brukerfrekvens, og bruken er godt dokumentert gjennom kommunens kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder. Området har flere registrerte turruter og utvikling av dette tomtealternativet vil 

forringe tur- og friluftsområder av lokal verdi. Tomtealternativ Moelven Industrier (2) vil ikke i like 

stor grad medføre konflikt med kartlagte friluftsområder eller nærmiljøanlegg.   

 

For tomtealternativer i Hamar vil Disenstranda (1) oppfylle flest kriterier når det gjelder positive 

virkninger for helse og trivsel. Herunder tilgjengelighet for gange og sykkel, nærhet til togstasjon og 

bysentrum, samt at tomta ikke er i konflikt med nærmiljø og friluftsliv. Alternativ Åkershagan (5) vil 

berøre Ottestadstien som en svært viktig tursti, samt at det er registrert en lekeplass i sør-vestre del 

av tomta. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap  

Det er ikke gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse i tomteanalysen slik det er krav om for 

kommunale arealplaner i henhold til plan- og bygningsloven. Samfunnssikkerhets- og 

beredskapsmessige forhold skal ivaretas i kommunale arealplaner på grunnlag av risiko- og 

sårbarhetsanalyse, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-1 pkt. h og 4-3. Kommunal- og distrikts-
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departementets rundskriv H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling skal 

legges til grunn for slike analyser. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal utformes i tråd med veileder 

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging som Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap ga ut i 2017. Viser også til at kommunen som planmyndighet må sikre at området for 

arealplaner er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og at tiltak ikke fører til fare eller 

vesentlig ulempe for grunn, jfr. plan- og bygningsloven § 28-1.   

 

Det er tre tema som gjelder samfunnssikkerhet og beredskap som er gjennomgått for alle  

tomtealternativene for Mjøssykehus i Moelv og erstatningssykehus for Hamar. Dette gjelder  

flomfare, geotekniske forhold og sikkerhet.  

 

Når det gjelder flomfare legger vi til grunn at det blir innhentet uttalelse fra Norges vassdrags- og 

energidirektorat slik at faglige vurderinger som gjelder flom i Mjøsa og andre vassdrag, samt 

overvannshåndtering blir ivaretatt. Alternativet Disenstranda er rangert til lav måloppnåelse når det 

gjelder flomfare, samtidig som det opplyses at det forventes å kunne tilfredsstille krav om sikkerhet 

mot 1000-årsflom etter tiltak.  Risikoforhold for Disenstranda som gjelder aktsomhet for flom, samt 

kostnads- og gjennomføringsmessige forhold, bør ifølge analysen undersøkes nærmere i neste del av 

tomteanalysen. Vi vil påpeke at det er viktig at slike forhold blir avklart tidligst mulig i 

analyseprosessen. I tillegg til at selve sykehuset sikres i henhold til sikkerhetsklasse F3 understreker vi 

også viktigheten av at det også er sikret adkomstvei til og fra sykehuset ved 1000-årsflom og at dette 

også avklares tidligst mulig i analyseprosessen.  

 

Geotekniske forhold må også avklares tidligst mulig i analyseprosessen. Vi viser også her til Norges 

vassdrags- og energidirektorat som ivaretar faglige vurderinger som gjelder dette.  

 

Sikkerhet inngår i punktet Gjennomføring på kriterielisten. Det opplyses at det er gjennomført 

risikovurdering i samråd med Sykehusbygg i henhold til Veileder for sikring av bygg og infrastruktur i 

sykehusprosjekter. Dersom tomta ikke vurderes å ha spesiell sikkerhetsrisiko er må-kravet oppfylt og 

kriteriet er utkvittert og blir ikke med videre i tomteanalysen.   

 

Når det gjelder tomtealternativene i Moelv går det fram at kommunens ROS-analyser og 

beredskapsplaner er gjennomgått. Det har vært kontakt med brannvesenet i Ringsaker kommune 

som bekrefter at det ikke er registrert storulykkevirksomheter i kommunen. Det opplyses at det ikke 

er militære mål eller trusselutsatte offentlige virksomheter, og det er innhentet informasjon om 

utrykningstid for brannvesen. På bakgrunn av dette vurderes samtlige tomteforslag i Moelv til ikke å 

ha spesiell sikkerhetsrisiko, og at må-kravet er oppfylt.   

 

Det er ikke framlagt dokumentasjon på hvordan disse vurderingene er gjennomført slik det stilles 

krav om til risiko- og sårbarhetsanalyse for arealplaner, jf. veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ga ut i 2017. Vi anser at en 

metodisk tilnærming om samfunnssikkerhet og beredskap slik det legges opp til i arealplaner etter 

plan- og bygningsloven ville styrket vurderingene om sikkerhet i tomteanalysen.   

 

For den delen av tomteanalysen som omhandler Null-pluss – Erstatningssykehus, Hamar og Stange 

kommuner kan vi ikke se at det er gjort vurderinger om sikkerhet under punktet Gjennomføring slik 

det er gjort for alternativene på Moelv. Vi anser at det er en svakhet ved analysen som omfatter 

alternativene i Stange og Hamar at sikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap ikke er utredet, jf. 

ellers våre kommentarer til punktet om sikkerhet som gjelder alternativene på Moelv.  
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Vi har forståelse for at det på dette stadiet av prosessen med mange alternativer kan anses som 

hensiktsmessig å ikke gjennomføre for omfattende utredninger om samfunnssikkerhet og beredskap. 

Etter vår oppfatning ville det imidlertid være en styrke for tomteanalysen dersom samfunnssikkerhet 

og beredskap hadde vært vurdert gjennom utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse for de 

forskjellige alternativene slik dette for eksempel er beskrevet i veileder Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ga ut i 2017. Slik 

risiko- og sårbarhetsanalyse vil også omfatte flomfare og geotekniske forhold. 

Kommentar til innspillet  

Bemerkningene støtter vurderinger gjort i tomteanalysens Del 1. Sentrale temaer for statlige 

innsigelser; barn og unges interesser, samordnet areal- og transportplanlegging, jordvern, 

klimafotavtrykk og naturverdier, er presisert nærmere i del 2 av analysen. Øvrige innspill følges opp i 

videre reguleringssak for valgt tomt. 

Det er forståelse for innspillet om at alle tomtene som berører landbruksinteresser bør få lav 

måloppnåelse. I rapporten har tomter hvor kun deler av tomten må omdisponeres til jordbruksareal 

fått middels måloppnåelse, mens lav måloppnåelse tilsier at store deler av tomten må omdisponeres. 

Det er her også vektlagt hvorvidt tomten inngår i et større sammenhengende jordbruksområde. 

 

6 Innlandet fylkeskommune (IFK) 

Innlandet fylkeskommune er bedt om å gi innspill på spesielt om overordnede faglige råd og 

anbefalinger som vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor  

ansvarsområdene til fylkeskommunen, samt merknader til forhold som vil kunne føre til innsigelser i 

senere planprosess. 

 

Friluftsliv 

Fylkeskommunen slutter seg til den vurderingen at Moskogen har lav måloppnåelse med hensyn til 

kultur, miljø og naturverdier, slik det framgår av den samlede måloppnåelsen. Moskogen er kartlagt 

og verdsatt som svært viktig friluftsområde. Området har et nettverk av stier. Beliggenheten nær 

Moelv sentrum er verdifull, ikke minst med tanke på framtidig fortetting og bymessig utvikling i 

Moelv. Det forutsettes at Moskogens betydning som friluftsområde vektlegges i analysens del 2. 

 

Samferdsel og samordnet bolig- areal og transportplanlegging 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP) sier blant 

annet at: «utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og 

slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer». Videre at «det skal legges til rette for at handelsvirksomhet og andre 

publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional 

helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. Dette 

gjelder også for besøks- og arbeidsplassintensive statlige virksomheter».  

 

Det er et overordnet mål at ny utbygging ikke skal bidra til økt bilavhengighet og trafikk, og det 

forutsettes derfor at tilrettelegging for bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange vektlegges høyt. 

 

Mjøssykehus i Moelv 

Ut ifra samferdselsfaglige interesser støtter fylkeskommunen i hovedsak tomteanalysens anbefaling 
å gå videre med Moskogen, Moelven Industrier og kombinasjon. Med mål om reduksjon i 
transportbehovet og styrking av klima- og miljøvennlig transportformer, bør nytt sykehus lokaliseres 
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nærmest mulig Moelv stasjon. Dette vil kunne styrke grunnlaget for videreutvikling av Dovrebanen 
og knutepunktutvikling ved Moelv stasjon. Videre vil plassering av sykehuset nærmest mulig Moelv 
stasjon, bidra til å styrke en rekke areal-, miljø- og klimamål i regionale planer og strategier. Felles 
areal- og transportstrategi for Mjøsbyen har definert åtte prioriterte byer og tettsteder av regional 
betydning, hvor Moelv er en av disse. Sentralt i prioriteringen av byene i Mjøsbystrategien, er at 
jernbanen inngår i knutepunktet. Videre at byen har et potensial for å kunne videreutvikles som en 
attraktiv by med et flerfunksjonelt tilbud av regional betydning. For å styrke Moelvs attraktivitet, vil 
det være av avgjørende med en plassering av sykehuset nærmest mulig Moelv stasjon. 
 
Null-pluss, erstatningssykehus for Hamar 
Tomteanalysen anbefaler å gå videre med Disenstranda, Sanderud og Åkershagan. Dagens sykehus 

på Hamar ligger sentrumsnært, og et erstatningssykehus bør ikke gi dårligere forutsetninger for økt 

bruk av kollektiv, sykkel og gange. Et erstatningssykehus må plasseres slik at det bygger under og 

styrker Hamar som regionsenter. Ut ifra samferdselsfaglige interesser er det vår vurdering at 

Disenstranda i størst grad vil imøtekomme mål i forhold samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging og reduksjon av bilbruk. 

 

Kulturarv 

Felles for vurderingen av måloppnåelse på fagtema «Kulturminner og kulturmiljø» er at det på «Lav 

måloppnåelse» kun er nevnt registrerte lokaliteter med vern etter plan og bygningsloven. Her burde 

også lokaliteter med vern etter kulturminneloven være nevnt. Denne mangelen har ikke 

konsekvenser for selve vurderingen, ettersom kjente kulturminner som er fredet etter 

kulturminneloven er tatt med i vurderingene. Det kan framkomme flere automatisk fredete 

kulturminner når undersøkelsesplikten jf. kulturminneloven § 9 oppfylles for det valgte 

tomtealternativet, senest i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. 

Arkeologi: 

Tomteevalueringen for Mjøssykehus i Ringsaker ser ikke ut til å ha vesentlige feil eller mangler. Det 

er ikke kjent noen direkte konflikter med automatisk freda kulturminner innenfor tomteforslagene. 

Fylkeskommunen vil imidlertid vektlegge alternativene Moskogen og Sanna, med flere viktige, freda 

kulturminner i de nære omgivelsene, dersom disse blir med i videre prosess og nedvalg. 

 

Bygg og landskap: 

Tomteevalueringen for Hamar har følgende mangler for fagtema kulturminner og kulturmiljø: 

Innenfor tomtealternativ Stavsberg ligger et fredet telthus (Askeladden ID 94393-1) som er fredet 

etter forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Landsverneplan for Forsvaret. I en eventuell 

planprosess må forholdet til telthuset utredes videre og hensyntas. Tomta ved Disenstranda grenser 

mot Vikingskipet i nord og øst. Vikingskipet er et viktig landemerke for Hamar og et kulturminne av 

regional verdi som er regulert til bevaring i gjeldende kommuneplan for Hamar og oppført på gul liste 

i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Vikingskipet må hensyntas i en eventuell 

planprosess. Åkersvika og Stange Vestbygd er viktige kulturlandskap og det vil bli lagt vekt på av 

fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet, om Tokstad-alternativet blir med videre i 

neste runde av nedvalg. 

 

For Moelv ligger kulturmiljøet Skotten like vest for tomt Moskogen. Mo gård like utenfor sør for Tomt 

Moskogen-Moelven industrier. Disse to er vist som lokaliteter i tomteanalysen. Det er viktig å ta 

hensyn til disse lokalitetene fordi de ligger inntil tomtene, og man kan ikke bygge for nært 

inntil/skjemmende for disse kulturmiljøene. Mo gård er omtalt som «gårdstun» i analysen for 

kulturminner, Tomt 3, men ikke nevnt ved navn.  
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I kapittel 5.5.6 «Oppsummering av målområdet» er ikke Mo gård nevnt. Skotten nevnes, så Mo gård 

må også nevnes og tas med i vurderinga.  

 

I tomt 3 Moskogen-Moelven Industrier tilføyes at det ligger teglsteinsbygninger inntil jernbanen av 

en viss kulturmiljøverdi. Bygningene bør vurderes i prosessen, og disse bør gis ny bruk som 

miljøskapende bygninger.  

 

Innenfor tomt 4, Moelven nord, bør en merke seg dette som er omtalt planbeskrivelsen til 

områderegulering for Moelv nord: «…en eldre verkstedbygning i mur, Flata snekkerverksted fra 1948, 

som ønskes bevart, innenfor område BNT3. Denne ser ut til å kunne ha potensiale i en framtidig 

områdeutvikling. En foreløpig vurdering tyder på at bevaring av denne bygningen bør vurderes 

nærmere i en detaljreguleringsplan, og at det foreslås bestemmelsesområde bevaring med forbud 

mot rivning inntil det er avklart framtidig arealbruk.» 

 

Natur og miljø 

Deler av Moskogen har naturtypen gammelskog granskog (faktaark) og Høgstaudegranskog 

(faktaark). Beslaget av naturmangfold må være med i vurdering av tomten. Område 2 og 3 i Moelv vil 

generelt ha mindre påvirkning på biodiversiteten i område. For null-pluss erstatningssykehus Hamar 

kan tomtealternativ 1 Disenstranda påvirke Åkersvika naturreservat i noe grad. Det vil være en 

spesielt stor påvirkning på fuglelivet i Åkersvika om det planlegges for luftambulanse til Disenstranda 

og Åkershagan. Innenfor tomtealternativ Sanderud er det registrert tre eiketrær (faktaark), gamle 

eiketrær er viktig for biodiversiteten, og kan trolig bevares selv ved mulig utbygging. 

Kommentar til innspillet  

Innspillet fra Innlandet fylkeskommune støtter vurderinger gjort i tomteanalysens Del 1.  

 

Mjøssykehus i Moelv 

Innspillet om at Mjøssykehuset bør plasseres så nær som mulig Moelv stasjon er hensyntatt i den 

samlede evalueringen i del 2 av tomteanalysen.  

 

For del 2 er tomteavgrensning for Moskogen justert i nord slik at arealet registrert med høy 

skogbonitet og størst naturverdier unngås. Innspill om at Moskogens verdi som friluftslivområde skal 

tillegges stor vekt i del 2 av analysen er hensyntatt i den samlede evalueringen. 

 

Punkt om kulturmiljø når det gjelder Mo gård er supplert i tomteanalysens kapittel 5.5.4, endrer ikke 

måloppnåelse.  

 

Null-pluss, erstatningssykehus for Hamar 

Punkt om kulturminneverdi for Vikingskipet er supplert i tomteanalysens kapittel 8.5.4, men endrer 

ikke måloppnåelse for kriteriet.  

 

For Disenstranda er faren for påvirkning på fuglelivet m.m. ved Åkersvika naturreservat beskrevet i 

kap. 8.5.2. Hensynet er fulgt opp i del 2 av tomteanalysen. Det vises her også til kommentar til 

innspillet fra Statsforvalteren i Innlandet 

 

https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/naturtyper/?id=NINFP2010001371
https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/naturtyper/?id=NINFP2010001704
https://faktaark.naturbase.no/?id=bn00081289
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7 Elvia AS 

Elvia har vurdert strømforsyning til tomtealternativene i Moelv og Hamar. Det er gjort en teknisk 

vurdering av strømforsyningen, og ikke sett på kostnader i forbindelse med evt. tiltak. Når endelig 

tomtevalg er gjort, vil Elvia se på detaljert løsning og utarbeide et kostnadsestimat for tiltaket.   

 

Mjøssykehus i Moelv 

Effektbehov ca. 7MW. Uavhengig av tomtealternativ for nytt sykehus i Moelv må det etableres en ny 

11kV avgang både fra Moelv Trafostasjon og Bruvold Trafostasjon. Det vil da bli en tosidig forsyning 

på distribusjonsnettet for sykehuset, dette for å sikre redundant forsyning ved utfall/utkobling av 

transformator ( 66kV/11 kV) i enten Moelv Trafostasjon eller Bruvold Trafostasjon.  

 

Med et effektbehov på 7MW må det etableres minst to nettstasjoner som rom i bygg. Tiltaket vil 

kreve en del gravearbeider mellom trafostasjonene og aktuell tomt. Elvia ser per i dag ingen 

utfordringer på kapasitet med hensyn til tilknytning på regionalnett, 66kV. Regionalnettet har tosidig 

forsyning til begge transformatorstasjonene. Det er likevel «førstemann til mølla-prinsippet» som 

gjelder, slik at ledig kapasitet i dag ikke nødvendigvis betyr ledig kapasitet i morgen. 

 

Null-pluss, erstatningssykehus for Hamar 

Effektbehov ca. 2,5MW. På tomtealternativ Disenstranda er det ikke kapasitet på dagens 

distribusjonsnett. Her må det gjøres forsterkninger. I praksis betyr det etablering av ny avgang fra 

Børstad transformatorstasjon og ned til Disenstranda. Redundant forsyning oppnås via eksisterende 

strømforsyningsnett. Det er også begrensninger i distribusjonsnettet ved Stavsberg og Vien. Også her 

må det gjøres forsterkninger. Det er ikke sett på i detalj, men det må påregnes forsterkninger på 

deler av kabelnettet eller ny avgang fra nærmeste trafostasjon.  

 

Med et effektbehov på 2,5MW må det etableres minst en nettstasjon som rom i bygg. Uavhengig av 

tomtevalg vil tiltaket kreve en del gravearbeider mellom trafostasjonen og aktuell tomt. Elvia ser per 

i dag ingen utfordringer på kapasitet med hensyn til tilknytning på regionalnett, 66kV. Regionalnettet 

har tosidig forsyning til transformatorstasjonen(e). Her gjelder prinsippet «førstemann til mølla». 

Kommentar til innspillet  

Innspillene tas til orientering, følges opp i videre planlegging for valgt tomt. 

 

8 Stange Energi 

Stange Energi har vurdert strømforsyning til tomtealternativene i Stange kommune.  

 

Situasjonen for distribusjonsnettet med tanke på alternativene 4 og 5 i Stange er tilsvarende som 

beskrevet for Hamar i innspill 7 fra Elvia AS. Det vil være behov for tiltak i form av nye avganger fra 

trafostasjon. Det pågår en utredning om regionalnettet nord i Stange. Kapasiteten i regionalnettet 

begynner å nærme seg sine begrensinger. Det oppleves stor pågang i form av henvendelser om nytt 

effektuttak i Stange. Det er vanskelig å si noe konkret om hvordan situasjonen er om noen år. Når 

utredningen er ferdig vil det kunne foreligge noe mer informasjon om kapasiteten i regionalnettet og 

når eventuelle nødvendige tiltak er ferdig utført. 

Kommentar til innspillet  

Innspillet tas til orientering, følges opp i videre planlegging for valgt tomt. 
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Kommuner innenfor avgrensningen for tomteutredningen 

Ringsaker, Hamar og Stange kommuner som ligger innenfor områdeavgrensingen for 

tomteutredningen, er bedt om å gi innspill på spesielt faktainformasjon, presiseringer og 

korrigeringer på overordnet nivå som vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i 

utredningen innenfor kommunens ansvarsområder. 

9 Ringsaker kommune 

Høringsuttalelsen ble behandlet av Formannskapet i Ringsaker kommune den 25.05.2022, med 

følgende vedtak: 

«Ringsaker kommune slutter seg til tomteanalysen, jf. vedlegg 2, med de merknader som framgår av 

saksframlegget knyttet til tomtealternativer i Moelv.» 

 

Ringsaker kommunes vurdering er at tomteanalysen på en god måte fanger opp de viktigste temaene 

for etablering av nytt sykehus. Kriteriesettet som tomtene vurderes i forhold til gir en systematisk 

tilnærming. Etter gjennomgang av tomteanalysen, synes det meste å være godt dokumentert og 

vurdert. Rådmannen har videre vurdert følgende for de tre tomtealternativene Moskogen, Moelven 

Industrier og Kombinasjon av Moskogen + Moelven Industrier: 

 

Moskogen 

Moskogen og særlig søndre del med nærhet til stasjonen vurderes som godt egnet for et sykehus. 

Gangavstand til kollektiv med tog og buss (ca. 10 minutter) og til servicefunksjoner i Moelv sentrum 

er akseptabelt. Avstanden kan reduseres om en etablerer direkteforbindelse over dagens 

industriområde, samt tar i bruk søndre del av Moskogen, slik tomteanalysen viser. Moskogen har til 

sammen ca. 416 daa, hvorav kommunens areal utgjør ca. 240 daa. Moskogen har betydelig 

utvidelsesmuligheter ut over 110 daa. som ble etterspurt i tomteanalysen. Arealet har gode 

adkomstmuligheter fra fylkesveg 213 og mulig vegforbindelse fra eksisterende Mjøsbru (E6). 

Området er uten flom,- skred- eller forurensningsfare og har god byggegrunn. Dette gjør at 

Moskogen alene eller i kombinasjon med søndre del av Moelven Industriers tomt inntil stasjonen er 

godt egnet som sykehustomt, og tilfredsstiller de fleste krav som stilles i tomteanalysen. 

MÅ-kravene som stilles i tomteanalysen er oppfylt for alle kriterier med unntak av følgende forhold: 

• Naturverdier - knyttet til to forhold i nordre del av Moskogen som blir berørt. Det ene er gammel 

granskog. Denne er i tråd med skogbruksplanen delvis hogd. Gjenstående gammel granskog 

ligger nord for foreslått sykehustomt. Registeringer som er gjort forholdsvis langt nord i 

Moskogen av tyrkerdue er ikke knyttet til hekking, men trolig en enkeltobservasjon som 

overflyvning. NiN-registeringer det vises til i tomteanalysen er et kunnskapsgrunnlag basert på 

registreringer fra ulike personer, og ikke knyttet til vern. 

• Landbruk – hovedsakelig skog av middels bonitet (produksjonsevne), mens det er mindre arealer 

med lav og høy bonitet. Skogen er delvis hogd langs Industrivegen og tilplantet på kommunens 

arealer nord i Moskogen. I tillegg til uttak av tømmer, er skogen leveområde for flora og fauna, 

binder CO2 (biomassen) og er et viktig friluftsområde. Den delen av skogen som blir berørt av et 

eventuelt sykehus vil redusere disse kvalitetene. Binding av CO2 kan i noen grad motvirkes ved at 

en helt eller delvis bruker tremateriale i sykehusbygget.  

• Pilegrimsleden som går gjennom området kan legges om, samt at den delen mot Mjøsa som ikke 

benyttes til sykehus kan tilrettelegges enda bedre enn i dag for ulike friluftsinteresser. Moskogen 

er tilknyttet et stort sammenhengende friluftsområde langs Mjøsa.  

• Kulturminner og kulturmiljøer er knyttet til mulig steinalderfunn med gravrøyser og kullgroper. 

Dette må sjekkes ut av kulturminnemyndighet i forbindelse med reguleringsplanen. Denne typen 

funn finnes det mange av både i Ringsaker og ellers i landet. Praksis er generelt at 
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kulturminnemyndigheten foretar registreringer og deretter frigir arealet for mulig utbygging. Det 

er mindre mulighet for slike funn i søndre del av Moskogen.  

 

Moelven industrier 

Generelt vurderes industritomtens søndre del inntil stasjonen som godt egnet for et sykehus. Nærhet 

til kollektiv med tog og buss og servicefunksjoner i Moelv sentrum synes optimalt.  

For at tomtealternativet skal være mulig å gjennomføre har kommunen dialog med Moelven 

Industrier for mulig etablering på Rudshøgda. Mest sannsynlig gjelder dette for de arealene til 

Moelven Industrier som i hovedsak er knyttet til området for limtrefabrikken. Denne dialogen må 

videreføres. Det vises videre til intensjonsavtalen fra 2014. 

 

Kombinasjon av 1. Moskogen og 2. Moelven Industrier 

Rådmannens merknader til kombinasjonstomt av Moskogen og Moelven Industrier: 

Moskogen vil alene framstå som en god sykehustomt, og bruk av søndre del av tomta nærmest 

stasjonen er mest aktuelt. Tomten til Moelven Industrier nær stasjonen vil alene ikke være stor nok 

for et sykehus. Den må enten utvides nordover med antatt høy kostnad eller sees i sammenheng 

med søndre del av Moskogen. En kombinasjonstomt av 1 og 2 kan derfor være svært hensiktsmessig. 

Dette vil gi en tomt inntil stasjonen samtidig som utvidelsesmuligheter ivaretas i Moskogen.  

 

Øvrige forhold 

Transport 

Dagens E6, Dovrebanen og fylkesvegnettet er de viktigste transportårene inn og ut av Moelv. 

Samtidig med sykehussaken pågår planlegging av firefelts E6 Moelv-Øyer, firefelts Riksveg 4 Gjøvik-

Mjøsbrua og utbedring av jernbanen fram til Moelv sørfra, som ved realisering vil bedre transporten 

ytterligere for pasienter, ansatte og besøkende.  

 

Geotekniske forhold 

Ifølge kartet på side 78 ligger Moskogen utenfor aktsomhet for marin leire og jord- og flomskred. 

Med unntak av strandlinjen mot Mjøsa ligger Moskogen godt over 1000 års flomgrense med liten 

eller ingen mektighet av morenemateriell over fast fjell. Sammenliknet med de andre tomtene i 

Moelv og Hamar synes begrunnelsen for middels måloppnåelse å være vurdert for lavt. 

 

Oppsummering 

Rådmannen tilrår formannskapet å slutte seg til tomteanalysen med de merknader som framgår 

over, og anbefaler at de tre tomtealternativene Moskogen, Moelven Industrier og Kombinasjon 

vurderes i det videre arbeidet fram til valg av ett tomtealternativ. Foreslåtte areal for utredningen i 

fase to er det mest gunstige med hensyn til «arbeid og byutvikling», som kommunen er bedt spesielt 

å uttale seg om.  

 

Når det gjelder faktagrunnlaget er det enkelte feil og mangler, men disse endrer ikke konklusjonen 

om å gå videre med de tomtearealer som ligger nærmest mulig stasjonen og sentrum. Valgte 

utgangspunkt for fase 2 er også gunstig for naturmiljø, landbruk og kulturminner/kulturmiljøer.  

 

Dersom det skulle bli behov for arealer nordover i Moskogen, er det viktig å legge til grunn at 

foreliggende arts- og naturtyperegistreringer er et kunnskapsgrunnlag som må vurderes nærmere 

ved mulig sykehusutbygging.  
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Innspillene i saksframlegget kan danne grunnlag for at en i oppsummeringstabellene bedrer scoren 

for tomtealternativ Moskogen og Kombinasjon. 

Kommentar til innspillet  

Kommunen støtter vurderingene i tomteanalysen og viser til at særlig søndre del av industritomten er 

godt egnet til sykehus og at nærheten til togstasjon, buss og servicefunksjoner her er optimal. De 

støtter videre vurderingen av at Moskogen er en funksjonelt godt egnet tomt for sykehuset og 

påpeker at skogen samtidig er leveområde for flora og fauna og et viktig friluftslivområde som må 

hensyntas ved en ev. utbygging. Kommunen mener at Kombinasjonstomten er svært hensiktsmessig 

da det gir en tomt inntil stasjonen samtidig som utvidelsesmuligheter ivaretas i Moskogen. 

 

Basert på innspill fra statsforvalter og fylkeskommune vurderes utvidelse av tomt i Moskogen i 

friluftsområdet å medføre stor usikkerhet og det er derfor valgt å videreføre tomt slik den er vist i 

kapittel 6.2 Samlet vudering. Tomten er da på ca 198 da og inkluderer et friområde mot boliger i sør 

og areal mot sør til ny adkomstvei fra E6. Kapittel 5.7 er presisert når det gjelder tomtestørrelse. 

Rapporten er også supplert med opplysninger om eldre reguleringsplaner. 

 

Kommunen har kommentert at noen må-krav ikke er oppfylt for Moskogen. Det stemmer ikke, alle 

må-krav er oppfylt, i motsatt fall ville tomten ikke blitt videreført til nedvalg 2. Når det ellers gjelder 

innspill om naturverdier i Moskogen vises det til innspillet fra Statsforvalter i Innlandet som bemerker 

at naturregistreringene for de aktuelle tomtene har varierende kvalitet og at kunnskapsgrunnlaget 

må bli bedre for å kunne vurdere påvirkning på naturmangfold og ev. konsekvenser.  

 

10 Hamar kommune 

Hamar kommune ønsker å legge til rette for etablering av sykehus i Hamarområdet. Disenstranda i 

Hamar har en lokalisering i regionen som er optimal når det gjelder nasjonale føringer og 

forventninger om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. I 2028 ventes det at Hamar 

stasjon vil ha ferdig utbygd dobbeltspor med 95 togavganger per døgn. I de nærmeste årene vil 

områdene tett på Disenstranda også bli bygd ut med et vesentlig antall nye boliger, med Kastanjen 

(under bygging), Briskeby Nord og Espern (reguleringsplaner i sluttfase) som eksempler på nær 

forestående prosjekter. En slik lokalisering kan bidra til miljøvennlige reisemønstre, samlokaliseringer 

med andre helsevirksomheter og samarbeidsaktører, og et attraktivt pendle- og boområde som 

grunnlag for framtidig rekruttering til sykehuset. Hamar kommunes innspill gjelder primært 

Disenstranda, men kommenterer også følgende om øvrige tomter: 

 

Vien   

Påpekte at det har vært kommentarer rundt feil i kart-grunnlaget fra Hamar kommune når det 

gjelder jordkvalitet på eiendommen Vien. Her er det etter initiativ fra grunneier gjort en oppdatert 

vurdering og kartlegging fra NIBIO, og datasettet har ikke vært oppdatert i vår kartløsning. Endringen 

gjelder ikke arealet som har vært vurdert som sykehustomt etter det vi kan se.   

 

Stavsberg   

I rapportens kap. 8.5 2. heter det «Utbygging på tomten vil berøre vesentlige naturverdier i form av 

tap av utvalgt naturtype, som er kritisk truet på rødliste for naturtyper». Tomtesøkområdet på 

Stavsberg er så stort at det ville være uproblematisk å plassere sykehus iht. tomtekrav og samtidig 

ivareta slåttemarkslokaliteten, som forøvrig er knyttet til flystripa. Både formuleringene og 

totalvurderingen kunne gjenspeilet dette, f.eks. med middels måloppnåelse. Statsforvalter fremmet 
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ikke innsigelse til kommuneplanen på dette punktet, og har forutsatt at lokaliteten ivaretas ved en 

utbygging. I det ligger også en vurdering av at en utbygging i området er forenelig med å ivareta de 

biologiske verdiene. Overrasket over at Stavsberg blir problematisert med tanke på konflikt med 

friluftslivsinteresser og på teknisk infrastruktur/overvannshåndtering. Klukhagan, som ligger sør for 

aktuelt tomteområde, har høy verdi som friluftslivsområde, men en utbygging innenfor avsatte 

byggeområder i kommuneplanen kommer ikke i konflikt med disse. Når det gjelder overvann og krav  

om tiltak for fordrøyning, er det snakk om helt vanlige krav som stilles ved utbygging på tomter som 

ligger i noe avstand fra Mjøsa. Etter Hamar kommunes vurdering burde konsekvens for 

friluftslivsinteresser og teknisk infrastruktur vurderes til «middels måloppnåelse» (på friluftsliv også 

mulig å oppnå høy måloppnåelse – avhengig av mer konkret plassering).  

 

Disenstranda 

Landingsforhold for redningshelikopter  

Rapporten konkluderer med at tomta ved Disenstranda ikke tilfredsstiller kravene til landing med 

redningshelikopter på egen tomt. Vi ser at nærhet til veg/gang- sykkelveger kan være utfordrende, 

men stiller spørsmål ved om det kan løses ved omlegging av veger i området, og der også arealene 

som brukes til parkering ved Vikingskipet i dag tas med i vurderingen. Vi vil påpeke at det uansett kan 

sikres helikopterlandingsplass i nærområdet (Stavsberg) slik at landing med omlasting vil være mulig 

innenfor byområdet. 

 

Tilgjengelighet gange/sykkel  

Det kan bemerkes at tallet på bosatte innenfor 10 minutters gangavstand ventes å øke vesentlig de 

kommende årene, med utbygginger i Briskebyen, Østbyen og på Espern.  

 

Flom  

Flom er et viktig, men håndterbart tema for Disenstranda. Det framgår av utkastet til rapport at det 

er forutsatt at terrenget må heves med cirka 8 meter som følge av at området er flomutsatt, for at 

kravet knyttet til sikkerhetsklasse for 1000-årsflom er ivaretatt. Dette er feil og må rettes.   

 

Vi viser til innspill fra NVE vedr sikkerhetskrav for sikkerhetsklasse F3, jf. TEK17. Dette innebærer at 

kravene for sykehusalternativ «null pluss» kan innfris enten ved å plassere byggverket på område 

som ikke er flomutsatt (heve hele området), ved å sikre det mot oversvømmelse (med flomvoll eller 

lignende), eller ved å dimensjonere og konstruere bygget slik at det tåler belastningene og skader 

unngås.  

 

Det aktuelle tomteområdet ligger på omkring 126 moh i dag. 1000-årsflom er beregnet til kote 128,9 

moh, og med et påslag på 30 cm iht. nasjonale føringer, så er det kote 129,2 som må legges til grunn i 

denne vurderingsfasen. Etter våre beregninger er det da snakk om 3 meter over dagens terreng og 

ikke 8 meter. Det må peles for å fundamentere nytt sykehusbygg i området, og det vil være naturlig 

at parkering organiseres i kjeller under grunnplan. Tidligere mulighetsstudier for nytt sykehus har vist 

løsninger med omlegging av Åkersvikvegen i bakkant av området mot jernbanen, og vi mener dette 

er et godt grep og utgangspunkt for videre planlegging, som gir gode kvaliteter på både bygge- og 

uteoppholdsarealer mot Åkersvika og Mjøsa. Vi mener at oppfyllinger og landskapsmessige 

tilpasninger må vurderes nærmere ved regulering og avklaringer mot aktuelle myndigheter. Minner 

om mulighetsstudie for sykehus fra 2020 hvor det er tatt utgangspunkt i første plan/etasje på kote 

+129,5, som er litt over 1000-årsflom.   
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NVE har tatt et initiativ overfor Direktoratet for byggkvalitet, Kommunal- og distriktsdepartementet 

og Olje- og energidepartementet med sikte på å vurdere flomkravene nærmere, herunder vurdere 

om kravene knyttet til flom i innsjøer også kan innebære organisatoriske tiltak (flytting av biler osv.).   

 

På Disenstranda er det ikke kvikkleire eller skredutfordringer, som har vært utfordringer på 

eksempelsak Brakerøya i Drammen. Grunnen i området ved Disenstranda er også grundig undersøkt, 

både i forbindelse med bygging av Vikingskipet arena og med utredning av dobbeltspor, og tomten 

får høy måloppnåelse på geotekniske forhold. Det vises for øvrig til oversendte grunnundersøkelser 

fra Bane NOR. Tomteforholdene er altså vesentlig bedre enn på Brakerøya hvor sykehus skal stå klart 

i 2025.   

 

Kommunenes foreløpige kart for 1000-årsflomsoner iht ny beregnet flomhøyde for Mjøsa er 

oversendt til Sweco, i påvente av at NVE skal levere sitt oppdaterte flomkart.    

 

Reguleringsmessige forhold og mulige interessekonflikter Under tema «reguleringsmessige forhold» 

har alle tre tomtealternativer i Hamar fått lav måloppnåelse. Om Disenstranda står det i rapporten at 

«det forventes interessekonflikt».   

 

Hamar kommune og Bane NOR eier til sammen store arealer i området, og på disse arealene er det 

ingen interessekonflikt med tanke på etablering av sykehus. Sykehus på Disenstranda er også i tråd 

med kommunalt vedtak om arealbruk i området, jf. kommuneplanens arealdel, bestemmelse § 12 

hvor det heter «I området BKB2 Disenstranda skal det sikres tomt til sykehus…». Vår vurdering er at 

«middels måloppnåelse» på dette fagtemaet ville vært mer riktig enn «lav måloppnåelse» for  

tomtealternativ Disenstranda.  

 

Sulland har en sentral tomt i området for bilforretning/verksted på ca. 20 daa. Kommunen har 

kartlagt alternative lokaliseringer for Sulland og vil peke på fire tomtealternativer:   

• Kåterudkrysset, Stange kommune (Rimfelt eiendom)  

• Åker E6 Handelspark, Ringsaker kommune (Tema Eiendom)  

• Ikea handelspark, Ringsaker kommune (Olrudgruppen)  

• Midtstranda, Hamar kommune.  

 

De tre første er tomter som må erverves fra tredjepart. På Midtstranda eier Sulland 21,7 dekar med 

god eksponering mot E6. 7 dekar av disse (de nærmest E6) er nylig ervervet og har status som natur- 

og landbruksområde i reguleringsplan. Automatisk fredet kulturminne innenfor dette området er 

etter det vi kjenner til utgravd og fristilt i forbindelse med E6-utbyggingen. Hamar kommune er 

innstilt på å bidra til å løse tomteerstatning for Sulland slik at hele området på Disenstranda kan 

frigjøres og reguleres med et helhetlig grep, og slik at Sulland får erstattet sitt anlegg. Et innspill  

vedr arealtilgang på Disenstranda kan likevel være at man i første omgang vurderer eiendommene 

øst for Sullands bilanlegg (eiendom 1/7233 + 1/7234) som eies av Bane NOR, og heller ser på Sulland 

sitt anlegg som et alternativt utbyggingsareal i senere faser av en eventuell sykehusutbygging. 

Området er ellers romslig nok til at bygge- og anleggsområder kan plasseres slik at Åkersvika 

naturreservat ikke berøres. 

 

Vi stiller oss til disposisjon og ber om at Helse-Sørøst og konsulentene som bistår i arbeidet tar 

kontakt med oss dersom det er spørsmål eller behov for avklaringer med kommunen i sluttfasen av 

tomteutredningsarbeidet, herunder mulige løsninger for plassering av sykehusbygg og adkomster til 

tomta på Disenstranda.   
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Kommentar til innspillet  

Hamar kommune mener Disenstranda har en optimal plassering når det gjelder nasjonale føringer for 

samordnet areal og transportplanlegging og at denne tomten også vil gi de beste synergiene mellom 

Hamar by og sykehuset.  

 

Vien 

Innspillet tas til orientering, påvirker ikke måloppnåelse for tomten. 

Stavsberg 

Innspill om endret måloppnåelse for naturverdier, friluftsinteresser og overordnet teknisk 

infrastruktur tas ikke til følge. 

Tomten er gitt lav måloppnåelse på naturverdier. Dersom det var vurdert stor risiko for innsigelse fra 

Statsforvalter ville tomten vært silt ut på må-krav. I kommuneplanen er området avsatt til 

boligbebyggelse inndelt i boligfelter og bundet sammen av gjennomgående grønnstruktur. 

Hensynssonen for slåttemarka omfatter både grønnstruktur og deler av boligfeltene. Et sykehus 

vurderes å innebære en vesentlig større inngripen i området enn foreliggende planer og vil dermed 

kunne utgjøre en risiko for tap av naturverdier knyttet til slåttemarka. 

 

Når det gjelder friluftsinteresser er det friluftsområdet innenfor tomteavgrensningen som er vektlagt. 

Det vil være vanskelig å innplassere sykehus uten å forringe deler av dette området. Lav 

måloppnåelse gis dersom det er risiko for krav om erstatningsarealer, som vil være tilfelle her. 

 

Vi har forståelse for at vurderingen av teknisk infrastruktur kan virke streng, men dette punktet har 

ikke vært vektlagt i den samlede vurderingen av tomten. 

 

Disenstranda 

Innspillene tas til orientering og er fulgt opp i del 2 av tomteanalysen, men endrer ikke måloppnåelse i 

del 1. Høydekote for 1000-års flom er korrigert i del 2 av tomteanalysen.  

Vi mener, også med bakgrunn i innspillene fra Bane NOR, Statsforvalter, Fylkeskommunen og 

grunneier at det er risiko for interessekonflikter ved utvikling av Disenstranda og opprettholder lav 

måloppnåelse på dette punktet 

 

11 Stange kommune 

Høringsuttalelsen ble behandlet av Formannskapet i Stange kommune den 18.05.2022, med følgende 

vedtak: 

«Stange kommunen ønsker å legge til rette for etablering av sykehus i Hamarområdet. Stange  

kommune som grunneier på Åkershagan er positiv til en lokalisering av sykehuset innenfor  

det viste arealet som tomteanalysen konkluderer med.  

Saksframstillingens kapittel «Vurdering» er kommunes høringsuttalelse til tomteanalysen.» 

 

Under «vurdering» i kommunens saksfremstilling fremgår det at Stange kommunen ønsker å legge til 

rette for etablering av sykehus i Hamarområdet som en viktig funksjon og arbeidsplass med mange 

positive synergier for nærområdet. Et sykehus vil gi befolkningen nærhet til helsetjenester, og 

tilrettelegge for et utdannings- og kompetansemiljø i tilknytning til sykehuset. Det vil også bidra til å 

utvikle og opprettholde viktige arbeidsplasser for Hamar og Stange som en felles bo- og 

arbeidsregion. Stange kommune støtter derfor en lokalisering av sykehus på alle valgte alternativer; 

Sanderud, Åkershagan og Disenstranda.    
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Stange kommune påpeker videre at tomten på Åkershagan i hovedsak er eid av Stange kommune, og 

at den foreslåtte avgrensningen av mulig tomt inngår delvis i det som er regulert og avsatt til 

boligformål i Åkersvika hageby. Stange kommune anmoder om at hovedgrepet ved tomten må være 

slik at kvalitetene ved det fremtidige grøntdraget med en åpen Tunbekk i Åkersvika hageby-planen 

bevares. Stange kommune bemerket i saksfremlegget at ev. valg av tomt i Åkershagan måtte 

hensynta de planlagte boligene i Åkersvika-hageby planen. Formannskapets vedtak presiserte at 

kommunen stilte seg positive til den foreslåtte plasseringen av sykehus.  

Kommentar til innspillet  

Kommunen støtter etablering av sykehus på alle de aktuelle tomtene. Ved Åkershagan er 

tomteavgrensningen justert i del 2 av tomteanalysen og det er lagt til grunn en større del av 

kommunens arealer mot vest. Vi noterer at vedtaket i Formannskapet fastslår at kommunen er 

positive til en lokalisering av sykehuset innenfor den viste nye arealavgrensningen.  

Berørte kommuner innenfor opptaksområdet for Sykehuset Innlandet HF 

Berørte kommuner innenfor opptaksområde for Sykehuset Innlandet HF er bedt om å gi innspill som 
vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor målområdet 
«Tilgjengelighet og transport», og spesielt kriteriet «Tilgjengelighet for pasienter og pårørende» og 
målområdet «Byutvikling, arbeidsplass Side 4 av 4 og rekruttering». Det vises spesielt til kapittel 3.1, 
5.2, 5.3, 7.2 og 7.3, samt vurdering av disse målområdene i finsiling av tomter i kapittel 8. 

12 Elverum kommune 

Vedtak i Formannskapet (saksnr 089/22) den 18.05.2022 

1. Formannskapet i Elverum slutter seg til det vedlagte innspillet til tomteanalyse og anbefaler 

at det tas hensyn til Elverum kommunes innspill i den videre vurdering av de aktuelle tomtene. 

 

2. Dersom nullpluss alternativet blir valgt mener Elverum formannskap at Disenstranda er den beste 

plasseringen for et erstatningssykehus. Dette fordi det vil gi lett tilgjengelighet for Hamars befolkning 

og være gunstig i forhold til eksisterende infrastruktur og vegsystem. Videre vil lokalisering på 

Disenstranda støtte opp om valg av østlig jernbanetrase for et fremtidig dobbeltspor gjennom og 

forbi Hamar. Dette vil være en fordel for Elverum og Østerdalen da det på sikt vil kunne bidra til en 

direkte togforbindelse Østerdalen - Hamar - Oslo. 

 

For begge tomtene 

Det bør legges best mulig til rette for at transport av både pasienter, besøkende, ansatte og av 

vareleveranser kan foregå i tråd med krav om hensyn til miljø, utslipp og tidsbruk. Det må legges opp 

til hensiktsmessige, tilgjengelige og mest mulig fleksible kollektivløsninger. 

 

Tomt for et stort Mjøssykehus i Moelv 

Rapporten Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF viste en 

rekke utfordringer ved at et stort sykehus plasseres langt unna der sykehusansatte bor og har sine 

familieforpliktelser. Noen av disse utfordringene vil være: 

• Et stort flertall av sykehusansatte arbeider i turnus som sjelden passer med dagens kollektive 

transporttilbud. 

• Pendling medfører betydelig miljøbelastning, er kostbart og øker tidsklemma for 

barnefamilier. 

• For mange ansatte vil arbeid ved Mjøssykehuset betinge at småbarnsfamilier disponerer to 

biler for å få timeplanen til å gå opp. 
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Avbøtende tiltak: 

Dette gjør at det må sikres tilstrekkelig antall gratis parkeringsplasser reservert for ansatte. De 

ansatte og besøkende må slippe å lete etter parkeringsplasser. Helst bør parkeringsplassene være 

overbygd og med ladeuttak for el-biler. 

 

Tomten må ha plass til et attraktivt uteområde 

Det er bestemt at Mjøssykehuset skal være et spesialistsenter for både voksne og unge pasienter 

både med somatiske lidelser, psykiske lidelser og med rusavhengighet. Dette betinger: 

• Sikre og trygge utearealer, også for pasienter med suicidalfare. OBS jernbane og Mjøsa. 

• Tilstrekkelig støyskjerming. 

• Uteområder som kan virke stimulerende og beroligende for pasienter og pårørende med 

lengre sykehusopphold. Ta vare på naturkvaliteter som allerede finnes på tomta. 

• Tomta bør ligge til rette for gode arkitektoniske løsninger som vil stå seg over tid. Mange 

nyere sykehus har ikke de samme gode utseendemessige kvaliteter som noen av de eldre 

sykehusene har. Det er viktig å minne om at vakre bygninger som passer godt inn i tomten, 

virker positivt inn på vår mentale helse. 

 

Klima og miljøhensyn, jfr. Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter 

Nye offentlige sykehusbygg vil være viktige signalbygg. Det er viktig at et nytt Mjøssykehus 

oppfyller de strengeste kravene til klima og miljø, både under bygging og etter at sykehuset 

settes i drift. 

 

Dette betinger bla.: 

• Det tas hensyn til klima og miljø ved endelig tomtevalg og ved utnyttelse av den tomta som 

velges. 

• Miljømessige forhold må sikres ved anlegging av atkomstveier til tomta og bygningene 

• Dette gjelder også under selve byggingen. 

 

Infrastruktur, beredskaps- og sikkerhetshensyn 

Tomtevalg for et stort sykehus må tas under beredskaps- og sikkerhetsmessige hensyn. På bakgrunn 

av den urolige situasjonen vi opplever i Europa for tiden, bør beredskap og sikkerhet være et viktig 

kriterium for valg av sykehustomter. 

 

Et sykehus bør ikke legges nær opp til virksomheter, eller anlegg og installasjoner som kan være 

utsatt for store ulykker, utslipp, eller terrorangrep. Sykehus bør heller ikke være utsatt for jordskred, 

flom eller andre uheldige ytre påvirkninger. Det bør sikres gode atkomstveier for nødetater til alle 

sider av sykehuset, dersom, det oppstår brann, eller andre årsaker som medfører rask evakuering. 

 

Dette betinger bla. 

• At det gjennomføres ROS analyser på omgivelsene, før endelig tomtevalg treffes. 

• Behov for tilfluktsrom med tilstrekkelig kapasitet, bør underlegges seriøs vurdering. 

• Det samme gjelder muligheten for rask og sikker evakuering fra nye sykehusbygg. 

• At strøm, vannforsyning. IKT linjer og avløp sikres gjennom flere kanaler fram til strategisk 

viktige enheter i sykehuset. 

• Arealer for gode innflygingsruter og for landingsplass for både redningshelikopter og for 

luftambulanse må sikres ved valg av tomt. 
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Tomt for et erstatningssykehus for dagens Hamar sykehus 

Sykehuset i Elverum og i Hamar er i dag organisert i en felles sykehusdivisjon med 

funksjonsfordeling og utstrakt samarbeid mellom de ulike fagområdene. Divisjonsledelsen og flere av 

overlegene hevder at divisjonen fungerer nærmest som ett felles sykehus, med en lang korridor. 

Derfor bør ikke avstanden mellom sykehuset i Elverum og et erstatnings-sykehus for dagens Hamar 

sykehus, være unødig lang. Dette er også viktig for sykepleierutdanningen i Elverum og andre 

helsefagutdanninger. I et slikt perspektiv mener vi at Sanderud tomta bør gis en grundig vurdering, 

selv om det er en viss avstand til dagens jernbanestasjon i Hamar. 

 

Det er flere sykehusansatte bosatt i Elverum, som arbeider på Hamar sykehus, Sanderud sykehus og 

på rehabiliteringsenheten på Ottestad. I null-pluss alternativet er det sannsynlig at sykehusdivisjon 

Elverum Hamar, med hensiktsmessig funksjonsfordeling, fortsatt blir ansett som ett felles 

arbeidssted. 

 

• Det bør derfor tas hensyn til gode trafikale forhold mellom sykehusenhetene Elverum – 

Hamar ved endelig tomtevalg. 

• Dersom de store akuttfunksjonene, inklusive akutt ortopedi, legges til erstatningssykehuset 

på Hamar, og man kun tar hensyn til øking i avstand fra Elverum til Hamar, vil Sanderudtomta 

være den mest gunstige for kommunene i Sør-Østerdal sin side. Vi minner om at Trysil er 

landets største turistdestinasjon på vinterstid og nå også stor på sommer og høst. 

• Ift. avstanden mellom Hamar og Elverum, er det nok Sanderudtomta som vil være den beste 

for ansatte og med tanke på sykepleierstudenter i deres praksisperioder ved sykehus. 

 

Parkering, innflygingsrute og landingsplass for ambulansehelikopter må sikres 

1. Tilstrekkelig store parkeringsarealer med lademuligheter, er viktig også for erstatningssykehuset 

for Hamar sykehus. 

2. Ved valg av sykehustomt er det viktig at det tas hensyn til gode og hensiktsmessige atkomsveier, 

både for ambulanse, for pasientbusser og for bil. 

3. Det må tas hensyn til gode innflygingsruter og sikker landingsplass for ambulansehelikopter ved 

valg av sykehustomt. 

 

Vi tror ikke at hverken mange pasienter, pårørende eller ansatte, vil bruke tog til og fra noen av 

sykehusene i Innlandet. Med dagens rutetabeller for tog, vil det vel være togforbindelsen mellom 

Oslo – Hamar og bussforbindelsene mellom Elverum og Hamar og mellom Elverum, – Oslo som er de 

mest aktuelle kollektivtilbudene. Vi finner derfor ingen logisk forklaring på hvorfor nærhet til 

jernbane stasjon vektlegges i kriteriene for valg av sykehustomt. I mange år framover vil nok bil, ev. 

buss, være det viktigste transportmiddelet for ansatte i sykehus. 

 

Attraktivt uteområde 

Behov for et nærliggende attraktivt og godt og støyskjermet uteområde er også viktig for 

erstatningssykehuset for Hamar sykehus. Dette blir spesielt viktig dersom DPS døgn skal etableres i 

tilknytning til sykehuset. Det samme gjelder de øvrige krav til omgivelsene rundt selve sykehuset. 

 

Klima og miljøhensyn 

Det bør stilles samme krav til klima og miljø ved valg av tomt for et erstatningssykehus, som til 

tomtevalg for Mjøssykehuset. 
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Infrastruktur, beredskaps- og sikkerhetshensyn 

Ved valg av tomt for et erstatningssykehus for dagens Hamar sykehus, bør det tas samme hensyn til 

sikkerhet, som ved valg av tomt for Mjøssykehuset. 

Kommentar til innspillet 

Innspillene tas til orientering. For innspill om parkeringsplasser må vi for øvrig forholde oss til 

gjeldende parkeringsnormer i den aktuelle kommunen. 

Grunneiere og forslagsstillere 

Grunneiere til anbefalte tomter er bedt om å gi innspill spesielt om faktainformasjon, presiseringer og 

korrigeringer på overordnet nivå som vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget for 

vurdering av tomtens egenskaper beskrevet i kapittel 8 «Finsiling og evaluering av potensielle 

tomter» i utredningen. 

13 Sulland Eiendom AS v/Sverre Morken 

Innspill fra Sulland Eiendom AS til tomteanalysens del 1 for prosjektet "Videreutvikling av 

Sykehuset Innlandet" 

Sulland Eiendom AS er grunneier til gbnr 1/7231 i Hamar med adresser Disenstrandvegen 7 - 9. 

Eiendommen ligger innenfor tomteområdet Disenstranda i 0+ alternativet. Eiendommen leies ut til 

selskapene Sulland Auto Innlandet AS (BMW-forhandler), Sulland Hamar AS (Ford-forhandler), 

Toyota Sulland Hamar AS og Sulland Gruppen AS, alle en del av Sulland.  

Mener at Sulland har Hamars beste beliggenhet for virksomheten, og har ikke noe ønske om å forlate 

eksisterende anlegg. Ser heller ikke at et potensielt makeskifte av eiendom innenfor det avgrensede 

området er aktuelt eller ønskelig. 

Påpeker at parkeringssituasjonen ved et sykehus av denne størrelse blir utfordrende og utilstrekkelig, 

både ift. sykehusets egen parkering og i nærområdet. Pasienter, pårørende, besøkende og ansatte vil 

med stor sannsynlighet benytte parkeringsplasser tilhørende Sulland i forbindelse med sine besøk på 

sykehuset. Parkeringsplasser er virksomhetskritisk for en bilforretning med verksted, og vurderingen 

er derfor at et sykehus i umiddelbar nærhet til deres bilanlegg vil umuliggjøre tilstedeværelse på 

Disenstranda, og fremtvinge flytting av bilanlegget. Videre menes at det ikke finnes store nok 

næringstomter med tilfredsstillende beliggenhet i Hamar kommune, og konsekvensen vil derfor være 

en flytting av Sulland sin virksomhet ut av kommunen. 

Påpeker at det fra et bærekraftsynspunkt virker lite fornuftig eller temmelig meningsløst å rive nye 

og velfungerende bygg lenge før levetiden er i sin utgang. Dette vil også være gyldig for andre bygg 

innenfor det avgrensede området. 

Ber om prosjektet forkaster Disenstranda som aktuelt tomtevalg for null-pluss alternativet. 

Kommentar til innspillet  

Det er forståelig at Sulland Eiendom ikke ønsker å flytte fra Disenstranda, men tomteforslaget er 

likevel videreført til tomteanalysens del 2 da tomten er ønsket og spilt inn av Hamar kommune. Det 

vises her til innspill fra Hamar kommune- Innspillet har samtidig ført til at det er vurdert ulike 

byggmessige konsepter på tomten både med og uten den aktuelle eiendommen. 
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14 Bård og Anders Wetten, grunneiere Vien 

Grunneiere påpeker at de ikke har blitt kontaktet av Sweco med tanke på innhenting av informasjon 

vedrørende tomtealternativ 3 (Vien) tidligere i prosessen. Grunneiere mener at summen av det som 

ansees som manglende og feilaktige vurderinger grunnet bl.a. feil underlag, gjør at Vien får en 

dårligere score enn vurderingen av liknende tomtealternativer. Grunneiere refererer til følgende 

temaer for å understreke manglene ved tomteanalysens vurdering av Vien: 

 

Transport 

Kan ikke se at det er vurdert at tomtealternativene skal kunne dekke flest mulig med tanke på 

bilkjøring, det transportmiddelet som er mest benyttet og med høyere utslipp. Det vil derfor være 

vesentlig å få ned kjørelengden for flest mulig pasienter og arbeidstakere. Viser til tabell med tall 

hentet fra Stange og Hamar kommune med dekningsgrad for kjøring over 15 og 30 minutter fra 

aktuelle 0+ eiendommer. Tabellen viser også avstand til E6 og jernbanestasjon. Vien kommer best ut 

i 3 av 4 transportevalueringer. Vien har ca. 20 % høyere dekning over 15 minutters kjøring 

sammenliknet med alternativet som ønskes å utrede videre i tomteanalysen. Et klimaregnskap med 

tanke på transport vil være vesentlig i forhold til det grønne skifte og CO2 utslipp.  

 

Påpeker at det er oppgitt feil avstand til jernbanestasjon i Sweco sitt underlag, da det er valgt omvei 

om Stortorget. Raskeste hovedvei-alternativ til jernbanen fra Vien er Furnesvegen.-Skolegata.-

Grønnegata, som utgjør totalt 3 km. Sweco sin rute via krysset Furnesvegen-Grønnegata foran 

Domkirken gir 3,4km reisevei. Stavsberg bør også ha 0.4 km kortere reisevei med annen rute. 

 

Arbeidsplass og byutvikling 

Det er ikke hensyntatt at Brannvesenet har anmodet skriftlig til grunneiere om at ny brannstasjon 

bør etableres på Vien med tanke på utrykningstider. Ambulansen er per dags dato etablert 800 m fra 

Vien, og de har forhørt seg om mulighet for etablering på Vien (eksempelvis sammen med 

Brannvesenet). Den Interkommunale legevakten er ikke tverrpolitisk forankret med plassering i 

Åkershagan, hverken i Hamar, Ringsaker eller Løten. Kun Stange har politisk vedtak på denne 

utbyggingen på ca. 275 millioner kroner (2020). Vista analyse har tidligere utført en vurdering for 

Hamar kommune med tanke på utvikling av regionen. Der var konklusjonen at en utvikling av Vien 

ved E6, ville styrke Hamar sentrum og Hamar som by.  

 

Tilbud i nærområdet  

I tomteanalysen gis det positiv score i anbefalte alternativ på tilgangen til de samme næringene som 

ikke nevnes er nærmere tilgjengelig på Vien. Dette inkluderer Dagligvare (Spar), 2x frisører og 

Gartneri (Hageland), mobilsalg (TKI), YX bensinstasjon og 7-Eleven. Alt innenfor 5-10 minutters 

sykkelavstand. Handelsparken Olrud ca. 2 km fra Vien.  Inneholder bl.a. Scandic Hotell, Obs, Obs 

Bygg, Biltema, Rema, Sport 1, Fargeringen, Staples, HTH, kafé. Tilgangen på tilbud i nærområdet må 

vurderes som betydelig bedre på Vien.  

 

Gang og sykkelveg tilgang  

Bydel Solvang har fullt utbygd sammenhengende gang- og sykkelveinett med alle de store 

folkesentrene i Hamarregionen. Bydel Solvang, som Vien er en del av, er bydelen i Hamar med yngste 

gjennomsnittsalder og fv. 222 gjennom bydelen er en av de veiene det er målt høyest bruk av sykkel. 

 

Kollektiv trafikk  

Vien er det det eneste alternativet som per dags dato har bussforbindelse med Gjøvik, Moelv, 

Brumunddal, Løten, Elverum, Ingeberg, Øvre Vang og Sentrum. Hvordan dette har blitt vurdert som 
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utilstrekkelig pga. at de ikke har samme holdeplass virker litt forunderlig. Vien er regionens kollektive 

knutepunkt, og kartunderlaget som er benyttet har ikke hensyntatt at det allerede er bygget ny 

bussholdeplass på vestsiden av Vienkrysset ifm. utbyggingen av ny E6. Total ÅDT for alle veger i 

Vienkrysset er ca. 36.000. Dette gjør Vienkrysset til et av de mest trafikkerte mellom Oslo og 

Trondheim, og har samme ÅDT som vegene forbi St. Olavs hospital i Trondheim. Vienkrysset er et 

naturlig knutepunkt i Innlandet pga. beliggenheten inntil E6 og fv. 222 inn til Hamar sentrum. 

 

Kultur, miljø og naturvern   

Grunneier spør hvorfor det kun er Vien og Tokstad som får negativt utslag med tanke på jordvern, 

når alle vurderte 0+ tomter med unntak av Disenstranda vil berøre jordbruksareal og LNF område. 

Eierne av Vien har spilt inn at de ønsker å nydyrke tilsvarende arealer eller mer, og at Vien er det 

eneste 0+-alternativet som kommer positivt ut med tanke på arealbeslagsregnskapet. Dette bør 

vektes positivt. Forslagsstiller på Vien nydyrket på 70/80-tallet ca. 2/3 av Vien gårds jordbruksareal, 

noe som viser vilje og evne til å nydyrke. Jordbruksarealet på Vien er oppgitt med svært god matjord, 

noe forslagsstiller mener er basert på feil underlag. Vien består av alt fra mindre god, god til svært 

god matjord. Det er tatt jordprøver av NIBIO senest høsten 2021 for å verifisere dette. Med 

nydyrking av nye arealer, vil man kunne øke produktiviteten ift. dagen arealer. Jordbruksarealer som 

berøres i de andre alternativene har svært god matjord, som vist med NIBIO/miljødirektoratets kart 

under. 

 

Det er i vurderingen vurdert et skogholt med høy bonitet. Det kan virke som det ikke er gjort befaring  

her, da dette området ble hugget i 2019/2020. Området som det henvises til er heller ikke en del av  

arealet tiltenkt 0+ sykehus. Det er også påpekt at det er sammenhengende jordbruksområdet i 

kapittel 8.5.3, mens det i areal vurderingen trekkes negativt frem at Vienvegen deler eiendommen. 

Stiller spørsmål ved hvorfor samme eiendom vurderes som sammenhengende i et kapittel, men ikke i 

et annet. Bemerker for øvrig at begge Vien eiendommene på hver sin side av Vienvegen, oppfyller 

kravet for bredde og lengde for sykehustomt.  

 

Kulturminner/kulturlandskap 

Grunneier mener at viktig kulturlandskap ligger på andre siden av Vienkrysset, og ikke innenfor Vien-

tomten som antydet i tomteanalysen. Det er heller ikke vektet positivt for Vien at den ikke ligger 

innenfor hensynssone for Åkersvika naturreservat.  

 

Flom 

Påpeker at NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser arealer som 

kan være utsatt for flomfare, og ikke må forveksles med et endelig flomsonekart. Kartet vil aldri 

kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes 

nærmere, dersom det er aktuelt med ny utbygging. Informasjonen i kartet kan benyttes som et første 

vurderingsgrunnlag i konsekvensutrednings- og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet 

kommuneplanen og for å identifisere potensielle fareområder for flom.  

 

Arealet nytt 0+-sykehus på Vien er plassert, er et område som ikke er berørt av flom-kartunderlaget. 

For andre alternativer vises det til mulige avbøtende tiltak, hvorfor er ikke dette gjort for Vien da NVE 

sin egen informasjon om kartunderlaget som blir benyttet sier at det er unøyaktig og kun ment som 

et 1.underlag for å vurdere eventuelle tiltak. Det vil uansett være naturlig å heve et mindre område 

til nivå på resterende areal (ca. 3-4 mål). Gården har vært i familiens eie siden 1896, og arealene har 

aldri vært berørt av flom, senest storflom 1995 var det ikke noe vann på vestsiden av E6. Å gi lavest 

måloppnåelse pga. flomfare på Vien, virker lite faglig forankret, samt ingen eventuelle avbøtende 
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mindre tiltak er vurdert. For tomt 5 vil alle hovedfartsårer fra Hamar være berørt av flom iht. 

analysens flomkart. Bemerker at det virker som Tomt 3 Vien er mye strengere vurdert selv om det er 

konkludert med at dette alternativet vil ha tilkomst uansett flomnivå i forhold til kartet.  

 

Intern-veg Vienvegen   

Veien bør vurderes avvikles som tilfart for bydel Solvang, da bydelen allerede har flere tilkomstveier. 

 

Uteområder  

Hvis man planlegger å bygge i støysonen som det er skissert i tomteanalysen, vil dette gi  

uteområder mot vest som støymessig skjermes av nytt sykehusbygg? Virker som det er fokus på de  

negative faktorene og at løsningen man evaluerer ikke hensyntar helheten i de valg man analyserer.  

Hva er forskjellen på tomt 3 og 5 med tanke på støy? Begge har tilsvarende samme støy soner iht. 

Miljødirektoratet. Hvorfor vektes Vien så mye strengere? For tomt 3 Vien, er det av Nye Veier 

etablert både støyvoll og støyskjerming, dette er ikke etablert for tomt 5. Ettersom det er Sweco som 

har prosjektert støy tiltak for Nye Veier, spørs det om disse ikke vil være tilstrekkelig med tanke på at 

det er boligområder rundt tomtealternativ 3 Vien. Virker for grunneiere forunderlig at man kan bo 

men ikke bygge sykehus i forhold til de støytiltak som er utført. 

 

Funksjonell egnethet  

Sammenlignet med tomte-alt 5, virker det som tomte-alt. 3 er strengere vurdert i forhold til støy 

(som tidligere bemerket), samt at arealet som er vurdert i tomte-alternativ 3 er av en sånn størrelse 

at det bør vurderes som uproblematisk å utnytte arealet effektivt. Det er tidligere sendt skisser på 

dette, Tomten er tidligere vurdert som lett å utnytte av 2 uavhengige konsulenter, samt lett å få 

bebygd. Hvilke vurderinger er lagt til grunn fra Sweco når de vurderer tomten som vanskelig å 

utnytte? 

 

Gjennomføring  

I dette punktet er det vurdert at Vien ikke er sentrumsnært mens Åkershagan har forholdsvis kort 

veg til sentrum. Tomt 3 Vien har 2.4 km til sentrumskjernen, mens tomt 5 Åkershagan har 3.4 km. 

Vurderingen har konkludert med lav måloppnåelse for tomt 3, denne bør vurderes høyere. Det er 

heller ikke vektlagt at det er tilgang på høgspent, fjernvarme og at Ringsaker vokser mer inntil  

Hamar v/Vien enn de gjør for eksempel i Moelv. Området rundt Vien i både Hamar og Ringsaker er 

sterke vekst områder som bør i vektlegges i tomteanalysen.  

 

Regulering   

Analysen har kun vurdert reguleringskart og ikke prosadelen i reguleringsbestemmelsene fra  

kommuneplanen 2018. se vedlagt utsnitt hvor det henvises til at det i samarbeid med tidligere  

fylkesmann var enighet om at Vien ved behov kan omreguleres til samfunnsnyttigformål. 

Måloppnåelse bør heves. 

 

Sammendrag 

Det er spesielt måloppnåelsene vurdert i kap. 8 som bør vurderes nærmere samt heves. Utslipp, 

Nydyrking, riktig vurdering av gjeldende kommunalplan, kollektivknutepunkt og samling av enheter, 

Riktig vurdering av flom og kulturlandskap, støy og egnethet for utbygging er vesentlige elementer 

for å få et vellykket og kostnadssikkert prosjekt. For at forslagsstiller skal ha et så riktig og godt 

underlag som mulig å vurdere ut ifra, så bør Tomte-alternativ 3, Vien, revurderes med de riktige 

opplysningene.   
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Kommentar til innspillet  

Transport 

Det er riktig at antall bosatte innenfor gitte kjøreavstander, for eksempel 15 og 30 minutter, ikke er 

vurdert i tomteanalysen. Det er mindre relevant da mandatet for tomteanalysen har vært å evaluere 

tomter innenfor valgt sykehusstruktur og lokalisering. Imidlertid er «adkomst/nærhet til hovedveg» 

ivaretatt gjennom indikator for tilgjengelighet med akuttransport med bil. Her har Vien fått best 

score. 

Det er i forrige fase, i forbindelse med «Prosjektrapport – konkretisering av bygg, lokalisering og 

bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF», utført trafikkberegninger som viste at den gjennomsnittlige 

reisetiden varierer lite. I beregningene så man på hvordan gjennomsnittlig reisetid til sykehuset 

varierte med lokalisering av Mjøssykehuset, et lokalsykehus og et sykehus på Tynset. I scenariet med 

akuttsykehus på Lillehammer og sykehus på Tynset varierte gjennomsnittlig reisetid fra 47 til 50 

minutter, avhengig av om Mjøssykehuset ble plassert på henholdsvis Mjøsbrua, Biri, Moelv, 

Rudshøgda og Brumunddal. Den gjennomsnittlige reisetiden varierer altså lite. De fem stedene ligger 

mye lenger fra hverandre enn interne avstander på Hamar, og ut fra dette kan vi sannsynliggjøre at 

den interne plasseringen i en by har relativt lite å si for samlet reisetid, altså samlet antall 

personkilometer.  

 

Når det gjelder klimafotavtrykk er det ikke kun samlet antall personkilometer som har noe å si for 

utslipp fra transport, det er også fordeling av reiser på gange, sykkel, kollektiv og bil. En tomt som gir 

få personkilometer, kan likevel gi mange kjøretøykilometer og dermed høyt utslipp. Det er derfor 

også viktig at en tomt har god tilgjengelighet for gange, sykling og kollektivtransport, og disse 

transportformene er vurdert i tomteanalysen. 

 

Når det gjelder avstand til jernbanestasjon stemmer dette, figur innledningsvis i kapittel 8 oppdateres 

med korrekte avstander. Figuren er kun brukt som illustrasjon, og er ikke benyttet direkte i vurdering 

av kollektivtilgjengelighet. 

 

Arbeidsplass og byutvikling 

Nærhet til brannvesenet vil være en fordel og faktoren ble vurdert i innledende del av tomteanalysen. 

Da alle tomtene lå innenfor kravet til innsatstid for brannvesenet ble kriteriet vurdert som oppfylt.  

Det kommenteres også at i tomteanalysen har vi lagt til grunn vedtatte planer og tiltak. Da 

planlegging, eller bygging av ny brannstasjon eller ambulansestasjon på Vien ikke er formelt vedtatt 

ville dette heller ikke kunne gis stor vekt i evalueringen da det fortsatt er en stor usikkerhet om faktisk 

realisering. Det kan også være en fordel at ambulansestasjonen ligger kun 800 meter fra Vien, men 

hensynet er ikke vektlagt i kriterielisten. Det mest sentrale for ambulansestrukturen er responstid 

mellom ambulansestasjonen og pasienten.  

På Åkershagan er det etablert en midlertidig legevakt. Selv om legevakten er midlertidig, er den en 

viktig samarbeidspartner i området i dag.  

 

Tilbud i nærområdet 

Det vises til indikator for vurdering av måloppnåelse for kriteriet i tomteanalysens kap. 3.4.2 «bredde 

og variasjon i tilbud i nærområdet» og 8.4.2. Bredde og variasjon i tilbud i nærområdet vurderes 

innenfor 10 minutters gangavstand, dvs. tilbud som ligger i umiddelbar nærhet for sykehusets 

brukere.  
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Gang- og sykkelveg tilgang 

Vien har fått høy måloppnåelse på gang/sykkeltilgjengelighet. Det er tatt hensyn til hvor tilgjengelig 

tomten er for gående og syklende i analysen. Vien har fått toppscore på dette kriteriet. Behov for 

investeringer i gang- og sykkelnett er medtatt under posten tomtekostnader. Her er det totalt sett for 

tomten gitt lav score, men dette skyldes ikke bare behov for å etablere G/S-veg langs Vienvegen. 

 

Kollektivtrafikk 

Det er ikke riktig at vi ikke har tatt hensyn til den nyetablerte holdeplassen på avrampen fra E6. 

Denne holdeplassen heter Vienkrysset E6 og er omtalt i tomteanalysen. På illustrasjonen er det 

imidlertid kun vist holdeplassen som ligger på pårampen (ikke avrampen). Dette har ikke betydning 

for vurderingen som er gjort. 

Vi ser at på holdeplass Sunndalskrysset har vi kun nevnt buss 101 (Hamar/Brumunddal–Moelv). Rute 

B26 stopper også her, og denne har 2 avganger per time per retning. Dette er likevel ikke nok til at 

antall bussavganger fra denne holdeplassen blir over 8, som er kravet for høy score. Måloppnåelse 

endres ikke, men tomteanalysen suppleres med informasjon om begge rutene. 

Vi er ikke uenige med grunneier i at kollektivbetjeningen på Vien er god. Vi står likevel for vår 

vurdering om at Disenstranda er i «en klasse for seg selv» blant de vurderte tomtene. Disenstranda 

har høy kollektivtilgjengelighet fordi det er gangavstand til jernbanestasjon i kombinasjon med at det 

er én bussholdeplass som betjenes av mange forskjellige busser. Disenstranda har derfor, som eneste 

tomt, fått høy score. Øvrige tomter har fått middels. Det er riktignok også forskjeller på de andre 

tomtene seg imellom. Som påpekt i innspillet, er det mange forskjellige busslinjer som betjener Vien. 

Vi står likevel fast på at det er mer oversiktlig at avgangene er samlet på én holdeplass, enn spredd 

rundt på forskjellige holdeplasser. Dette er ulempen med Vien. Til sammenligning har Åkershagan kun 

én rute rett ved, men har til gjengjeld én felles, oversiktlig bussholdeplass i form av Vikasenteret. 

Når det gjelder ÅDT i krysset, henviser vi til kapittel 1 når det gjelder tilgjengelighet til tomten med 

biltransport.  

 

Kultur- miljø og naturverdier 

Kun Disenstranda har fått høy måloppnåelse på landbruk. Stavsberg, Sanderud og Åkershagan har 

fått middels måloppnåelse fordi deler av tomten må omdisponeres til jordbruksareal. Lav 

måloppnåelse er gitt til Tokstad og Vien hvor store deler av tomten må omdisponeres. Angående 

nydyrking vises til innspill fra Jordvernalliansen. Kapittel 8.5.3 i tomteanalysen er supplert og presisert 

for å klargjøre grunnlaget for måloppnåelsen på landbruk. 

 

Kulturminner/kulturlandskap 

Måloppnåelse for kriteriet kulturminner og kulturmiljø er basert på informasjon i gjeldende 

kommuneplan og registreringer i offentlig tilgjengelige databaser. I kommuneplanen for Hamar er 

tomten omfattet av hensynssone H570 Hensyn kulturmiljø i gjeldende kommuneplan. Hensynssonen 

er definert som «viktig kulturlandskap» i kommunens innsynsløsning og omfatter et større område 

nordover på begge sider av E6. Tiltak innenfor tomten må sees i sammenheng med virkningene det vil 

kunne få for kulturmiljøverdiene her. Samtidig kan det antas at Vienkrysset allerede er en vesentlig 

forringelse av den nærmeste delen av kulturlandskapet. 

 

Det er riktig at Åkersvika naturreservat ikke er nevnt i vurderingen av tomten. Tomten har fått høy 

måloppnåelse på naturverdier da den ikke kommer i konflikt med viktige verdier, inkludert 

naturreservatet.  
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Flom 

Tomten er vurdert med lav måloppnåelse da terrenget innenfor tomten ligger med et lavsøkk der 

aktsomhetskartet viser flomfare. Det er riktig som grunneiere kommenterer at aktsomhetskart ikke 

må sees på som et avklart flomkart. Gitt terrenget på tomten kan dette også innebære at flommen i 

søkket vil kunne bli mer omfattende enn det som fremkommer av kartet. Viser for øvrig til NVEs 

uttalelse (innspillsnr. 1) om sikkerhetskrav for sykehusbygg når det gjelder flom. 

 

Internveg Vienvegen 

Innspillet tas til orientering. 

 

Uteområder 

Det er ikke riktig at Vien og Åkershagan har tilnærmet like støysoner. Vien omfattes i sin helhet av 

gule og røde støysoner, mens Åkershagan hovedsakelig har gul støysone med stille områder mot 

nordvest. Vien har i tillegg rød støysone på Vienvegen som går gjennom og deler tomten. 

Kåterudkrysset ved Åkershagan har en ÅDT på ca. 16 750 gjennom krysset (sum alle kjøretøy som 

kjører gjennom krysset. Tallet beregnes ved at summen av ÅDT på alle veger gjennom krysset deles 

på 2), med ÅDT på ca. 5400 ut til Kjonerudvegen i vest. Vienkrysset har en ÅDT på ca. 35 600. Fv. 224 

rett vest for kryss har ÅDT 13 000 (sum begge retninger). Det er med andre ord en betydelig høyere 

trafikkmengde og støykilde langs tomten. Plassering av sykehus på Vien vil gjøre det mer utfordrende 

å oppnå tilfredsstillende støynivå iht. T-1442.  

 

Funksjonell egnethet 

Viser til svar under «transport» og «uteområder» vedrørende støyvurdering. Tomten har ellers fått 

middels måloppnåelse på øvrige kriterier under funksjonell egnethet, da tomtens kuperte terreng gir 

utfordringer med plassering av bebyggelse og med støy- og luftforurensning. Dette er miljøforhold 

som vanskelig kan tilpasses en helserelatert funksjon som sykehus. Terrenget kan også gjøre det mer 

utfordrende med å sikre adkomst i en flomsituasjon.  

 

Gjennomføring 

Angående avstander til handels- og servicetilbud, vises det til svar under «tilbud i nærområdet». 

Angående måloppnåelse under gjennomføring har Vien fått lav måloppnåelse på tomtekostnader 

(tilsvarende alle de øvrige tomtene) og på reguleringsmessige risikoer (tilsvarende Disenstranda, 

Stavsberg og Tokstad). Plassering av sykehus i forhold til befolkningsvekst har ikke vært et kriterium i 

tomteanalysen. 

 

Regulering 

Det som hovedsakelig trekker måloppnåelsen for tomten ned er støyproblematikk fra E6 og at tomten 

har særlige jordvernhensyn regulert med hensynssone i gjeldende kommuneplan. Viser her til innspill 

fra Jordvernalliansen (innspillsnr. 19) nest siste avsnitt, hvor det påpekes at eventuell nydyrking av 

matjord må komme i tillegg til å bevare eksisterende matjord. Det tar lang tid å danne god matjord, 

og nydyrking/omdisponering regnes ikke som en fullverdig erstatning til å bygge ned god matjord.  

 

Oppsummering 

Alle tomtene er vurdert systematisk ut fra indikatorer på grad av måloppnåelse. Rapporten suppleres 

med klargjørende tekst og korrigering av figur. Innspillet endrer ikke måloppnåelsen eller 

konklusjonen for tomten.  
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15 Moelven Industrier AS v/Magne Vikøren 

Moelven Industrier hadde følgende innspill til tomteanalysen: 

1. Kombinasjonstomten Moelven Industrier / Moskogen burde komme bedre ut enn Moskogen 
når det gjelder «naturverdier og landbruk»  - begge alternativ har i dag rød farge. 

2. For «juridiske forhold» har Moelven Industrier fått oransje farge hvor de mener eierforholdet 
burde vært grønt.  

Kommentar til innspillet  

I del 2 av tomteanalysen er tomtearealet for kombinasjonstomten redusert og ført til noe høyere 

måloppnåelse på kultur-, miljø og naturverdier.  

Tomten har fått middels score på juridiske forhold grunnet flere grunneiere, noe som vil kunne 

medføre en mer komplisert ervervsprosess. Måloppnåelse på dette kriteriet i rapporten endres ikke. 

 

16 Mjøsutvikling AS v/Per Knut Møstad 

Grunneier til tomteområde 4 i Ringsaker kommune påpeker at folk i Innlandet generelt mener at det 

etter lang tid må landes på felles beste tomtevalg, og mener videre at Moelv med Moskogen og litt 

tilleggsareal er både best og rimeligst av følgende grunner: 

 

• Sykehuset får nærhet til jernbane, motorvei og forretninger sentralt i Innlandet. 

• Gratis tomt fra Ringsaker kommune. 

• Moskogen har tilgang på vann og avløp, naturlige omgivelser, park mot Mjøsa og gode 

tilleggsarealer. 

 

O + alternativet oppfattes som en stor misforståelse. Det oppfattes at Hamar må sørge for seg selv, 

og at fremtidig tilbud må omfatte befolkningen i hele Innlandet. Grunneier etterlyser mer handling 

og mindre utredning, ettersom folk etterspør et nytt moderne helsetilbud nå.  

Kommentar til innspillet  

Innspillet tas til orientering. 

 

17 Handelsbygg Stange AS v/Karl Erik Rimfeldt 

Representerer grunneier for arealene på Kåterud, som er ferdig regulert til næring; gbnr. 5/18 i 

Stange kommune. 

 

Arealene er under kontrahering med langsiktige leieavtaler og utbygging til næringsformål. Grunneier 

har vært i kontakt med næringssjefen i Stange kommune og kommunen ser Kåterud som et viktig 

næringsområde for kommunen fremover. Kåterud med nærhet og tilgjengelighet til E6, og nærhet til 

Hamar by, er et attraktivt næringsområde i Stange kommune og regionen. Grunneier ber om at 

sykehuset konsentrerer seg om andre arealer for sitt mulige prosjekt. 

 

Kommentarer til rapportens kap. 8: 

1. Det gis inntrykk av at deler av grunneiers tomt (næringsarealet) er under planlegging, noe 
grunneier mener er feil. Hele tomten er ferdig regulert og under kontrahering/utbygging til 
andre formål og bør derfor ikke være aktuell for sykehus. Vi ber om at arealer på vår tomt tas 
helt ut ved videre vurdering.  

2. Vi er positive til at arealer i kommunens eie lenger vest i Åkershagan utredes fremover, slik 
kommunen har signalisert iht. rapporten, og at vår tomt ved E6 tas ut av vurderingen. Vi 
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forutsetter at et slikt grep ikke medfører negative konsekvenser for vår utnyttelse av 
næringsområdet. 

Kommentar til innspillet  

Det aktuelle arealet i øst mot E6 utgår av tomteforslaget for Åkershagan i tomteanalysen del 2.  

Naboer til dagens sykehus 

Naboer til de anbefalte tomtene er bedt om å gi innspill som vil kunne utdype, eller korrigere det 

faglige grunnlaget for vurderingen av tomtens nærmiljø og mulige motstridende interesser knyttet til 

utvikling av tomten til sykehusformål beskrevet i kapittel 8 «Finsiling og evaluering av potensielle 

tomter» i utredningen. 

18 Arctic Business Management AS v/Pål M. Nygård 

Har ingen innsigelser per nå i forhold til forslag på Disenstranda, og ser frem til å følge prosessen tett 

videre og ha mulighet for å komme med innspill når planene konkretiseres ytterligere.  

Kommentar til innspillet  

Ingen ytterligere kommentarer til innspillet.  

 

Øvrige innspill 
Tomteutredningen ble sendt ut på en faglig innspillrunde til berørte statlige fagmyndigheter, 
Nordland fylkeskommune, berørte kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre sentrale parter som 
berøres av utredningen .I tillegg til innspill fra forespurte innspillparter har Sykehuset Innlandet HF 
mottatt innspill fra andre, ikke innspillparter. Dette er kort oppsummert under. 

 

19 Jordvernalliansen i Innlandet 

Jordvernalliansen i Innlandet er dannet av en rekke organisasjoner innen landbruk, miljø og 
fagbevegelse, og arbeider for bevaring av dyrket mark og matjord, og mot en stadig forverring av 
norsk sjølforsyningsgrad og matsikkerhet. Alliansen består blant annet av LO Innlandet, 
Naturvernforbundet, Bondelaget, Natur og Ungdom, Bonde- og Småbrukarlaget, Bygdekvinnelaget 
og Bygdeungdomslaget.  
 
Jordvernalliansen er svært tilfreds med at forutsetningsnotatet slår fast at hensynet til landbruk er et 
«må- krav», og at kravet ikke er oppfylt dersom utbygging på tomta gir vesentlige konflikter med 
nasjonale mål for jordvern og risiko for betydelige interessekonflikter i videre planprosess. Kriteriene 
er etter Jordvernalliansens syn fulgt opp i tomteanalysens del 1, hvor tomter med stor risiko for 
vesentlig konflikt med «må-kravet» er forkastet.  
 
Når det gjelder Mjøssykehus i Moelv, er alle tomter som berører jordvern forkastet i del 1, og ingen 
av de 3 alternativene som er med videre til mulighetsstudiet i del 2 er i konflikt med dyrket eller 
dyrkbar mark. Dette er veldig positivt. Jordvernalliansen påpeker likevel at ved eventuelt å velge en 
tomt som medfører at Moelven Industrier må flytte hele eller deler av sin virksomhet ut av Moelv, 
blir det i sin tur vesentlig å unngå at dette selskapet skal reetableres på dyrket mark. Erstatningsareal 
ligger utenfor mandatet til tomteanalysen, men Jordvernalliansen oppfordrer likevel til at dette blir 
tatt med i den videre vurderingen av tomt for et eventuelt Mjøssykehus.  
 
For 0+ erstatningssykehus i Hamar eller Stange, har alle tomter bortsett fra Disenstranda, og delvis 
Sandvika, stort potensial for jordvernkonflikter. Særlig tomtene på Vien og Tokstad er i sterk konflikt 
med «må-kravet» på jordvern, der nesten hele tomteforslaget berører dyrket mark. Det er derfor 
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positivt at disse alternativene er forkastet. Av de 3 alternativene som er med videre til 
mulighetsstudiet i del 2, er det jordvernutfordringer både med Åkershagan og Sanderud. Derfor 
peker tomta på Disenstranda seg ut som det eneste gode alternativet med hensyn til landbruk. At 
tomta på Åkershagan er ferdig omregulert til byggeformål bør i seg selv ikke føre til at tomta 
klassifiseres med middels måloppnåelse. Den kan etter vår vurdering derfor klassifiseres med lav 
måloppnåelse. Bemerker at tomta på Sanderud også fort kommer i berøring med dyrket mark. 
Måloppnåelsen burde derfor vært klassifisert som lav, med mindre en spesielt legger vekt på at nytt 
sykehus anlegges på andre deler av tomta enn den dyrkede jorda. I praksis er nok dette vanskelig, all 
den tid det allerede er omfattende bebyggelse på tomta. Jordvernalliansen registrerer at det i mange 
omdisponeringsaker for matjord ofte pekes på muligheten for nydyrking av erstatningsarealer.  
 
Bemerker at grunneierne på Vien i media krever ny vurdering av sin tomt, og blant annet peker på 
muligheter for nydyrking. Jordvernalliansens oppfatning er at nydyrking alltid må komme i tillegg til å 
opprettholde de jordbruksarealene som allerede eksisterer. Matproduksjon og sjølforsyning må økes 
i Norge. Den beste matjorda er allerede dyrket, slik at nydyrkingsarealer ikke fungerer som noen 
direkte erstatning for nedbygging. Erkjenner videre at tomt til nytt sykehus vil kunne være av stor 
regional betydning, og at hensynet til jordvern må veies opp mot dette. I tomteanalysen er det mulig 
å velge et tomtealternativ som ikke berører jordvernhensyn, og det vil være stor sannsynlighet for at 
det vil komme innsigelser fra overordnet sektormyndighet i planprosessen hvis det velges en tomt 
som er i konflikt med det nasjonale jordvernmålet.  
 
Jordvernalliansen påpeker at i Norge er kun 3 prosent av landarealet dyrket mark. Dermed er det nok 
av andre arealer å bygge på i Norge. Det tar minst 1000 år å danne et ti centimeters lag med matjord. 
Matjord er dermed i praksis en ikke-fornybar ressurs. Den gode matjorda danner grunnlag for 
jordbruket som vi har i dag. Nydyrking på dårligere arealer vil ikke gi samme grunnlag for 
matproduksjon. Med en voksende befolkning må den gode matjorda vi har ivaretas, og i tillegg drives 
aktiv nydyrking. I den nye nasjonale jordvernstrategien har Stortinget ytterligere innskjerpet kravet til 
jordvern i Norge ved at det i juni 2021 ble vedtatt et nytt jordvernmål om årlig omdisponering av 
maks 3.000 dekar dyrket mark, noe som tilsvarer en reduksjon i omdisponering med en tredel. 
 
Jordvernalliansen påpeker at det overordnet er gjort grundige og gode analyser av alle 
tomtealternativene med hensyn til landbruk, og ser ingen grunn til å endre de nedvalg som er 
foretatt i tomteanalysens del 1.  

Kommentar til innspillet 

Jordvernalliansen støtter anbefalingene i del 1 av tomteanalysen.  

Jordvern har vært et av flere viktige kriterier i den samlede vurderingen av tomteforslagene. Det vises 

til kommentar til innspillet fra Statsforvalter angående måloppnåelse for landbruk i del 1. 

I del 2 er innspillene ivaretatt ved at tomtegrensen for Sanderud er justert og omdisponering av 

jordbruksareal er minimert. For Åkershagan er jordbruksareal regulert til næringsformål mot E6 er 

tatt ut av tomteforslaget i tomteanalysen del 2. 

Når det gjelder Mjøssykehus og ev. flytting av Moelven industrier vises det til innspillet fra kommunen 

om industri- og næringsområde ved Rudshøgda. I kommuneplanen er det her avsatt fremtidige 

utviklingsarealer som omfatter skogsarealer. 
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20 Opaas v/Kjell Henrik Bjørklund, siv.ark. MNAL 

Påpeker at en plassering av sykehus på Disenstranda fortsatt vurderes aktuelt, men at følgende tema 

tidligere er påpekt som negative faktorer av Hamar kommune i HA:  

 

1. Stor kostnads- og framdriftsmessig usikkerhet  

2. Flomutsatt område  

3. Usikkerhet om grunnforurensning  

4. Kan berøre naturvernområdet  

 

Det ønskes å redegjøre nærmere for fordeler ved Disenstranda A som det menes vil kunne løse 

følgende utfordringer:  

• Kostnadskrevende innløsing av næringsbygg og behov for større ombygging av vegnettet i 

området vil kunne bli redusert.  

• Sykehuset kan planlegges og bygges uavhengig av jernbanealternativ som vil bli valgt.         

Bane Nor vil føre dobbeltsporet til/via nåværende stasjon og bygge godstilsving mellom 

Dovrebanen og Rørosbanen, mens Kommunestyret to ganger har vedtatt østlig trase med ny 

stasjon ved Vikingskipet. Trasevalget er ikke avgjort.      

• Første etasje i sykehuset vil naturlig ligge på kote 129,5, og er ikke flomutsatt.  

• Tomta grenser ikke til naturvernområde.  

• Grunnen er ikke forurenset, jf. «Miljødirektoratets kart over grunnforurensninger».  

• Sykehuset vil ligge på sentrumssiden av nåværende / planlagt jernbane og blir derved positivt 

integrert i bystrukturen.  

• Sykehuset får god beliggenhet i forhold til hovedinnfartsveger og nærhet til ny jernbanestasjon 

ved valg av trase ØST, som videre vil tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig transport. 

• Åkersvikavegen kan bibeholdes som hovedforbindelse mellom rv. 25 og rv. 222.  

Parkeringsplasser ved Vikingskipet kan beholdes og også betjene sykehus og jernbane.    

Kommentar til innspillet 

Alternativet Disenstranda (A) er ikke videreført grunnet mange grunneiere på tomten, noe som tilsier 

stor risiko for lang og komplisert ervervsprosess. Kommunen har heller ikke vært spilt inn som aktuell 

fra kommunens side.  

 

21 Gustav Gjestvang 

Kommenterer at han har 85 daa skogarealer på Hagan ( gnr/bnr 30/1/0) i Stange kommune, hvor noe 

av dette kan avstås til nytt sykehus ved behov.  

Kommentar til innspillet 

Tomtesøk for å vurdere aktuelle tomteforslag er avsluttet, men denne tomten ligger også utenfor 

tomtesøksavgrensningen.  
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22 Øystein Waag, siv.ark. 

Innledning – Premisser 

Mulighetsstudiet for nytt sykehus på Disenstranda i Hamar, datert 07.04.20, utarbeidet av Dyrvik 

Arkitekter (DA) på oppdrag av Bane NOR eiendom (BNE) og Hamar kommune (HK), peker på en noen 

premisser.  

Forhold knyttet til krysninger av Rørosbanen, sykehusets forbindelse til byen og gangavstand til 

stasjon og sentrum angår kun «hovedalternativ» vest som frarådes her – og ikke alt. øst som er 

behandlet her. 

 

Ny kommunedelplan – Sentrumsplan for Hamar 

Forslag til ny sentrumsplan har vært ute på offentlig høring med frist 04.09.21. Mulig lokalisering av 

nytt sykehus i Hamar inngikk ikke. 

 

Påpeker at avtalen om fremføring av nytt dobbeltspor ble inngått på et tidspunkt da studiens 

negative og uriktige konklusjon om samlokalisering av ny stasjon og sykehus ved Vikingskipet i øst 

forelå fra Bane NOR og HK. Planprosess og offentlig saksbehandling indikerer mulig betydelig feil med 

store samfunnsmessige konsekvenser. Den fremforhandlede avtalen etterlater en «vakumpreget» og 

irrasjonell planstatus som hemmer videreføringen av Intercity-prosjektet gjennom Hamar. 

 

Forslag til alternativ plan for nytt sykehus Alt. Øw-2021 

Basert på de samme premisser som er lagt til grunn for Bane NOR og Hamar Kommunes 

mulighetsstudie av 07.04.20, foreslås nytt sykehus innpasset i mulig fortettingsområde mellom 

Disenstranda/Åkersvikveien, stadion og Vangsveien med følgende arealer: 

• Tomteareal 40 mål 

• Bebygd areal 27.000 m2 BTA 

• Samlet areal 122.000 m2 BTA 

 

Tomtevalg/plassering innebærer at behov for sanering av bestående bygg i likhet med etablering av 

ny off. infrastruktur vil være minimalt og kostnadsmessig fordelaktig. BN/HK’s hovedalternativ vest 

har et oppgitt arealbehov for tomt på 80 mål, mens alternativ ØW-2021 vil ha det halve på 40 mål. 

Problemer vedrørende krysning av Rørosbanen og gangavstand bortfaller som følge av endret og 

tilrettelagt plankonsept for samlokalisering med stasjon. (Alt. ØW-øst). 

 

Bane NOR og Hamar Kommune oppfordres til å gjennomgå og ajourføre sin avtale om dobbeltspor og 

stasjon i Hamar med tanke på rettskraftig valg av alternativ vest/øst. 

Kommentar til innspill: 

Brev til Hamar kommune (07.04.2020) tas til orientering.  

Det vises også til kommentar til innspillsnr. 20.  

 

Uttrykte vedlegg 
Brev til innspillsparter 

Mottatte innspill 

 

https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/260422_Brev%20til%20innspillsparter_Tomteanalyse_digital%20utsendelse.pdf
https://helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/videreutvikling-av-sykehuset-innlandet#tomteanalyse

