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Sak: Innspill til tomteanalyse 

 

  

Ledergruppen i Sykehuset Innlandet HF har gjennom flere orienteringer i konseptfasens steg 

1 vært informert om arbeidet med tomteanalysen. Det ble 31.05. gitt en orientering om 

nedvalg 2, samt en foreløpig status i den offentlige innspillsrunden til tomteanalysens del 1. 

 

Etter behandling i administrerende direktørs ledergruppe 31.05. oversendes følgende innspill 

til tomteanalysen på vegne av Sykehuset Innlandet HF: 

 

I vurderingen av de aktuelle tomtealternativene vil Sykehuset Innlandet vektlegge tomter som 

er best egnet for sykehusdrift og som gir god tilgjengelighet for brukere og ansatte. Herunder 

vektlegges betydningen av nærhet til kollektivtransport, som kan påvirke reisemiddelvalg. 

 

For pasienter og pårørende er det viktig at tomten legger til rette for god adkomst for alle 

brukergrupper og begrenser behovet for tilbringertjeneste. For ansatte, som skal reise daglig, 

er det viktig at sykehuset lokaliseres på en tomt som begrenser reisetid, samt legger til rette 

for å benytte kollektivtransport, sykkel og gange 

 

Ledergruppen vektlegger gjennomførbarhet og er opptatt av at tomten legger godt til rette for 

den virksomheten som planlegges der, samt eventuell framtidig utvidelse. Tomtevalget bør 

sees i sammenheng med det bygningsmessige konseptet som velges, herunder muligheter for 

skjerming og tilgang på grøntarealer for pasienter som har behov for det. Ledergruppen er 

opptatt av at tomtekostnader ved alternativene vurderes i sammenheng med økonomisk 

bæreevne. 

 

I alternativet med Mjøssykehuset, hvor det blir flest ansattreiser, vil en lokalisering nærmest 

mulig jernbanestasjonen i Moelv være å foretrekke. Dette taler for en tomt som går inn på 

Moelven Industrier. På den andre siden vil tilgang til rolige uteområder i Moskogen kunne 

være positivt for enkelte brukergrupper, herunder spesielt innenfor psykisk helsevern og for 

pasienter med lengre sykehusopphold. Mulighetene til å ivareta begge disse hensynene kan 

synes best ivaretatt ved tomten som kombinerer Moskogen og Moelven Industrier. Denne 

tomten gir både nærhet til jernbanestasjon og tilgang til grøntarealer. Det bør, i dialog med 

berørte parter, gjøres en vurdering av mulighetene til å forkorte gangavstanden mellom 

offentlig kommunikasjon og sykehuset ytterligere.   

 

 

 



 

      

    

   Side 2  

 

 

I null-pluss alternativet vil en lokalisering på Sanderud kunne gi faglige gevinster gjennom 

samlokalisering av erstatningssykehuset for Hamar med eksisterende virksomhet innenfor 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette vil i større grad gjøre det 

mulig å realisere Sykehuset Innlandets framtidige målbilde og være i tråd med føringer i 

Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 om at framtidens sykehus i størst mulig grad bør 

samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.  

 

I null-pluss alternativet vil en lokalisering av erstatningssykehuset på Sanderud gi lengre 

reisevei for deler av befolkningen. Ansatte på Elverum har gitt innspill om at en lokalisering 

på Sanderud kan være å foretrekke, sammenlignet med andre tomtealternativer for 

erstatningssykehuset for Hamar. Risikoen ved gjennomføring reduseres ved at dette er en tomt 

som Sykehuset Innlandet eier.  

 

De to andre aktuelle tomtene i null-pluss alternativet vil ikke oppfylle målsetningen om 

samling av tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern, men har fordeler ved at de er mer 

sentrale og har bedre tilgang til kollektivtransport. Disenstranda-alternativet ligger sentralt i 

Hamar med god tilgjengelighet til offentlig kommunikasjon. Tomteanalysen viser at denne 

tomten har større risiko for gjennomføring. For alternativet på Åkershagan bør det gjøres en 

vurdering av konsekvenser av støy fra E6.  

 

Ledergruppen i Sykehuset Innlandet imøteser den videre behandlingen av tomteanalysen og 

ber om at de hensynene som påpekes i dette innspillet blir tillagt vekt ved valg av tomt. 


