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Mandat for 
tomteanalysen
Mandat som angir føringer 
for tomt og 
vurderingskriterier for søk og 
valg av tomt. 
Forutsetninger
Behandling og beslutning
16. februar

Forutsetningsnotat
 Tomtesøk
Utdyping av prosess, metode 
og vurderingskriterier med 
målbare indikatorer for valg 
av tomt. 
Aktivt tomtesøk.
Behandling/beslutning
9. mars

Tomteanalyse  
Nedvalg 1: Evaluering 
og innstilling av 2 
tomter for 
Mjøssykehuset og 
Null-pluss som legges 
til grunn for 
konseptfasen steg 1.
Behandling/beslutnin
g
6. april
Nedvalg 2: Anbefaling 
av tomt. 
Innstilling SG 14. juni

Valg av tomt 
Valg av tomt skjer 
basert på B3A-
beslutning etter 
konseptfasen steg 1
Behandling/beslutning
22. september

TOMTEANALYSE – PROSESS



MANDAT OG TOMTESØK

Mandatet ga følgende kriterier for søk etter tomt: 

• geografisk avgrensning av område for tomtesøk
• størrelse på tomt  
• tilgjengelighet (kollektivt knutepunkt, 

adkomst/nærhet til hovedveg)  
nærhet til tettsted/bysentrum  

• statlige, regionale og lokale rammebetingelser og 
føringer

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



Innledning av tomteanalysen
• Vurdere og forkaste tomter som ikke 

oppfyller må-krav. 

Nedvalg1 

• Analysere  og evaluere hver enkelt tomt og 
gi måloppnåelse basert på kriterie- og 
indikatorsett. 

Nedvalg 2
Teste konsepter på tomter for hver lokasjon
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Vurderingskriterier for valg av tomt
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Vurderingskriterier for valg av tomt

Hvilke kriterier må det settes minstekrav til?

MANDATET

• forhold med absolutte krav omfattet av lover og 
forskrifter. 

• sykehusfaglige forhold med krav til sikkerhet og 
beredskap.

• nasjonale og regionale interesser innen kultur-, miljø 
og naturverdier som kan gi innsigelse i en 
reguleringsplanprosess om de ikke ivaretas.



Samlet oppsummering for alle tomter (nedvalg 1)

Erstatningssykehuset – samlet vurderingMjøssykehuset – samlet vurdering



Aktuelle tomter som vurderes i nedvalg 2
Mjøssykehuset – Moelv           Null-pluss, erstatningssykehus  - Hamar
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Nedvalg 2 - 
Mjøssykehus i Moelv



MJØSSYKEHUSET (MOELV) 
NULL-PLUSS (ERSTATNINGSSYKEHUS HAMAR)

Tomteanalyse – innspillsrunden

Innspillsrunde:

• Sendt til berørte kommuner, 
sektor myndigheter, grunneiere, 
naboer og brukerutvalg

• Invitert til å komme med innspill, 
avdekke eventuelle feil, mangler 
og mulige risikoer

• Mottatt 22 innspill



Innspill retningsvalg nytt Mjøssykehus
Ikke avdekket nye forhold som endrer anbefalingen fra nedvalg 1, men noen av risikomomentene har blitt 
bekreftet og andre har blitt noe redusert. Har betydning for anbefalingene i nedvalg 2:

• Viktigheten av Moskogen som friluftsområde og ønske om minst mulig inngripen. 
• Fylkeskommune og Statsforvalterviktigheten: viktigheten av nære friluftsområder vil øke med en knutepunktutvikling av Moelv og at 

området også vil være en ressurs for brukere av sykehuset. 

• Moskogen er mye brukt som friluftsområde, noe som er godt dokumentert gjennom kommunens kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder. En nedbygging av Moskogen kan derfor få betydning for barn og unge samt folkehelse. 

• Statsforvalteren: kan det bli aktuelt å fremme innsigelse i senere prosess dersom avveiningen av folkehelse og annen samfunnsnytte ikke er 
godt nok beskrevet og dokumentert.

• Fylkeskommunen kommenterer at sykehuset bør ligge nærmest mulig Moelv stasjon da dette er gunstig for å 
bygge opp under en rekke areal-, miljø- og klimamål i regionale planer og strategier. For å kunne bidra til styrking 
av tettstedet Moelv er det avgjørende at sykehuset plasseres nært jernbanestasjonen og sentrumssonen.

• Videre dialog med grunneier for Moelven industrier har vist at bruk av tomten kan være gjennomførbart.
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Tomt 1 - Moskogen
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Tomt 2 - Moelven Industrier
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Tomt 3 - Moskogen /Moelven Industrier
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Oppsummering Mjøssykehuset

24

Ulike perspektiver 

• Virkninger for prosjektet, sykehusets virksomhet og øvrige 
samfunnsmessige konsekvenser. 

• Viktig med et langsiktig perspektiv.

• Noen kriterier er i tomteanalysen vektet høyere enn andre.

Moskogen 

• En funksjonell god tomt i naturskjønne omgivelser med lave 
tomtekostnader. 

• Hovedutfordring – samfunnsansvar med tap av naturverdier og 
negativ påvirkning på klimafotavtrykket. Risiko for mulige innsigelser 
i videre prosess. Avbøtende tiltak vil være nødvendig og kan 
redusere risiko.

• Noe avstand til sentrum og mulige samarbeidspartnere med 
eksisterende industri, vei og jernbane som en barriere.

Kombinasjon av Moskogen og Moelven Industrier 

• Stort mulighetsrom med nærhet til sentrum, jernbane, mulige 
samarbeidspartnere. Kan benytte seg av Moskogens kvaliteter. Lavt 
klimafotavtrykk. 

• Hovedutfordring – Høye tomtekostnader og avhengigheter i 
gjennomføringen.



Innspill Sykehuset Innlandet HF, vedlegg 4
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Vektlegger for nytt Mjøssykehus:
• Gjennomførbarhet og mulige utvidelser på sikt
• Tomtekostnader sett i sammenheng med økonomisk bæreevne
• Direkte nærhet til jernbane for ansatte og besøkende
• Tilgang til rolige grøntområder for psykiatri og langtidsinnlagte

«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.»  
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Nedvalg 2 – Null-pluss, 
erstatningssykehus Hamar



Innspill retningsvalg null-pluss, erstatningssykehus 
Hamar
Ikke avdekket nye forhold som endrer anbefalingen fra nedvalg 1, men noen av risikomomentene har blitt 
bekreftet og andre har blitt noe redusert. Har betydning for anbefalingene i nedvalg 2:

• Hensynet til Åkersvika naturreservat og tomtenes nærhet til denne. 
• Statsforvalter: ikke inngrep i Åkersvika naturreservat. Dette betyr at det ikke skal hugges trær, fylles ut eller etableres gang- og sykkelveger. 

Etablering av sykehus vil gi mer trafikk, mer menneskelig ferdsel, støy i byggeperioden og støy fra luftfartøy.

• NVE har påpekt at aktsomhet for flom er viktigere for sentral- og regionalsykehus, enn for lokalsykehus. Risiko er 
derfor noe redusert når det gjelder Disenstranda omkring dette temaet.

• Privat grunneier på Disenstranda har både gjennom dialog og innspill frarådet dette tomtealternativet da de ikke 
ønsker å flytte sin virksomhet. 

• Det har også kommet innspill fra privat grunneier ved Åkershagan om at tomten ikke er disponibel, men her har 
det vært mulig å justere tomtens avgrensing og dermed unngå risikoen.

• Fylkeskommunen vurderer ut fra samferdselsfaglige interesser er Disenstranda vurdert i størst grad å 
imøtekomme mål for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og reduksjon av bilbruk.  



28

Tomt 1 - Disenstranda
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Tomt 5 - Åkershagan
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Tomt 4 - Sanderud
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Oppsummering null-pluss
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Ulike perspektiver 
• Virkninger for prosjektet, sykehusets virksomhet og øvrige 

samfunnsmessige konsekvenser. 
• Viktig med et langsiktig perspektiv.
• Noen kriterier er i tomteanalysen vektet høyere enn andre.

Disenstranda
• Best beliggenhet sett i et miljø- og byutviklingsperspektiv. Flomutsatt 

området – løsbart
• Flest risikoer og høyeste tomtekostnad

Åkershagan 
• Best tilgjengelig for akutt, nærhet til E6 og Hamar sentrum. Bymessig 

område, mange bosatte i nærheten og lavt klimafotavtrykk.
• Få avhengigheter og lave tomtekostnader.

Sanderud
• Samlokalisering mellom psykiatri, rus og somatikk – mulighet å realisere 

målbildet. 
• Få avhengigheter og lave tomtekostnader.
• Ulempe – avstand til sentrum, samarbeidspartnere og bosatte i 

nærområdet. Adkomstveger bør utbedres for akutt og generell 
tilgjengelighet



Innspill Sykehuset Innlandet HF, vedlegg 4
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• «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.»




