
Innspill vedr tomteanalyse 0+ fra berørt eiendom, Vien 

I forbindelse med tomteanalyse utført av SWECO for Helse sør-øst, er det i brev mottatt 30.april 

etterspurt innspill vedr eventuelle feil og andre mangler i underlaget som er fremlagt. Eier av 

eiendommen Vien har oppdaget noen feilaktige samt manglende underlag mtp vurderingen av Vien som 

et 0+ alternativ. 

Transport: 

Vi kan ikke se det er vurdert at tomtealternativer skal kunne dekke flest mulig mtp kjøring. Det 

transportmiddel som er mest benyttet og har høyt utslipp. Det vil derfor være vesentlig å få ned 

kjørelengden for flest mulig pasienter og arbeidstakere. Nedenfor er en tabell med tall hentet fra Stange 

og Hamar kommune vedr dekningsgrad for kjøring 15.min og 30.min fra aktuelle 0+ eiendommer. 

Tabellen har også avstand til Hovedfartsåre E6 og Jernbanestasjon. Vien kommer i 3 av 4 transport 

evalueringer best ut. Vien har ca 20% høyere dekning i 15min. reiseveg enn alternativet man ønsker å 

utrede videre. Et klimaregnskap mtp transport vil være vesentlig mtp det grønne skifte og CO2 utslipp. 

  

 



Pkt 8.  

Avstand jernbanestasjon er feil i Sweco sitt underlag, da de har valgt omveg om stortorget. Raskeste 

hovedveg alternativ til jernbanen fra Vien er Furnesvn.-Skolegt.-Grønnegt. Tot. 3km. Sweco sin rute via 

krysset Furnesvn-Grønnegt. foran Domkirken gir 3,4km reise veg. Med riktig reiserute skal også 

Stavsberg alternativet ha 0.4km kortere reise veg også. 

Pkt 8.4 Arbeidsplass og byutvikling 

Det er ikke tatt hensyn til at Brannvesenet skriftlig til eierne har anmodet om at ny brannstasjon bør 

etableres på Vien mtp utrykningstider. Ambulansen er pr dd etablert 800m fra Vien, og de har forhørt 

seg om mulighet for etablering på Vien (evt sammen med Brannv. f.eks). Den Interkommunale 

legevakten er ikke tverrpolitisk forankret med plassering i Åkershagan, verken i Hamar, Ringsaker eller 

Løten. Kun Stange har politisk vedtak på denne utbyggingen på ca 275mill (2020 kroner). 

Byutvikling: Vista analyse har tidligere utført en vurdering for Hamar kommune mtp utvikling av 

regionen. Der var konklusjonen at en utvikling av Vien ved E6, ville styrke Hamar sentrum og Hamar som 

by. Se utdrag 

 



 

3D Skisse utbygd Vien sett fra E6 

 

8.4.2 Tilbud i nærområdet 

I alternativet man ønsker å gå videre med gir man positiv score på tilgangen til de samme næringene 

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

(Hageland), mobiltlf salg (TKI), YX bensinstasjon, 7/Elleven kiosk. Alt innenfor 5-10min sykkel. 

Handelsparken Olrud ca 2km fra Vien. Innholder bl.a Scandic Hotell, Obs, Obs Bygg, Biltema, Rema, Sport 

1, Fargeringen, Stamples, HTH, Kafè. Tilgangen på tilbud i nærområdet må vurderes som betydelig bedre 

på Vien. 

8.4.3 Gang og sykkelveg tilgang 

Bydel Solvang/Vien har fullt utbygd gang og sykkelvegnett som er sammenhengende med alle de store 

folkekonsentrasjonene i Hamarregionen. Bydel Solvang, som Vien er en del av, er den bydelen i Hamar 

med yngst gjennomsnittsalder og FV222 gjennom bydelen er en av de vegene det er målt høyest bruk av 

sykkel. 

 

 

 

 

 

 

 



8.4.4 Kollektiv trafikk 

Vien er det det eneste alternativet som pr dd har bussforbindelse med Gjøvik, Moelv, Br.dal, Løten, 

Elverum, Ingeberg, Øvre Vang og Sentrum. Hvordan dette har blitt vurdert som ikke tilstrekkelig pga at 

de ikke har samme holdeplass virker litt forunderlig. Vien er regionens kollektive knutepkt, og 

kartunderlaget som er benyttet har ikke tatt hensyn til at det allerede er bygget ny bussholdeplass på 

vestsiden av Vienkrysset ifm utbyggingen av ny E6. se kart. Den totale ÅDT for alle veger i Vienkrysset er 

ca 36.000 biler. Dette gjør Vienkrysset til et av de mest trafikkerte mellom Oslo og Trondheim samt har 

samme ÅDT som vegene forbi St.Olavs hospital i Trondheim. Vienkrysset er et naturlig knutepkt i 

Innlandet pga beliggenheten inntil E6 og FV222 inn til Hamar sentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.5.3 Kultur, miljø og naturvern  

Alle vurderte 0+ tomter med unntak av Disenstranda vil berøre jordbruksareal og LNF område. Det er 

kun Vien og Tokstad som får negativt utslag mtp jordvern, hvorfor?. Samtidig som eierne av Vien er de 

eneste som har spilt inn at de ønsker å nydyrke tilsvarende arealer eller mer. Dvs at Vien er det eneste 

0+-alternativet som kan komme positivt ut mtp jordbruksareal regnskapet. Dette bør vektes positivt. 

Forslagsstiller på Vien nydyrket på 70/80-tallet ca 2/3 av det Vien gård har av jordbruksareal pr dd. Dette 

viser vilje og evne til å nydyrke. 

Det er klassifisert med at jordbruksarealet på Vien har svært god matjord. Det er her benyttet 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. Mtp nydyrking av nye arealer, vil man kunne øke 

produktiviteten ift dagen arealer. Jordbruksarealer som berøres i de andre alternativene betegnes som 

svært god matjord av NIBIO/miljødirektoratet. Se kart fra NIBIO/Miljødirektoratet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 pkt 8.5.3, 

mens det i areal vurderingen trekkes negativt frem at Vienvegen deler eiendommen. Hvordan kan 

samme eiendom vurderes som sammenhengende i et pkt, men ikke i et annet? Begge Vien 

eiendommene på hver sin side av Vienvegen, oppfyller kravet for Bredde og Lengde for sykehustomt. Se 

kart. 

 

 



8.5.4 Kulturminner/Kulturlandskap 

Det vises til ordlyd om kulturlandskap i kommuneplanen, men området som er klassifisert som viktig 

kulturlandskap ligger på andre siden av Vienkrysset. Se kart fra Miljødirektoratet. 

 

 

 

 



Det er heller ikke vektet positivt for Tomt 3 at den i motsetning til tomt 5 ikke ligger i hensynsone for 

Åkersvika naturreservat. Se kart miljødirektoratet, Tomt 3 og Tomt 5 markert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.6 Flom 

Flom-kartet det henvises til fra NVE er et aktsomhetskart for flom og ikke et endelig flomsonekart 

NVE skriver dette om flomkartet som er benyttet av Sweco: «NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt 

kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. 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. De potensielle fareområdene kan legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser» 

 

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 evt tiltak. Det vil uansett være naturlig å heve et mindre området til nivå på 

resterende areal ( ca 3-4mål). 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 mindre tiltak er 

vurdert. For tomt 5 vil alle hovedfartsårer fra Hamar være berørt av flom iht analysens flomkart, virker 

som Tomt 3 Vien er mye strengere vurdert selv om det er konkludert med at dette alternativet vil ha 

tilkomst uansett flomnivå ift kartet. 

8.7 Intern-veg Vienvegen  

Vegen bør vurderes avvikles som tilfart for bydel Solvang, da bydelen allerede har flere tilkomstveger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.7.2 Uteområder 

Hvis man planlegger å bygge i støysonen som det er skissert i tomte-analysen, vil ikke 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 mtp 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. Det er Sweco som har prosjektert støy 

tiltak for Nye Veier, er ikke disse tilstrekkelig mtp at det er boligområder rundt tomtealternativ 3 Vien? 

Virker litt forunderlig at man kan bo men ikke bygge sykehus ift de støytiltak som er utført. Se kart 

 

 

 

 

 

 



8.7 Funksjonell egnethet 

Sammenlignet med tomte-alt 5, virker det som tomte-alt. 3 er strengere vurdert ift 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? se tegn og snitt B og C vedlagt. 

 

 



 

8.8 Gjennomføring 

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

sentrum. Tomt 3 Vien har 2.4km til sentrumkjernen, mens tomt 5 Åkershagan har 3.4km. 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 tomte analysen. 

8.8.2 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 

Grunneier har ikke blitt kontaktet av Sweco mtp innhenting av informasjon vedr tomtealternativ 3 Vien 

tidligere i prosessen. Summen av det vi anser som manglende og feilaktige vurderinger pga bl.a feil 

underlag, gjør at Tomt 3 Vien kommer betraktelig dårligere ut enn vurderingen av lignende 

tomtealternativer. Det er spesielt måloppnåelsene vurdert i kap. 8 som bør vurderes nærmere samt 

heves. Utslipp, Nydyrking, riktig vurdering av gjeldende kommunalplan, Kollektivt-knutepkt, 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 HSØ 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.  

 

Mvh 

Bård Wetten         Anders Wetten 

Grunneier 


