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Til Helse Sør-Øst 
 
Vi viser til tidligere henvendelse fra siv.ing. Gunnar Skjeset (21.02.22) og til vedlagte nye innspill med 
illustrasjoner av mulig bygningsmasse på alternativ tomt for eventuelt sykehus 0+ i Hamar. 
Vi tar gjerne imot spørsmål i denne forbindelse og kan redegjøre nærmere for vårt forslag som vi 
mener det er all grunn til å vurder om 0+ blir valgt. 
 
Med vennlig hilsen 
Kjell H. Bjørklund, siv.ark.MNAL,                              Gunnar Skjeseth, siv.ing,                              Asjørn 
Opaas, ing. 
 
Mob.: 959 18 420, E-post kb@arkinett.no 
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Til Helse Sør-Øst med kopi til ordfører Einar Busterud                                                                                                                                 

                                                                                                                                            Hamar, 25.04.2022 

 

Tomtealternativ på Disenstranda for sykehus 0+ 

Det vises til innspill 21.02.2022 fra siv.ing. Gunnar Skjeset til HSØ der det ble vist to 

plasseringsalternativer, A og B, for eventuelt nytt sykehus 0+ på Disenstranda.                                                                                                

Undertegnede privatpersoner har i en årrekke engasjert seg i byplandebatten i Hamar og levert 

innspill og forslag til både ny jernbanetrase og sykehustomt. 

HSØ har nå gitt en foreløpig vurdering av Hamar og Stanges foreslåtte tomtealternativer.                   

En plassering på Disenstranda har fortsatt aktualitet, men når det gjelder Hamar kommunes 

innsendte plasseringsforslag er følgende negative faktorer påpekt (kilde: HA 12.04 og 21.04): 

1. Stor kostnads- og framdriftsmessig usikkerhet 

2. Flomutsatt område 

3. Usikkerhet om grunnforurensning 

4. Kan berøre naturvernområdet 

Vi ønsker å redegjøre nærmere for fordeler ved vårt plasseringsalternativ A 

som vil eliminere/ redusere ovenfor nevnte utfordringer: 

 Kostnadskrevende innløsing av verdifulle næringsbygg og behovet for større ombygging av 

hovedvegnettet i området blir sterkt redusert. 

 Sykehuset kan planlegges og bygges uavhengig av hvilket 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.     

 Plan 1. etasje i sykehuset vil naturlig ligge på cote 129,5, og er ikke flomutsatt. 

 Tomta grenser ikke til naturvernområdet. 

 Grunnen her er ikke forurenset, kfr. «Miljødirektoratets kart over grunnforurensninger». 

 Sykehuset vil ligge på «bysiden» av nåværende / framtidige jernbane og blir derved 

positivt integrert i bystrukturen. 

 Sykehuset får god beliggenhet i forhold til hovedinnfartsveger og ikke minst nærhet til ny 

jernbanestasjon ved valg av trase ØST, hvilket vil tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig 

transport nord-, syd- og østover.                                                                                                  

Åkersvikavegen kan bibeholdes som hovedforbindelse mellom rv. 25 og rv. 222.       

P-plasser ved Vikingskipet kan beholdes og også betjene sykehus og jernbane.                                                                                                                

Vedlagte illustrasjoner viser sykehusplasseringen basert på hhv.:                                                                              

- dagens jernbaneløsning                                                                                                                                                 

- Hamars ønskede trase ØST. 

 

Med vennlig hilsen                                                                                                                                                                         

Kjell H. Bjørklund, siv.ark.MNAL             Gunnar Skjeset, sivilingeniør              Asbjørn Opaas, ingeniør   
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