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HØRINGSNOTAT ØW 11.10.2021. REVIDERT

Til Hamar kommune Øystein Waag
Ordfører Einar Busterud Sivilarkitekt
Komiteén for plan, miljø og næring Østre gate 122
Jane Meyer 2321 Hamar
postmottak@hamar.kommune.no 

Saksnummer 18308/20 Hamar 29. november 2021

HØRINGSINNSPILL – KOMMENTAR TIL BN + HK’S FORSLAG/
MULIGHETSSTUDIE – SYKEHUS VED VIKINGSKIPET I HAMAR.
FORSLAG TIL ALTERNATIV PLAN SAMORDNET MED NY STASJON ØST.

Henvisninger: Høringsuttalelse ØW-04.09.2021 – Sentrumsplan

Mulighetsstudie sykehus ved Vikingskipet 07.04.20

1.0. INNLEDNING – PREMISSER

Mulighetsstudier for nytt sykehus ved Vikingskipet i Hamar, datert 07.04.20  er utarbeidet av Dyrvik Arkitekter 

(DA) på oppdrag av BaneNor eiendom (BNE) og Hamar kommune (HK).

Den fremlagte mulighetsstudien fremstiller planalternativ for kombinasjon med ny stasjon alt. øst som svært 

ufordeltaktig. Påstanden om alternativets manglende muligheter er uriktige og studiens negative konklusjon-

er om samlokalisering ved Vikingskipet kan virke instruert av oppdragsgiver.

Med henvisning til høringsnotat ØW 04.09.2021 (kopi vedlagt) pkt. 1.2 – nasjonale føringer skal det frem- 

heves at lokalisering av et nytt sykehus i Hamar vil tilføre byen og distriktet et nytt vitalt kraftsenter i  

innlandet. Etableringen vil være i tråd med internasjonale bærekraftmål og klimakrav som ble kraftig skjerpet 

gjennom ny FN-rapport 09.08.21 og fulgt opp av Stortinget umiddelbart.

• Alle hovedfunksjoner forutsettes lagt på cote +129,5 eller høyere for å hensynta 1000-års flom. Mørke

arealer som transportkorridorer, garderober og parkering er forusatt lagt lavere i vannrette konstruksjoner.

• Utredningen tar utgangspunkt i forprosjekt for Drammen Sykehus med et bebygd areal på ca 27.000 m2

BTA og et samlet areal på 122.000 m2 BTA.

• Det er lagt til grunn 1.500 parkeringsplasser. 150 er vakt- og besøksplasser inntil bygget. Det resterende

forutsettes lagt i parkeringsanlegg.

• Form og gruppering av hovedfunksjoner i studien er forutsatt tilpasset lokale forhold på Hamar.

• Hovedalternativ vest for jernbane og stasjon er lagt til grunn for rapporten. Dette alternativet gir et tomte- 

areal på 80 mål med «god plass» til sykehus ihht. premisser (se kommentar x bak).

• Det tas utgangspunkt i et avstandskrav på 30 m fra senter jernbanespor til fasade på sykhusbygg og 9 m

fra senter spor til sidevei.

• Nye veier forutsettes vist med kjørebredde på 7 m.

• Det tas sikte på en minimumsavstand på 10 m fra behandlingsbygg til sidevei, og 20 m fra psykiatri,

sengeposter til sidevei.

• Åkersvikveien forutsettes lagt i bakkant av sykehuset og strandsonen frigjøres til grøntstruktur.

Forhold knyttet til krysninger av Rørosbanen, sykehusets forbindelse til byen og gangavstand til stasjon og 

sentrum angår kun «hovedalternativ» vest som frarådes her (se kommentar xx bak) – og ikke alt. øst som er 

behandlet her.
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2.0. 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.

Avtale om fremføring av nytt dobbeltspor og stasjon i Hamar ble inngått etter mekling 19.10.2020. Med 

henvisning til vedl. høringsnotat ØW 10.11.2020 og mulighetsstudie 07.04.2020 kan det påpekes at avtalen 

ble inngått på et tidspunkt da studiens negative og uriktige konklusjon om samlokalisering av ny stasjon og 

sykehus ved Vikingskipet i øst forelå fra BN 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 videre- 

føringen av Intercity-prosjektet gjennom Hamar.

3.0 FORSLAG TIL ALTERNATIV PLAN FOR NYTT SYKEHUS ALT. ØW-2021

Basert på de samme premisser som er lagt til grunn for BN/HK’s mulighetsstudie av 07.04.20, foreslås nytt 

sykehus innpasset i mulig fortetningsområde mellom Vikingskipet/Åkersvikveien, stadion og Vangsveien  

med følgende arealer:

• Tomteareal 40 mål

• Bebygd areal 27.000 m2 BTA

• Samlet areal 122.000 m2 BTA

Det er lagt til grunn en samlet parkeringskapasitet på 1.500 plasser i et felles/offentlig parkeringsanlegg 

under bygg og 150 vakt- og besøksplasser ved bygg. Gangavstand til buss vil være 30 m og til tog 340 m 

i samme plan cote + 131,5.

Tomtevalg/plassering innebærer at behov for sanering av bestående bygg i likhet med etablering av ny off. 

infrastruktur vil være minimalt og kostnadsmessig fordelaktig.

x 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.

xx Problemer vedrørende krysning av Rørosbanen og gangavstand bortfaller som følge av endret og 

tilrettelagt plankonsept for samlokalisering med stasjon. (Alt. ØW-øst).

BN og HK oppfordres til å gjennomgå og ajourføre sin avtale om dobbeltspor og stasjon i Hamar med tanke 

på rettskraftig valg av alternativ vest/øst.

Med vennlig hilsen

Øystein Waag, sivilarkitekt

Vedlegg:

- Forslag til utviklingsplan Hamar


