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INNSPILL TIL TOMTEANALYSE  
Fram til 20. mai kan berørte parter komme med innspill til tomteanalysens del 1 for prosjektet 

«Videreutvikling av Sykehuset Innlandet». Tomteanalysen omfatter vurdering av tomter for 

Mjøssykehus i Moelv og tomter for erstatningssykehus Hamar i null-plussalternativet. 

Hensikten med innspillsrunden er å avdekke eventuelle feil og mangler i tomteanalysen og i tillegg 

få en faglig tilbakemelding på de vurderinger som er gjort. Det ønskes innspill på alle tomter som 

inngår i tomteanalysen. 

Bakgrunn 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF er nå godt i gang med konseptfasens steg 1 for 

videreutviklingen av Sykehuset Innlandet hvor det utredes to alternative retningsvalg. Det ene 

alternativet er å etablere et nytt Mjøssykehus i Moelv. Det andre alternativet er et null-pluss 

alternativ hvor det tas utgangspunkt i dagens struktur og bygningsmasse med et erstatningssykehus 

for dagens sykehus på Hamar. Som en del av konseptfasen skal det også utredes og besluttes tomt 

for begge disse to nybyggsalternativene.  

Tomteanalysen utarbeides av Sweco Norge AS på oppdrag for Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF. 

Avgrensing av tomtesøk og kriterier for evaluering av tomter bygger på tidligere vedtak i Helse Sør-

Øst RHF. Det vises til kapittel 2 i tomteanalysen for oversikt over tidligere vedtak og forutsetninger 

for arbeidet. 

 
Figur 1 - Tomter som er vurdert for Mjøssykehuset i Moelv 
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Figur 2 - Tomter som er vurdert for erstatningssykehus Hamar i Hamar og Stange kommune 

 

Tomteanalysens del 1, som nå sendes på innspillsrunde, omfatter utredning og evaluering av 

innkomne tomteforslag innenfor de to retningsalternativene. Prosjektets styringsgruppe gjorde 

følgende vedtak 6. april:  

 

«For Mjøssykehuset legges tomtene Moskogen (1), Moelven Industrier (2) til grunn for videre arbeid 

frem mot neste styringsgruppemøte i mai. I tillegg anbefales det at det sees på en kombinasjon av 

disse to, tomt (3).  

For null-pluss erstatningssykehus Hamar legges tomtene Vikingskipet (1) og Åkershagan (5) til grunn 

for videre arbeid frem mot neste styringsgruppemøte i mai. I tillegg medtas Sanderud (4) som tomt 

med tanke på gjennomføring og samhandling med eksisterende sykehusfunksjoner.» 

Parallelt med innspillsrunden utarbeides del 2 av tomteanalysen som inkluderer arkitektfaglige 

mulighetsstudier og testing av konsepter for de gjenstående tomtene. Til slutt gjøres en samlet 

evaluering og anbefaling av tomtevalg per retningsalternativ i styringsgruppen 14. juni. Endelig valg 

av tomt skjer som konsekvens av retningsvalget mellom alternativene Mjøssykehus og null-pluss 

som behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF 25. august 2022. 
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Innspillsparter 

Tomteanalysen sendes ut på innspillsrunde til berørte statlige sektormyndigheter, Innlandet 

fylkeskommune, aktuelle vertskommuner, berørte kommuner innenfor opptaksområdet, 

utdanningsinstitusjoner, grunneiere og andre sentrale parter som berøres.  

Det ønskes innspill på alle tomter som inngår i tomteanalysen. Nedenfor er det videre spesifisert 

hvilke forhold vi spesielt ber om innspill på fra de ulike partene og hvor i rapporten temaene er 

omtalt. 

Statlige sektormyndigheter 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF ber spesielt om overordnede faglige råd og anbefalinger som 

vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor fagorganets 

ansvarsområder, samt merknader til forhold som vil kunne føre til innsigelser i senere planprosess.  

NAWSARH Prosjekt 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF ber spesielt om overordnede faglige råd og anbefalinger som 

vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i analysen innenfor kriteriet «Innflygnings- og 

landingsforhold for ambulansehelikopter» i kapittel 3.3.1, 5.3.1 og 8.3.1, samt vurdering kriteriet 

«Landingsforhold for redningshelikopter» i kapittel 3.3.2, 5.3.2 og 8.3.2. Det vises også til faglige 

vurderinger fra fagkyndig i NAWSARH Prosjekt underveis i utredningen. 

Statsforvalter i Innlandet 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF ber spesielt om overordnede faglige råd og anbefalinger som 

vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor ansvarsområdene til 

statsforvalteren, samt merknader til forhold som vil kunne føre til innsigelser i senere planprosess.  

Innlandet fylkeskommune  

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF ber spesielt om overordnede faglige råd og anbefalinger som 

vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor ansvarsområdene til 

fylkeskommunen, spesielt samferdsel, utdanning og regional planlegging, samt merknader til forhold 

som vil kunne føre til innsigelser i senere planprosess.  

Ringsaker kommune, Hamar kommune og Stange kommune 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF ber spesielt kommunene innenfor områdeavgrensingen for 

tomteutredningen om faktainformasjon, presiseringer og korrigeringer på overordnet nivå som vil 

kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor kommunens 

ansvarsområder. 

Berørte kommuner innenfor opptaksområdet 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF ber berørte kommuner innenfor opptaksområde for 

Sykehuset Innlandet spesielt om innspill som vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i 

utredningen innenfor målområdet «Arbeidsplass og byutvikling». Det vises spesielt til kapittel 3.4, 

5.4 og 8.4, samt samlet vurdering av målområdene i kapittel 6 og 9. 

Grunneiere til analyserte tomteområder i Moelv, Ringsaker 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF ber grunneiere til de analyserte tomteområdene i Moelv 

spesielt om faktainformasjon, presiseringer og korrigeringer på overordnet nivå som vil kunne 

utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget for vurdering av tomtens egenskaper beskrevet i 

kapittel 5 «Mjøssykehus - Tomteevaluering» i utredningen. 
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Nærmeste naboer til tomter videreført til del 2 av tomteanalysen i Moelv, Ringsaker 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF ber nærmeste naboer til tomter som ble vedtatt videreført til 

del 2 av tomteanalysen spesielt om innspill som vil kunne utdype, eller korrigere det faglige 

grunnlaget for vurderingen av tomtens nærmiljø og mulige motstridende interesser knyttet til 

utvikling av tomten til sykehusformål beskrevet i kapittel 5 «Mjøssykehus - Tomteevaluering» i 

utredningen. 

Grunneiere til analyserte tomteområder i Hamar og Stange 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF ber grunneiere til de analyserte tomteområdene på Hamar og 

i Stange spesielt om faktainformasjon, presiseringer og korrigeringer på overordnet nivå som vil 

kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget for vurdering av tomtens egenskaper beskrevet i 

kapittel 8 «Erstatningssykehus Hamar - Tomteevaluering» i utredningen. 

Nærmeste naboer til tomter videreført til del 2 av tomteanalysen i Hamar og Stange  

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF ber nærmeste naboer til tomter som ble vedtatt videreført til 

del 2 av tomteanalysen spesielt om innspill som vil kunne utdype, eller korrigere det faglige 

grunnlaget for vurderingen av tomtens nærmiljø og mulige motstridende interesser knyttet til 

utvikling av tomten til sykehusformål beskrevet kapittel 8 «Erstatningssykehus Hamar - 

Tomteevaluering» i utredningen. 

Utdanningsinstitusjoner 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF ber sentrale utdanningsinstitusjoner spesielt om innspill som 

vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor målområdet 

«Arbeidsplass og byutvikling». Det vises spesielt til kapittel 3.4.1, 5.4.1 og 8.4.1. 

Elvia 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF ber spesielt om faktainformasjon, presiseringer og 

korrigeringer på overordnet nivå som vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget for 

vurdering av kapasitet og stabilitet for overordnet teknisk infrastruktur, strømforsyning. Det vises 

spesielt til kapittel 5.6.3 og 8.6.3.  

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF ber spesielt om overordnede faglige råd og anbefalinger som 

vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor fagorganets 

ansvarsområder. 

 

Innspill kan sendes til postmottak@helse-sorost.no innen 20. mai 2022 kl. 16.00 med referanse 

«Tomteanalyse Sykehuset Innlandet – innspillsrunde».  

 

Spørsmål kan rettes til Vigdis Hartmann, prosjektleder tomteanalysen Sykehusbygg HF, 

vigdis.hartmann@sykehusbygg.no . Innspillene blir tilgjengeliggjort på prosjektets nettside 

fortløpende.  

  

mailto:postmottak@helse-sorost.no
mailto:vigdis.hartmann@sykehusbygg.no
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Liste mottakere: 

 

Vedlegg: Sykehuset Innlandet_Tomteanalyse_V1.2.pdf (helse-sorost.no) 

 

Statlige sektor-/fagmyndigheter: 

• Statens vegvesen 

• BaneNor SF 

• BaneNor Eiendom 

• NVE (skred, flom og vassdrag) 

• DSB 

• Forsvarsbygg 

• Statnett 

• Mattilsynet  

• Politidistrikt Innlandet 

• Luftfartstilsynet (konsesjon) 

• NAWSARH Prosjekt   
Statsforvalter i Innlandet  
Innlandet fylkeskommune  
Ringsaker kommune 
Hamar kommune 
Stange kommune 
Berørte kommuner innenfor opptaksområdet 
Grunneiere til 6 tomteområder i Ringsaker kommune  
Grunneiere til 3 tomteområder i Hamar kommune 
Grunneiere til 4 tomteområder i Stange kommune 
Nærmeste naboer til tomter videreført til del 2 av tomteanalysen 
Utdanningsinstitusjoner 

• Høgskolen i Innlandet  

• UiO 

• NTNU 
Elvia 

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet 

https://urldefense.com/v3/__https:/eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fhelse-sorost.no*2FDocuments*2FStore*2520utviklingsprosjekter*2FSykehuset*2520Innlandet*2FSykehuset*2520Innlandet_Tomteanalyse_V1.2.pdf&data=05*7C01*7CVigdis.Hartmann*40sykehusbygg.no*7C34cfcb26f0804541d47408da26941d6d*7C5cc7bcdcbb3146f8a223d4ab349711d6*7C0*7C0*7C637864715761498554*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*7C*7C*7C&sdata=QxsTT088wzXSA65HCSk6z3VbXneOZ7njc9WU1PVaxBA*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!HBVxBjZwpQ!yVfwZSiN8qTx5DoNJ3AktmMtamgqPpoI5r3iOE086ywV0l2PLZrGWAvxIxhYOHi5I2uAnVKmbbkJVlkLrfRvstAOQNxJ9NZbbnmP$

