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Styret i Sykehus Innlandet HF behandlet i møte 21 .juni 

2012 i sak 54/2012: Strategisk Fokus 2025 – Fremtidig 

utviklingsretning for spesialisthelsetjenesten i Sykehus 

Innlandet 

 

 

Konklusjon etter styremøte 

 

 Scenario 3 som går ut på etablering av ett felles 

akuttsykehus i Mjøsregionen nær fylkesgrensen på øst- 

eller vestsiden av Mjøsbrua, utredes som en strategisk 

retning for utviklingen av sykehustilbudet i Innlandet. 

 



 

Styret i Sykehus Innlandet HF behandlet i møte 

5.september 2012 i sak 60/2012: Helhetlig 

utviklingsplan for sykehus innlandet – utarbeidelse av 

gjenstående  delplaner. 

 

 

Det ble vedtatt å utrede følgende delplaner  innen 

20.desember 2012 for å få på plass en 

helhetlig/komplett utviklingsplan for SI: 

 

 Det desentraliserte somatiske 

spesialisthelsetjenestetilbudet  ( herunder somatiske 

spesialisthelsetjenester i Kongsvinger og 

Tynsetregionen og de lokalmedisinske sentra) 
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 Prehospitale tjenester. 

 

 Psykiske helsevern og rus. 

 

 Habilitering og rehabilitering 

 
Utarbeidelse av en samfunnsanalyse med utgangspunkt 

i ett akuttsykehus nær fylkesgrensen på øst- eller 

vestsiden av Mjøsbrua vil bli gjennomført i 2013. 

 

  



 

 

Etter at en helhetlig utviklingsplan er vedtatt i styret for 

Sykehus Innlandet  og samfunnsanalysen er 

gjennomført , vil Sykehus Innlandet starte opp arbeidet 

med valg av sykehustomt. 
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• For å være forberedt på dette arbeidet og blant annet 

som en del av kommuneplanarbeidet, er det en 

målsetting for Ringsaker kommune å presentere 

mulige tomtealternativer i løpet av 2012. 

 

• Gjøvik kommune hadde også en målsetting om å 
presentere mulige tomtealternativer i løpet av 2012.  
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          Nytt sykehus – Tomtevalg 

 
• Så langt en kjenner til vil det være styret i Sykehus 

Innlandet som vil treffe endelig beslutning om valg av 

sykehustomt. 

 

• Når det gjelder behov for tomteareal vil det på et eller 

annet tidspunkt komme en “bestilling” fra Sykehus 

Innlandet , med krav til størrelse, adkomst , geografisk 

beliggenhet etc. 

 

 

 



Nytt sykehus - Tomtevalg 

• Alt avhengig av antall tomteforslag som blir fremmet 

kan en forvente en utvelgelsesprosess hvor antall 

tomtealternativer  blir redusert til 1 eller 2 

alternativer som blir nærmere konsekvensutredet. 

En mulig modell her vil kunne være 

konsekvensutredning av ett tomtealternativ i 

Oppland og ett tomtealternativ i Hedmark. 

 

• En antar det vil gå noe tid før det foreligger en 

nærmere geografisk avgrensning  på begge sider av 

Mjøsbrua som er aktuelt m.h.t. sykehusplassering.  
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Nytt sykehus - Tomtevalg 

• Så langt en kjenner til vil Biri i Oppland være et 

aktuelt område for sykehustomt. Blant annet på 

denne bakgrunn velger en så langt å presentere 

alternativer i Ringsaker i området  Mjøsbrua  -

Rudshøgda 

 

• Dersom  Sykehus Innlandet  på et senere tidspunkt 

ønsker  forslag til sykehustomt  i et utvidet 

geografisk område i Ringsaker, vil det  kunne bli 

aktuelt å presentere alternative tomteområder i 

andre deler av kommunen 
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Nytt sykehus - Tomtevalg 
 

• I tillegg til å gi befolkningen et komplett 

akuttsykehustilbud i Innlandet , som er det 

helt sentrale i denne saken, vil et nytt 

akuttsykehus bety  investeringer  i 

milliardklassen og etablering av en 

virksomhet  med flere tusen arbeidsplasser  

med påfølgende næringsetableringer. En slik 

etablering vil kunne representere en motor 

for samfunnsutviklingen i Innlandet . 
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Nytt sykehus - Tomtevalg 
 

• Det bør derfor være en målsetting for Ringsaker 

kommune å kunne presentere de beste tomte- 

alternativene. 

 

• Nest best løsninger holder ikke i en slik 

sammenheng. 

 

• De beste tomtealternativene vil som regel allerede 

være i en eller annen form for bruk. Dette betyr at en 

sykehusutbygging vil måtte gå på bekostning av 

andre interesser. 
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Nytt sykehus - Tomtevalg 

 

 

• De tomtealternativer som her presenteres bør 

raskest mulig hensyntas i prosessen om utbygging 

av 4-felt E6 og kryssing av Mjøsa 
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KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 

 

 

Blant annet på bakgrunn av erfaringer fra utbygging av 

nytt hovedsykehus i Østfold ( Kalnes) kan en forvente 

at blant annet følgende kriterier vil bli lagt til grunn for 

valg av sykehustomt: 
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KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 

 
1. EIERSKAP 
 

   -  En plassering slik at både opplendinger og hedmarkinger får et 

      størst mulig «eierforhold» til sykehuset. 
 

  

2. TOMTEOMRÅDET  MÅ  VÆRE  KOMMUNIKASJONSMESSIG 

SENTRALT  PLASSERT  I  FORHOLD  TIL  DAGENS  OG 

FREMTIDENS  TRANSPORTLØSNINGER  OG  MED  GODE  

ALTERNATIVE  ADKOMSTMULIGHETER  

  
  

   -  Dette betyr blant annet sentral plassering i forhold til 4-felt E6 , 

      jernbanestasjon og gode innflygningsforhold for luftambulanse. 

 

  



KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 

 
 

• På et eller annet fremtidig tidspunkt vil det bli anlagt 

en Inter-city løsning i Innlandet ut ifra en politisk 

målsetting om å legge til rette for økt bruk av 

kollektive transportløsninger.   

• Dette betyr at vi i Innlandet nå gjennom tomtevalg 

har mulighet  for å kunne tilby brukere og ansatte de 

beste kombinasjoner av veg- og jernbanetransport 

frem til et nytt komplett akuttsykehus. 

• Det bør blant annet være en målsetting om 

gangavstand  -  jernbanestasjon /sykehusområdet.                                                           
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KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 
 

• Innlandet bør blant annet ha en ambisjon om at et 

nytt komplett akuttsykehus bør legge til rette for en 

fremtidig  etablering av spesialfunksjoner utover et 

Hedmark/Oppland behov.  

 

• Slike eventuelle fremtidige løsninger vil kreve gode 

tilrettelagte transportløsninger herunder 

kombinasjon av fly til Gardermoen og tog til 

akuttsykehuset i Innlandet. 
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KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 

• En bør ikke nå gjennom tomtevalg ekskludere slike 

fremtidsmuligheter i forbindelse med en 

milliardinvestering i offentlig helsetilbud. 

 

• En slik plassering som beskrevet ovenfor vil igjen 

kunne medvirke til en raskere gjennomføring av veg- 

og jernbaneinvesteringer. 

                                      ----------------- 

-En antar at det blir krav om flere adkomstmuligheter til 

 tomteområdet. 
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KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 
 

3. NÆRHET TIL TETTSTED-/BYSENTRA 

  

Enkelte pasientgrupper vil kunne profittere på at et nytt komplett 

akuttsykehus for Innlandet plasseres nær et bysentrum. 
  

  

 

4. TOMTEOMRÅDET MÅ UTGJØRE ET TILSTREKKELIG AREAL  
  

Dess større tomteareal, dess bedre ligger det til rette for gode 

løsninger m.h.t. infrastruktur og ikke minst fremtidige 

utvidelsesmuligheter( Vi vet ikke nå hva arealbehovet vil være om 

30 – 40 år). 

 



KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 

 
 

I Østfold bygges nå nytt sykehus på Kalnes hvor 

sykehustomta er på 350 dekar. I området ligger det til 

rette for ytterligere utvidelse av tomtearealet. 

Sykehuset på Kalnes skal gi sykehustjenester til en 

befolkning på ca. 270 000. 

 

 Alternativ tomt som ble konsekvensutredet  

(Tofteberg), hadde et areal på 450 dekar. 
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KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 
 

 

 

 

5. TOMTEOMRÅDET MÅ HA GODE GEOLOGISKE FORHOLD 
  

Dette betyr blant annet at tomta må ha gode grunnforhold, dvs. f.eks.  ikke 

inneholde kvikkleire eller være rasutsatt. 
  

 

 

6. TOMTEOMRÅDET MÅ HA GODE TOPOGRAFISKE FORHOLD 
  

Stikkord her er blant annet: – gode lysforhold, forholdsvis flat tomt og tomta 

kan ikke være flomutsatt. 
 

 

 

  



KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 

FLOM 
 

I Forskrift om tekniske krav til byggverk (plan- og bygningslovens § 28-1 

og 29-5) fremgår det av § 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo:  

 

 

(1) «Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke 

plasseres i flomutsatt område. 

 

 

 (2) For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom 

       fastsettes. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot 

       flom slik at største nominelle årlig sannsynlighet i tabellen nedenfor 

       ikke overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes 

       sikkerhetsklasse som for skred, jf. §7-3.» 
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KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 

FLOM 
 

 

I forskriftens veiledningen til pkt. (2) fremgår det at «For byggverk 

som har regional eller nasjonal betydning i beredskapssituasjoner 

gjelder § 7-2 første ledd». 

  

 

Et nytt komplett akuttsykehus for Hedmark og Oppland vil komme 

inn under kategorien byggverk som har regional betydning i 

beredskapssituasjoner, dvs. skal ikke plasseres i flomutsatt 

område. 
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KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 

FLOM  
 

Hvorvidt det kan være aktuelt å fravike denne bestemmelsen ved bygging 

av nytt akuttsykehus for Hedmark/Oppland, har rådmannen  ingen 

mulighet for å vurdere. En slik eventuell vurdering ville måtte bygge på et 

omfattende utredningsarbeid som en del av en konsekvensutredning i 

regi av utbygger - Sykehus Innlandet/Helse Sør -Øst. 

 

En antar at sannsynligheten for en fravikelse blant annet vil være 

avhengig av hvorvidt det finnes minst like gode tomtealternativer  som 

ikke er flomutsatt. 

 

Tomtealternativer med denne type usikkerhet vil høyst sannsynlig ikke 

være blant de 1 – 2 alternativer som blir nærmere konsekvensutredet i 

regi av Sykehus Innlandet/ Helse Sør - Øst. 
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KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 
 

 

7. VILKÅR M.H.T. ERVERV BØR VÆRE MEST MULIG AVKLART 

 

Tomtealternativer som er i offentlig eie vil være avklart i en slik 

sammenheng. 

 
Tomtealternativer hvor vesentlige deler  f.eks. har høy sannsynlighet for  

ekspropriasjonsprosesser , gir usikkerhet og kan bety forsinkelser i 

planleggings- og utbyggingsprosesser. Slike tomtealternativer vil høyst 

sannsynlig ikke være blant de som blir nærmere konsekvensutredet. 

    

 8. REGULERINGSMESSIGE  FORHOLD 

  
Planstatus for område bør ikke representere spesielle/større hindringer for 

utbygging av sykehus. Dvs. en bør blant annet søke å unngå bruk av den 

beste landbruksjorda. 
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KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 
 

 

 

 

9. ENERGI- OG VANNFORSYNING. AVLØPSFORHOLD 
  

Det bør f.eks. være mulig på et fremtidig tidspunkt å etablere alternative 

energibærere til tomteområde slik som f.eks. fjernvarmeanlegg. 

Tilfredsstillende vann – og avløpsløsninger er en forutsetning. Alternative 

vannforsyningsmuligheter antar en vil være et pluss. 
  

 

  

10. BRANN- OG KATASTROFEBEREDSKAP 
  

Her vil slike spørsmål som avstand til døgnbemannet brannvakt være et av 

flere aktuelle tema. 

  
  



04.12.2012 26 

KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 
 

 

 

 

11. TILGANG  PÅ  BOLIGER / BOLIGTOMTER  OG  

REKREASJONSOMRÅDER 
  

Det er blant annet ønskelig med korte reiseavstander mellom boligområder 

og et nytt sykehus. 

  
 

  

12. TILGANG PÅ NÆRINGSAREALER 
  

I forbindelse med etablering av et nytt komplett akuttsykehus vil det være 

bedrifter som vil ønske å etablere seg i nærområdet.  



KRITERIER FOR VALG AV SYKEHUSTOMT 

• Like viktig som å vektlegge kriterier som teller 

positivt  for et tomtealternativ, er det viktig å velge 

bort tomtealternativer som er spesielt «sårbare» i 

forhold til  vesentlige usikkerhetsfaktorer. I tillegg til 

flomfare kan et eksempel  være usikkerhet m.h.t. 

fremtidig  2 – spors jernbanetrase.  

 

• En slik usikkerhet vil i de fleste tilfeller kunne 

oppveie for alle øvrige positive forhold tilknyttet et 
tomtealternativ. 
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ALTERNATIVE 

SYKEHUSTOMTER 

I RINGSAKER 



KART 
I det følgende presenteres ulike kart for de 
ulike tomtealternativene: 

• Arealkart 

• Kart/Flomkart med innplassering av 

    bygningsmasse tilsvarende som ved Ahus 

    ( Lørenskog)som leverer helsetjenester               

    (somatikk/psykiatri) til ca. 460 000 

     innbyggere 
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KART 

• Flomkart    

              Blå farge =  flomsone – 200 års flom  

              Grønn farge = flomsone – 500  års flom 

         

• For enkelte alternativer vises  

    terrengprofil og kommuneplankart 
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ARGUMENTER 

• Etter en kartpresentasjon av de ulike 
tomtealternativer følger en 
kort/stikkordpreget opplisting av de viktigste 
argumentene for at tomtealternativet bør 
presenteres som forslag. 

• Tilsvarende følger de viktigste argumentene 
for at  tomtealternativet ikke bør presenteres 
som forslag. 
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                        RUDSHØGDA 
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RUDSHØGDA 
HOVEDARGUMENTER FOR DETTE 
ALTERNATIVET 

 

• Tomteområdet ligger i en avstand fra 
Mjøsbrua tilsvarende Biri. 

 

• Tomteområdet ligger i kort avstand til ut-/ 

    innkjøring til E6. 
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RUDSHØGDA 
• Det er sannsynlig at en fremtidig 2-spors 

jernbane legges i tunell under området  som 
kan muliggjøre en stasjonsløsning ala 
Gardermoen/T-banen i Oslo, med direkte 
adkomst til sykehuset.  

 

• Det er meget gode alternative 
vegforbindelser til området. 
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RUDSHØGDA 

 

• Tomteområdet har en akseptabel avstand til 
Moelv og Brumunddal. 

 

• Tomteområdet er stort og gir meget gode 
utvidelsesmuligheter. 
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RUDSHØGDA 

• Tomteområdet har så langt en kan vurdere 
gode topografiske og geologiske forhold. 

 

• Tomteområdet eies av Ringsaker kommune. 

 

• Tomteområdet er tilstrekkelig planavklart i 
forhold til sykehusetablering. 
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RUDSHØGDA 
• Tomteområdet har nærhet til andre 

næringsområder på Rudshøgda og 
boligtomter rundt Moelv og Brumunddal. 

 

• Tomteområdet har klare likhetstrekk med det 
tomteområdet som ble valgt for utbygging av 
nytt akuttsykehus i Østfold på Kalnes (blant 
annet beliggende i et skogsområde utenfor 
byer/tettsteder og inntil E6). 
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                   MOELV 
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MOELV 
 

• Som del 1 i den videre presentasjon følger  
tomteområder i Moelv som er vurdert til ikke 
å være aktuelle som forslag overfor Sykehus 
Innlandet (grunneiere har følgelig ikke vært 
kontaktet).  

• Etter en kartpresentasjon for hvert område 
følger de viktigste hovedargumentene for en 
slik konklusjon. 
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    STEIN GÅRD – STRANDOMRÅDE 
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STEIN GÅRD – STRANDOMRÅDE 

• Tomteområdet  ligger ikke i gangavstand til 
jernbanestasjon. 

• Tomteområdet har en størrelse som vurderes 
som ikke tilfredsstillende med hensyn til 
fremtidig utvidelsesmuligheter. 

• Tomteområdet er i privat eie. 

• Tomteområdet er dyrket landbruksareal. 

• Tomteområdet er en del av kulturlandskapet 
rundt Ringsaker kirke. 
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                STEIN GÅRD – E 6 
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STEIN GÅRD – E 6 
• Tomteområdet ligger ikke i gangavstand til 

jernbanestasjon. 

• Tomteområdet har begrensninger med 
hensyn til fremtidig utvidelsesmuligheter. 

• Tomteområdet er i privat eie. 

• Tomteområdet er dyrket landbruksareal. 

• Tomteområdet ligger i relativt kort avstand til 
et alternativt område på Rudshøgda som ikke 
berører dyrket areal. 
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                     TØMTEN   
 

Tomteområdet i påfølgende kart er avgrenset 
til et område som ligger innenfor høydekotene 
165 – 185 m.o.h.(dvs. høydevariasjoner 
innenfor 20 meter), øst for jernbanelinja. 
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TØMTEN   

• Tomteområdet ligger ikke i gangavstand til 
jernbanestasjon. 

 

• Tomteområdet har en størrelse og 
topografi(kupert terreng) som vurderes som 
ikke tilfredsstillende med hensyn til 
plasseringsmuligheter og fremtidig 
utvidelsesmuligheter. 
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TØMTEN   
 

• I deler av tomteområdet drives 
næringsvirksomhet.  

 

• Tomteområdet er i privat eie. 

 

• Tomteområdet har en betydelig 
usikkerhetsfaktor med hensyn til  plassering 
av fremtidig 2-spors jernbanetrase. 
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                      VEA NEDRE 
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VEA NEDRE 

 

• Tomteområdet ligger ikke i gangavstand til  
jernbanestasjon. 

• Tomteområdet vil bety trafikkbelastning 
sentralt i Moelv i forhold til ut/inn – kjøring 
til E6. 

• Tomteområdet er i privat eie. 

• Tomteområdet er dyrket landbruksareal. 
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VEA NEDRE 

 

• Tomteområdet er flomutsatt. 

 

• Tomteområdet deles i 2 av jernbanen og har 
en betydelig usikkerhetsfaktor med hensyn til  
plassering av fremtidig 2-spors jernbanetrase. 
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                       SANDA 
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SANDA 

 

I forrige runde med sykehusstruktur (2005/2006) ble 
Sanda presentert som et alternativ i Moelv. 

 

Konklusjonen den gang utarbeidet av ekstern 
konsulent, var at området var for lite. 

Flomsituasjonen ble den gang ikke vurdert. 
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             SANDA – alternativ 1 
 

 

Området utgjør ca 218 dekar mens arealet som er 
flomfritt i forhold til 500 års flom utgjør ca 125 dekar. 
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             SANDA - alternativ 2 
 

 

Arealet kan i forhold til forrige runde økes noe med 
areal som i dag er bebygd/har etablert 
næringsvirksomhet, til ca.  284 dekar. Arealet som er 
flomfritt i forhold til 500 årsflom utgjør ca. 153 dekar. 
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SANDA - alternativ 1 og 2 

• Tomteområdet ligger ikke i gangavstand til 
jernbanestasjon. 

 

• Tomteområdet har ikke en tilfredsstillende 
utvidelsesmulighet verken med hensyn til 
areal eller beliggenhet mellom Mjøsa og 4 – 
felt E6. 
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SANDA - alternativ 1 og 2 

• Tomteområdet er i privat eie. 

 

• Tomteområdets alternativ 2 vil bety riving av 
bygningsmasse hvor det i dag foregår 
næringsvirksomhet. 

 

• Tomteområdet er ikke planavklart med 
hensyn til 4 felt - E6 og ny Mjøsbru. 
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SANDA – alternativ 1 og 2 

• Tomteområdet er i stor grad flomutsatt og 
tilfredsstiller ikke plan- og bygningslovens 
krav til plassering av byggverk som har 
regional betydning i beredskapsammenheng.  
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SANDA – alternativ 1 og 2  

• Hvorvidt det vil kunne være aktuelt med 
fravikelse fra plan – og bygningslovens 
bestemmelser  vedr. flom, vil kreve 
omfattende utredning og medføre usikkerhet 
i forhold til andre alternativer. 

• Tomtealternativ med denne type usikkerhet 
vil høyst sannsynlig ikke være blant de 1 – 2 
alternativer som blir nærmere 
konsekvensutredet. 
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SANDA – alternativ 1 og 2 

  

KONKLUSJON: 

 

I Moelv må det presenteres et annet alternativ 
skal lokalisering her være aktuelt !! 
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MOELV 

• Som del 2 i den videre presentasjonen følger  
det tomteområdet i Moelv som er vurdert 
som eneste aktuelle område å presentere 
overfor Sykehus Innlandet.  

• Etter en kartpresentasjon følger de viktigste 
hovedargumentene for en slik konklusjon. 
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 MOSKOGEN 
• Som det fremgår av påfølgende kart, tenker en seg 

her selve sykehusbygningene plassert på den 

stasjonsnære del av tomteområdet .  

 

• En slik plassering gjør det mulig å anlegge et 

attraktivt grøntareal /friområde i et belte mellom 

sykehuset og Mjøsa til bruk av lokalbefolkningen og 

sykehusets pasienter og besøkende.  

04.12.2012 79 



MOSKOGEN 
• Det bør i forhold til dagens situasjon legges til rette 

for økt tilgjengelighet til området.                             

• Det vil være opp til reguleringsmyndigheten innen 

rammene av plan- og bygningsloven å fastsette den 

endelige arealdisponering. 
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MOSKOGEN 
• Neste bilde viser bygningsmassen fra A-hus 

innplassert på tomteområde. Dette er kun 
brukt som en illustrasjon for å vise at område 
er stort nok til et sykehus. 

 

• A-hus skal dekke behovet til en større 
befolkning enn det som er aktuelt for 
Hedmark/Oppland. 
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MOSKOGEN 
 

• Et nytt komplett akuttsykehuset for 
Hedmark/Oppland vil derfor ha et mindre 
areal, en annen utforming  og dermed en 
annen plassering enn det som fremkommer i 
påfølgende kart. 
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                      En alternativ illustrasjon 
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MOSKOGEN 
HOVEDARGUMENTER FOR DETTE 
ALTERNATIVET 

 

• Tomteområdet representerer det beste 
alternativet i Hedmark med hensyn til at 
opplendinger og hedmarkinger skal få et 
størst mulig «eierforhold» til sykehuset. 
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MOSKOGEN 
• Tomteområdet ligger inntil E6. 

 

• Tomteområdet ligger i gangavstand til Moelv 
jernbanestasjon. 

 

• Tomteområdet har mulighet for gode 
alternative vegforbindelser. 
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MOSKOGEN 
• Tomteområdet har et areal som gir gode 

utvidelsesmuligheter. 

 

• Tomteområdet har så langt en kan vurdere 
gode topografiske og geologiske forhold. 

 

• Tomteområdet gir en flomsikker plassering av 
nytt sykehus. 
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MOSKOGEN 

 

• Tomteområdet har i det alt vesentlig  avklarte 
eierforhold gjennom offentlig eie  (Ringsaker 
kommune) og opsjonsavtale. 

 

• Tomteområdet er et skogsområde benyttet til 
rekreasjon og ikke dyrket landbruksareal. 
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MOSKOGEN 
• Tomteområdet vurderes å ha rimelig nærhet 

til næringsarealer i Moelv og på Rudshøgda 
og til boligtomter i Moelv. 

 

• Tomteområdet er ikke utsatt for usikkerhet 
med hensyn til plassering av fremtidig 2-
spors jernbanetrase. 

04.12.2012 93 



MOSKOGEN 
• Tomteområdet vurderes å ha tilstrekkelig 

areal for å kunne legge til rette for et 
betydelig attraktivt grøntareal /friområde i et 
belte mellom sykehuset og Mjøsa til bruk av 
lokalbefolkningen og sykehusets pasienter og 
besøkende.  
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MOSKOGEN 
VURDERING 

 

• Moskogen har i dag stor betydning som 
rekreasjonsområde.  

• Hensynet til en best mulig plassering av et 
nytt komplett akuttsykehus vurderes 
imidlertid som et viktigere hensyn enn 
dagens bruk av området. 
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MOSKOGEN 
 

• En vurderer det slik at det kun  er plassering 
av denne type institusjon som kan forsvare 
endret bruk av området. 
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KONKLUSJON 
• Tomtealternativene Rudshøgda og Moskogen 

slik de her er presentert blir å fremme som 
forslag til tomtealternativer  i Ringsaker 
overfor Sykehus Innlandet. 

• Når det foreligger en nærmere «bestilling» 
fra Sykehus Innlandet kan det være aktuelt å 
fremme forslag til tomtealternativer i øvrige 
deler av Ringsaker. 
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