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Idefaserapport for framtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - uttalelse fra Bane
NOR
Vi viser til brev datert 1. februar 2017 om ovennevnte.
Idefaserapport for fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet er lagt ut på høring. I rapporten er det
utredet modeller for framtidig sykehusstruktur. Som statlig fagmyndighet for jernbane ber Bane NOR om at
slike dokumenter også blir tilsendt oss for høring.
Det er fire ulike modeller for framtidig sykehusstruktur som er utredet:
1.
2.
3.
4.

Framtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua
Framtidig modell med to store akuttsykehus i Mjøsregionen
Framtidig modell med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen
Framtidig modell med fire akuttsykehus i Mjøsregionen (nullalternativet)

Bane NOR har følgende merknader:
Bane NOR forventer at før det velges en lokalisering av sykehus gjennomføres det en konsekvensvurdering
eller mulighetsstudie med tilhørende mobilitetsanalyse for de ulike alternativene. Resultatene fra disse må
vektlegges ved valg av lokalisering. Valg av lokalisering må bygge opp under samordnet areal- og
transportplanlegging og Bane NOR minner om statlige planretningslinjer, hvor det tydeliggjøres at statlige
etater og foretak skal legge retningslinjene til grunn for lokalisering av egne virksomheter. Et nytt
hovedsykehus eller flere sykehus i regionen er en stor arbeidsplass med høy besøksintensitet, og det er
derfor viktig at sykehusene er lokalisert nært et kollektivknutepunkt for at kollektivandelen for arbeidsreiser og
besøk blir høyest mulig.
Bane NOR forventer også at det legges opp til en parkeringspolitikk som spiller på lag med de ulike
kollektivtilbudene i regionen. Det er ikke ønskelig med en lokalisering av sykehus som vil genere økt bruk av
bil.
Velges alternativ med plassering av nytt sykehus i Mjøsbru-alternativet forventer Bane NOR at sykehuset
ligger i gangavstand til Moelv stasjon. Konkluderes det med å gå videre med Mjøsbru-alternativet på Moelv,
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forventes det at Bane NOR blir tett involvert og får mulighet til å gi innspill i lokaliseringen. Det er viktig med en
god lokalisering som knytter et eventuelt hovedsykehus til Moelv stasjon for sikre gode løsninger for kollektiv
transport til sykehuset.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt
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