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Mjøssykehus lokalisert til Moelv - forespørsel om møte 

 
Ringsaker kommune viser til styrevedtaket i Helse Sør-Øst RHF 28.5.2021 (sak 058/2021) som ble 

bekreftet i foretaksmøte 15.6.2021 (sak 13) og vil uttrykke stor glede og tilfredshet over at en for 

konseptfasen legger til grunn at Mjøssykehuset lokaliseres til Moelv.  

 

I den forbindelse tillater vi oss å forespørre om Helse Sør-Øst RHF kunne ønske å møte oss for å ta 

status i saken og oppdatere oss om videre prosess i arbeidet? Kommunen har for sin del også et 

ønske om å orientere om aktuelle forhold vedr tomtealternativ i Moelv, aktuell infrastruktur samt 

pågående planprosesser som en vil tro det er viktig å være klar over nå. I det videre nevnes helt kort 

enkelte forhold vi vil anta det er tjenlig å belyse allerede nå.  

 

E6 er under ferdigstillelse fram til Moelv-krysset samt at det nå pågår arbeid med detaljregulering av 

ny Mjøsbru inkludert lokalvegsystemet der eksisterende bru skal beholdes. Ny Mjøsbru skal etter 

planen stå ferdig innen 2025. Denne reguleringsplanen vil være av betydning for adkomst til sykehus 

i Moelv. I henhold til framdriftsplanen skal denne legges fram til første gangs behandling høsten 

2021. Kommunen er i tett samarbeid med Nye veger som er forslagsstiller til planen, og søker å 

ivareta alle nødvendige hensyn, men her vil vi tro det er svært viktig at de ansvarlige for 

sykehusetableringen involveres i planleggingen så snart som mulig. 

 

Bane Nor har startet arbeidet med kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Brumunddal og 

Moelv. Som del av planarbeidet, gjennomføres et mulighetsstudie for Moelv stasjonsområde som 

skal utføres i perioden juli-september 2021. Også her er det viktig å hensynta adkomst til sykehuset 

fra stasjonsområdet.  Framdrift i planarbeidet til Bane Nor er forventet med vedtak av 

kommunedelplanen våren 2023.  

 

Tidligere har kommunen fått utarbeidet flere underlagsrapporter for mulig sykehusetablering i 

området kalt Moskogen hvor kommunen besitter opsjoner for erverv til sykehusformål. Rapportene 

kan hvis ønskelig oversendes og hovedpunktene gjennomgås nærmere i møte.  Dette er 

mulighetsstudier for Moskogen mhp friluftsliv og bruk av strandsonen, mulighetsstudie for 

kollektivtransport og gange mellom Moelv stasjon og sykehus i Moskogen, forstudie av veglinjer, 

samt forprosjekt for utbedring av Storgata mellom E6 og sentrum. 

 

Til sist nevnes at kommunen i 2020 igangsatte arbeid med en kommunedelplan for Moelv for å 

forberede og samordne offentlige investeringer og legge til rette for vekst av Moelvsamfunnet.  

 



   

Ringsaker kommune hadde som innledningsvis nevnt satt svært stor pris på et møte, gjerne rett i 

etterkant av sommerferien, og ser fram til å høre fra dere. Enn så lenge ønsker vi dere riktig god 

sommer!  

 

 

 
Med hilsen 
 
 
Jørn Strand 
Rådmann 
 
 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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