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Fylkesrådet 08.06.2021 

 

Innspill Helgelandssykehuset HF - tomteutredning Tovåsen 

 

Sammendrag 
Sykehusbygg har henvendt seg til Nordland fylkeskommune med ønske om at fylkeskommunen, 
i tillegg til allerede mottatte innspill, også bidrar med en overordnet planfaglig vurdering av 
området Tovåsen, Om mulig for behandling i Fylkesrådet den 8. juni.  

Fylkesrådets innstilling må ses i sammenheng med vedtak i FR-sak 147/2021. Sweco har, på 
oppdrag for Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF, utredet og evaluert tomteforslag for 
det nye sykehuset i kommunene Alstahaug og Leirfjord.   

Et nytt hovedsykehus i Tovåsen vil ha konsekvenser for flere av fylkeskommunens 
ansvarsområder. Det vil blant annet medføre økt behov for kollektivtransport og utbedringer av 
veinettet i området. De økonomiske konsekvensene av dette ligger ikke inne i dagens budsjett 
eller økonomiplan. Tovåsen som tomtealternativ vil ikke være i samsvar med fylkesplanens 
arealpolitiske retningslinjer, jf. kap 8.2. By- og tettstedsutvikling,  

Når det kommer til arealdisponeringer ser ikke fylkesrådet på nåværende tidspunkt i prosessen, 
at vesentlige regionale interesser kommer i spill innen de fem tomtene som Sweco peker på for 
videre utredning. Lokalisering av nytt hovedsykehus i Tovåsen vil imidlertid ikke være i samsvar 
med arealpolitiske retningslinjer nedfelt i gjeldende fylkesplan. 

Nordland fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet og har på grunn av pågående streik 
ikke hatt anledning til å vurdere de kulturminnefaglige forholdene knyttet til Tovåsen som 
tomtealternativ.  

Bakgrunn 
I FT sak 194/2019 Helgelandssykehuset 2025 - innspill til samfunnsanalyse sies det; Når det 
gjelder alternativer som bør utredes videre har fylkestinget tidligere uttalt: «Fylkestinget ser at 
styret i Helgelandssykehuset også vil utrede Hemnes og Leirfjord som aktuelle lokaliteter for nytt 
sykehus. Fylkestinget vil imidlertid slutte opp om nasjonal og regional politikk og viser til 
fylkesrådets vedtak i FR sak 232/2016 den 21.06.2016 om at det er de fire regionsentrene på 
Helgeland - Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana - som er aktuelle som 
framtidige lokaliteter». Når det gjelder Brønnøysund, er det allerede vedtatt at det skal etableres 
et DMS.  

Helgelandssykehuset har bedt om innspill på tomteutredning for nytt sykehus i Sandnessjøen og 
omegn. I FR-sak 147/2021 gav fylkesrådet følgende innspill til tomteutreding for sykehus på 
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Helgeland: 

1. Fylkesrådet viser til det faglige utredningsarbeidet som ligger til grunn for vurderingene som 
er gjort i tomteutredningen. Vurderingene følger en logisk metodikk som er etterprøvbar.  

2. Fylkesrådet er tilfreds med at tidligere vedtak er fulgt opp i forhold til utredningsområde.  
3. Når det kommer til arealdisponeringer ser ikke fylkesrådet på nåværende tidspunkt i 

prosessen, at vesentlige regionale interesser kommer i spill innen de fem tomtene som 
Sweco peker på for videre utredning.  

4. Dersom det i det videre arbeidet tas inn andre tomter enn de som foreløpig er tilrådt i 
arbeidet, bes det om at fylkeskommunen gis anledning til å bli hørt i forhold til våre 
ansvarsområder.  

Fylkesrådet har i etterkant blitt bedt om en tilleggssak med en overordnet planfaglig vurdering av 
området Tovåsen.  

Problemstilling 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie avgjorde i foretaksmøte til Helse Nord RHF den 
27.01.2020 ny sykehusstruktur på Helgeland. Helseministeren sluttet seg til styret i Helse Nord 
RHF sin vedtatte løsning:  

Ett sykehus lokalisert på to steder; ett akuttsykehus i Mo i Rana og ett i akuttsykehus i 
Sandnessjøen og omegn. I tillegg videreføres planene om et distriktsmedisinsk senter i 
Brønnøysund. I konseptfasen skal etablering av polikliniske somatikk-tilbud samlokalisert med 
kommunale helsetjenester i Mosjøen utredes. Akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn skal 
være hovedsykehus. 

Utredningen som var utarbeidet som grunnlag for vurdering av tomtealternativ bygde på innspill 
og vurdering av 22 tomtealternativer - 12 i Alstahaug, 9 i Leirfjord kommune og 1 i Vefsn 
kommune. Dette fremkommer av kartet under (se figur).   
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Avgrensningen er i tråd med vedtak i FR-sak 232/2016 Høring - Kriterier for lokalisering av tomt 
på Helgeland, samt anbefaling om hvilke kommuner som utredes videre. 

Det ble som grunnlag for vurderingen av disse alternativene definert seks målområder med 
kriterier for utredningen: 

· Byutvikling, arbeidsplass og rekruttering. 
· Tilgjengelighet og transport. 
· Kultur-, miljø- og naturverdier. 
· Aktsomhet og klimatilpasning. 
· Tomtens funksjonelle egnethet. 
· Økonomi og gjennomføring. 

 

I FR-sak 147/2021 er det uttrykt at tomteutredningen bygger på kriterier og metodikk vedtatt 
i forutsetningsnotat av 02.12.2020. Som grunnlag for kriteriene ligger både statlige, 
sykehusfaglige, regionale og kommunale retningslinjer og føringer. I den samme saken påpeker 
fylkesråden at «Fremtidig sykehus bør plasseres der fylkesvegnettet er i stand til å håndtere økt 



4 

 

mengde trafikk som følge av tiltaket. Dette gjelder både for biltrafikk og myke trafikanter, og 
utbyggingen må skje der det er mulig å bygge ut/oppgradere fylkesvegnettet i tråd med 
utbyggingen.»   

Helse Nord RHF har gitt en veiledende definisjon av omegnsbegrepet på ca. 20 minutter i 
normal fart med bil fra rådhuset i Sandnessjøen.  

På bakgrunn av kriterier og metodikk som ble lagt til grunn for Sweco sitt arbeid ble tomteareal 
Tovåsen ikke vurdert i FR-sak 147/2021. Fylkesrådet har i ettertid blitt oppfordret av 
Sykehusbygg om å gi en overordnet planfaglig vurdering av området Tovåsen. 

Drøfting 
I retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon poengteres 
følgende: «Ved oppretting av nye, eller ved strukturendring eller omlokalisering av 
statlege verksemder, skal det leggjast vekt på lokalisering i regionale sentra der verksemda har 
størst potensial for å bidra til det lokale tilbodet av arbeidsplassar, både med omsyn til omfang 
og bredde». Selv om retningslinjene ikke direkte gjelder for statlige foretak, er de et viktig 
virkemiddel for å spre arbeidsplasser geografisk og bidra til å bygge sterke kompetansemiljøer 
rundt i landet. Nullvekstmålet er også bekreftet i ny nasjonal transportplan 2022-2033 (Meld. St. 
20) side 110: «Klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy skal reduseres gjennom effektiv 
arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange». 
Det er viktig å påpeke at det gjelder ikke bare for store byer, men at tettsteder og mindre sentre 
også bør fremme utvikling av mobilitet basert på myke trafikanter.   

Kollektivtransport og vei  

Sandnessjøen er i dag «endepunkt» for fylkeskommunens reisetilbud fra Brønnøysund (sør) og 
fra øyene på kysten som naturlig sokner til Sandnessjøen, både for buss, hurtigbåt og ferger. 
Når det gjelder reisetilbudet mot nordre og østre deler av regionen består dette i dag i all 
hovedsak av busskorrespondanse med tog i Mosjøen.  

En eventuell løsning hvor sykehuset lokaliseres i Tovåsen vil medføre økt etterspørsel av 
kollektivtransport, noe som medfører økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Dette 
skyldes økt behov for transport mellom Sandenssjøen, (anløpssted for til ferger og hurtigbåter) 
og at busslinjene sørfra vil måtte forlenges til Tovåsen.  

I tillegg vil en plassering i Tovåsen kunne genere i krav om at det opprettes et kollektivtilbud som 
ivaretar arbeidsreiser mellom Sandessjøen og Tovåsen, da reiseavstanden vil ligge på mellom 
30 og 40 minutter. Dagens transporttilbud til Mosjøen er ikke godt nok til å ivareta et slikt behov.  

Et sykehus på Tovåsen vil ha adkomst fra Mosjøen og indre Helgeland via fylkesveg 78 og 
fylkesveg 17. Vegstandarden generelt er god, og et sykehus i Tovåsen vil neppe utløse noen 
ekstraordinære behov for vegutbedring for reisende denne vegen. Fylkesveg 17 fra 
Sandnessjøen og mot Leland har pr. i dag en ÅDT på 1500, og vil således kunne tåle en viss 
trafikkøkning. Vegen er av noe eldre standard enn eksempelvis fylkesveg 78. En «flaskehals» på 
strekningen vil være gjennom selve Leland, hvor det er en miljøgate med 40-sone og 
fartshumper. Dette er samtidig en strekning reisende fra Mosjøen og omegn må passere i tilfelle 
de skal til et sykehus i Sandnessjøen, så vi anser at et nytt hovedsykehus, uavhengig av 
lokalitetsvalg, ikke medfører behov for omfattende strekningsvise utbedringer. 

Det som må til av vegrelaterte utbedringer ved Tovåsen- alternativet, er adkomst til sykehuset, 
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inkludert parkering og universielt utformede holdeplasser mv. for kollektiv. 

En lokalisering av sykehuset i Tovåsen vil medføre kanskje føre til at en får en mindre del av de 
ansatte som kan gå eller sykle til jobben. Utover dette er det ingen nevneverdige utfordringer ift. 
det som ble nevnt i FR-sak 1417/2021. 

Regional arealpolitikk 

Plassering av et nytt sykehus vil få store konsekvenser for stedet og omegn, og bør særlig derfor 
være i tråd med regional arealpolitikk. Regional arealpolitikk gir retningslinjer for viktige 
politikkområder og planmessig bruk og vern i fylket. Retningslinjene fremkommer i gjeldende 
Fylkesplan for Nordland (2013-2025). 

Det vises til de prinsipper for vurdering som er benyttet i Swecorapporten. Dette er kriterier som 
er godt planfaglig vurdert. Fravikelse fra disse eller innføring av nye kriterier vil åpne opp for en 
ny og videre prosess med mulighet for enda flere alternative tomter. 

Målet for arealforvaltningen i Nordland er som følger: «Arealforvaltningen i Nordland skal 
være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringsliv og befolkningen. Forvaltningen skal 
skje på grunnlag av kunnskap og oppdaterte kommuneplaner.» Gjeldende Fylkesplan for 
Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for arealpolitikken i perioden. 
Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.2. By- og 
tettstedsutvikling, kap. 8.3. Naturressurser, kulturminner og landskap, kap. 8.6. Klima og 
klimatilpasning. 

Tomteforslag i Tovåsen er ikke planfaglig vurdert. Det innebærer at det verken er vurdert 
konsekvenser for natur, miljø eller kulturminner. Det er heller ikke gjort vurderinger med 
hensyn til nedbygging av dyrka eller dyrkbar jord. Dette er forhold som vil måtte vurderes i en 
senere planfase. Da vil det også være aktuelt å vurdere eventuelle avbøtende tiltak. For alle 
tomtealternativene vil det være aktuelt å vurder disse opp mot Fylkesplanens kap. 8 om 
arealpolitiske retningslinjer.  

Plansituasjon  

Gjeldende kommuneplanens arealdel for Leirfjord ble vedtatt i 2003. I denne planen er Tovåsen i 
hovedsak regulert til landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift (LNFR), og LNFR – spredt, 
noe som innebærer at noe utbygging er tillatt innenfor gitte rammer. I tillegg er deler av området 
regulert til et område som skal omfattes av en kommunedelplan. Denne 
kommunedelplanen er ifølge våre arkiver ikke utarbeidet. En arealplan vedtatt i 2003 vil 
bygge på et kunnskapsgrunnlag som vil være utdatert.   

Kulturminner 

Eventuelle kulturminner i Tovåsen er ikke vurdert. Fylkeskommunen er forvaltningsmyndighet for 
kulturminner og vil komme med en kulturminnefaglig uttalelse innen rimelig tid dersom Tovåsen 
blir et aktuelt tomtealternativ for utbygging.   

Vurdering av tomtealternativene 

Fylkesrådet har tidligere sluttet seg til de målområdene som skal ligge til grunn for lokalisering av 
et nytt stort sykehus på Helgeland. Vurdering av tomtealternativene som skal legges til grunn for 

https://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=15319&FilId=20596
https://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=15319&FilId=20596
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den videre planleggingen er gjort med grunnlag i disse.   

Med henvisning til nye tomtealternativ må det påpekes at det ikke er framkommet nye og 
tungtveiende opplysninger som argumenterer for at disse målområdene skal revurderes eller 
suppleres. Det er heller ikke gitt argumentasjon for å åpne for at områder som faller utenfor 
disse kriteriene skal vurderes, og som dermed vil bryte med de prinsipper som alle andre 
alternativer er vurdert i forhold til.  

For en vurdering av lokalisering er det viktig å ha i mente hvilke kvaliteter de ansatte vil 
etterspørre. I rapportene til Sweco påpekes det at store deler av den eksisterende staben ved 
Sandessjøen sykehus vil bli skiftet ut det nærmeste tiåret. Det vil dermed være behov for et stort 
antall nyansatt som skal rekrutteres i de nasjonale fagmiljøene. Dette vil være et personell med 
høy kompetanse som vil ha klare krav til hvor de bosetter seg. Tilgang til bredt boligmarked, 
gode kommunale tjenester og variert arbeidsmarked på stedet vil være avgjørende for å tiltrekke 
seg de beste fagfolkene. Rapporten påpeker også at et nytt personell vil etterspørre korte 
arbeidsreiser som enten kan gjøres til fots eller med sykkel. 

Fylkesrådsleders vurdering 
I flere sammenhenger, blant annet den regionale planstrategien, er det poengtert at den 
demografiske situasjonen i Nordland er en av fylkets største utfordringer. For fylket er det 
vesentlig at de store etableringene som kommer, i størst mulig grad må ha positive 
konsekvenser for den aktuelle regionen og fylket. Dette er også lagt til grunn for den politikken 
fylkestinget har vedtatt i de arealpolitiske retningslinjene, jf. Fylkesplanen kap. 8. Disse er i 
samsvar med de nasjonale planretningslinjene for samordnet areal og transportplanlegging 
(SATP). Hensikten med denne politikken er å styrke den eksisterende bosettingsstruktur 
og bidra til å redusere utslipp som påvirker klimaet negativt.   

Den andre store utfordringen fylket står overfor er et endret klima. Endringene i klima påvirkes 
sterkt av utbyggingsmønsteret og behovet for transport.  

Fylkesrådsleder viser til FR-sak 147/2021 hvor det står at fremtidige sykehus bør plasseres der 
fylkesvegnettet er i stand til å håndtere økt mengde trafikk som følge av tiltaket. Dette gjelder 
både for biltrafikk og myke trafikanter. Utbyggingen må skje der det er mulig å bygge 
ut/oppgradere fylkesvegnettet i tråd med utbyggingen.  

Fylkesrådsleder viser til innspill fra de 11 kommunene sør for Korgfjellet som har presentert en 
felles holdning til prosessen rundt lokalisering av nytt sykehus på Helgeland. Blant annet skrives 
det: 
«Vi mener derfor at et nytt hovedsykehus må plasseres slik at det er akseptabel  

pendlingsavstand fra både Sandnessjøen og Mosjøen. På denne måten kan dagens to fysisk 
adskilte fagmiljø gro og videreutvikle seg sammen, til ett fellesskap, i ett felles hovedsykehus.» 

Fylkesrådsleder og fylkesrådets nestleder har gjennomført møte med ordførerne i kommunene 
hvor det framgikk tydelig at ønske om å utvide det geografiske nedslagsfeltet for tomtevalg. På 
denne bakgrunn legger fylkesrådsleder til grunn at det er en betydelig og samstemt holdning i 
regionen for å prioritere en lokalisering i Tovåsen.  

Dersom Helgelandssykehuset velger å legge dette til grunn gjøres det oppmerksom på at det vil 
være forbundet med en del utfordringer.  

Tomtealternativet Tovåsen er ikke planfaglig vurdert av kommunen i kommuneplanenes arealdel 
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eller i detaljplaner. Planfaglige forhold og mulige konsekvenser på overordnet nivå er derfor ikke 
kjent. På grunn av pågående streik er det heller ikke mulig på nåværende tidspunkt å si noe om 
lokaliseringen av eventuelle kulturminner i området.  

Lokalisering av et nytt hovedsykehus i Tovåsen vil medføre økt behov for kollektivtransport og 
utbedringer av veinettet i området. Det må gjøres en vurdering av de økonomiske 
konsekvensene av dette. 

Når det kommer til arealdisponeringer ser ikke fylkesråsdelder på nåværende tidspunkt i 
prosessen, at vesentlige regionale interesser kommer i spill innen de fem tomtene som Sweco 
peker på for videre utredning. En eventuell etablering ved Tovåsen vil være utfordrende i forhold 
til de arealpolitiske retningslinjer i gjeldende fylkesplan, jf. kap. 8.2. 

Ved lokalisering av nytt hovedsykehus på Helgeland er det viktig at dette bidrar til at fagmiljøene 
i regionen kan samarbeide tett. Framtidens hovedsykehus må bygge videre på de gode og 
kompetente fagmiljøene som allerede eksisterer ved sykehusene Sandnessjøen og Mosjøen. 

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak 

Fylkesrådet i Nordland gir følgende tilleggsinnspill til tomteutreding for sykehus på Helgeland 
som må ses i sammenheng med FR-sak 147/2021: 

1. Fylkesrådet registrerer at det framstår en samstemt holdning blant kommunene i 
regionen i retning av å prioritere en etablering i Tovåsen. 

2. Lokalisering av et nytt hovedsykehus i Tovåsen vil medføre økt behov for 
kollektivtransport og utbedringer av veinettet i området. Det må gjøres en vurdering av 
de økonomiske konsekvensene av dette.    

3. Fylkesrådet viser til fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer, jf. kap. 8.2. By- og 
tettstedsutvikling, og Tovåsen som tomtealternativ vil ikke være i samsvar med disse 
retningslinjene. 

4. Nordland fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet og har på grunn av 
pågående streik ikke hatt anledning til å vurdere de kulturminnefaglige forholdene 
knyttet til Tovåsen som tomtealternativ.  

5. Fylkesrådet vil be om å få komme tilbake med en mer inngående faglig vurdering 
dersom Tovåsen blir et aktuelt utbyggingsalternativ. 

 

Bodø den 08.06.2021 
Tomas Norvoll 
Fylkesrådsleder 
sign 
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