
 
 
 

 
Postadresse                                                      Telefon 75 12 51 00  
Helgelandssykehuset HF                                                      E-post postmottak@helgelandssykehuset.no   
Postboks 601                                                      Internett https://helgelandssykehuset.no/  
8607 Mo i Rana                                                      Organisasjonsnummer 983974929  

Det vises til varsel sendt 23. april om innspillsrunde for tomteutredning for nytt sykehus i 
Sandnessjøen og omegn.  
 
Det er besluttet ny struktur for spesialisthelsetjenesten på Helgeland. I fremtiden skal 
Helgelandssykehuset være ett sykehus, fordelt på to lokasjoner – det skal være akuttsykehus i 
Mo i Rana og i Sandnessjøen og omegn. Sistnevnte skal være hovedsykehus. 
 
På oppdrag for Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF har Sweco utredet og evaluert 
tomteforslag for det nye sykehuset i kommunene Alstahaug og Leirfjord. Tomteutredningen 
er en viktig del av grunnlaget for Helgelandssykehusets og Helse Nords beslutning om hvilke 
2-3 tomtealternativer som skal tas med videre til konseptfasens steg 1 av prosjektet Nye 
Helgelandssykehuset.  
 
For å få best mulig grunnlag for beslutningen sendes tomteutredningen nå på en faglig 
innspillsrunde til berørte statlige fagmyndigheter, Nordland fylkeskommune, berørte 
kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre sentrale parter som berøres i utredningen. 
 
Tomteutredningen forholder seg til tidligere vedtak i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord 
RHF, blant annet når det gjelder områdeavgrensning (se figur) og kriterier for evaluering av 
tomter. For fullstendig oversikt over tidligere vedtak vises det til Forutsetningsnotat for 
tomteutredningen, styresak 116/2020, 10.12.2020 for Helgelandssykehuset HF. 
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Statlige sektormyndigheter 
Helgelandssykehuset HF 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.  
 
Redningstjenesten (330-skvadronen) og Luftambulansetjenesten  
Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF ber spesielt om overordnede faglige råd og 
anbefalinger som vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor 
kriteriet «tilgjengelighet for bil-, båt og luftambulanse» i kapittel 3.2, 5.3.1 og 7.3.1, samt 
vurdering av dette kriteriet i finsiling av tomter i kapittel 8 (8.1.2 – 8.5.2). Det vises også til 
faglige vurderinger fra 330-skavdronen og Norsk luftambulanse AS underveis i utredningen. 
 
Statsforvalter i Nordland 
Helgelandssykehuset HF 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.  
 
Nordland fylkeskommune  
Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF ber spesielt om overordnede faglige råd og 
anbefalinger som vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor 
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ansvarsområdene til fylkeskommunen, samt merknader til forhold som vil kunne føre til 
innsigelser i senere planprosess.  
 
Sametinget 
Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF ber spesielt om overordnede faglige råd og 
anbefalinger som vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor 
ansvarsområdet til sametinget, samt merknader til forhold som vil kunne føre til innsigelser i 
senere planprosess.  
 
Leirfjord kommune og Alstahaug kommune 
Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF ber spesielt de to 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. 
 
Grunneiere til de fem anbefalte tomtene 
Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF ber grunneiere til anbefalte tomter 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 
«Finsiling og evaluering av potensielle tomter» i utredningen. 
 
Grunneier Tovåsen midt (17)  
Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF ber grunneiere til anbefalte tomter 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 vedlegg 1 
«Særskilt vurdering av Tovåsen midt (17)» i utredningen. 
 
Nærmeste naboer til anbefalte tomter  
Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF ber nærmeste naboer til anbefalte tomter 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 8 «Finsiling og evaluering av potensielle tomter» i 
utredningen. 
 
Nærmeste naboer til Tovåsen midt (17) 
Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF ber spesielt nærmeste naboer til tomt vurdert med 
best egnede tomteegenskaper i Tovåsen 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 vedlegg 1 «Særskilt vurdering av 
Tovåsen midt (17)» i utredningen.  
 
Berørte kommuner 
Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF ber berørte kommuner innenfor opptaksområde for 
Helgelandssykehuset spesielt om innspill som vil kunne utdype, eller korrigere det faglige 
grunnlaget i utredningen innenfor målområdet «Tilgjengelighet og transport», og spesielt 
kriteriet «Tilgjengelighet for pasienter og pårørende» og målområdet «Byutvikling, arbeidsplass 
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og rekruttering». Det vises spesielt til kapittel 3.1, 5.2, 5.3, 7.2 og 7.3, samt vurdering av disse 
målområdene i finsiling av tomter i kapittel 8. 
 
Utdanningsinstitusjoner 
Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF ber sentrale utdanningsinstitusjoner spesielt om 
innspill som vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor 
målområdet «Byutvikling, arbeidsplass og rekruttering». Det vises spesielt til kapittel 5.2 og 7.2, 
samt vurdering av dette målområdet i finsiling av tomter i kapittel 8 (8.1.1 – 8.5.1). 
 
Helgeland havn 
Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF ber Helgeland havn spesielt om faktainformasjon, 
presiseringer og korrigeringer på overordnet nivå som vil kunne utdype, eller korrigere det 
faglige grunnlaget for vurdering av tomtenes muligheter for etablering av kai for ambulanse 
beskrevet i kapittel 8 «Finsiling og evaluering av potensielle tomter» i utredningen. 
 
Helgeland Kraft 
Helgelandssykehuset HF 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 5.5.3 og 7.5.3, samt vurdering av dette kriteriet i finsiling av tomter i 
kapittel 8 (8.1.4 – 8.5.4). Det vises samtidige til faglige vurderinger fra Linea underveis i 
utredningen. 
 
Innspill sendes til postmottak@helgelandssykehuset.no  
innen 28. mai 2021 kl. 16.00 med referanse «Tomteutredning – innspillsrunde».  
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Merethe Myrvang, prosjektkoordinator Nye 
Helgelandssykehuset: merethe.myrvang@helgelandssykehuset.no  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Torbjørn Aas         
Prosjektdirektør    
Nye Helgelandssykehuset 
 
 
 
Vedlegg 

1 Tomteutredning for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur. 
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