
Større: Det gamle helseforetaket nektet for at det
var mulig, men nå har teknisk ansatte oppdatert 
planer som viser at det er fullt mulig å doble syke-
husarealet i Kristiansund. SIDE 16 OG 17
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Sydpolen: Hjemme driver Nils
Roger Leithe med sau. På jobb flyr
han verden rundt. Helikopteret har
ført ham til begge polene. SIDE 21-24

Litt av hvert: På lørdagssidene kan
du møte sjarkfisker fra Averøy og
flink hund. Du kan også lese om da
vannet kom til byen. SIDE 21-35

FÅR MANN 
MED 

GEVÆR
Gina Ranheim 

Bjerkan gjør en flott
innsats som 

Annie Oakley. 
SIDE 48-49

Står på:
Øyvind Leren
(fra venstre),
Roy-Olav Hol-
ten og Svein
Aril Bach med
solid innspill i
sykehusdebat-
ten.

Gjorde
flott
funn

SIDE 6

Kristiansund
Nyrestaurert leilighet på 2 plan nær
sentrum
Adr.: J. P Clausens gt. 17 f

Megler: Per Arne Fladseth
Eiendomsmegler MNEF
tlf. 93 49 08 10.
Mail: per.arne@ufmegling.no

Megler: Anbjørn Ulseth 
Eiendomsmegler MNEF
Tlf. 45 49 90 60
Mail: anbjorn@ufmegling.no

K
O

M
M

E
R

Tingvoll - Aspøya
Flott fritidseiendom ved sjøen, m/naust og
garasje  
Adresse: ”Sjølyst” -  Øydegard

Megler: Per Arne Fladseth,
Eiendomsmegler MNEF
tlf. 93 49 08 10.
Mail: per.arne@ufmegling.no

Kristiansund
Innholdsrikt rekkehus med flott utsikt i
Karihola
Adresse: Sjøgressveien 5 b

Kristiansund
Nydelig selveierleilighet m/stor terrasse og
havneutsikt på Nordlandet
Adr.: Grunden 23

Megler: Maria Alvheim Klinge
Eiendomsmegler MNEF

Mob: 92 69 98 90
Mail: maria@ufmegling.no

Megler: Per Arne Fladseth,
Eiendomsmegler MNEF
tlf. 93 49 08 10.
Mail: per.arne@ufmegling.no
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Frei
Ny enebolig m/garasje på Rensvik
Adr.: Jørihaugen 37
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Næringsveien 5 • 6517 Kristiansund N • 71 58 09 90
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Nytt bad?
Bestill en gratis befaring og 
få et uforpliktende pristilbud!

Fant areal
til større
sykehus

LEDER:
Og mens man
venter på resulta-
tene, forfaller reg-
ningene kommu-
nene må betale.



ETTER at 46 biler var kontrol-
lert, ble det gebyr og forenklet
forelegg på 12 sjåfører.

For andre gang denne uka
stilte folk fra Statens vegvesen
seg opp for å kontrollere 
kjøretøy langs riksvei 70 ut av
Kristiansund.

I går kontrollerte de 46 biler
og sjåfører sammen med politi-

et
De kontrollerer både bilbelte-

bruk, mobiltelefonbruk, tek-
nisk stand på kjøretøyene og
om sjåførene var ruspåvirket.

Åtte førere fikk forenklet
forelegg; fire for bruk av
mobiltelefon mens de kjørte, to
for feil bruk av lys, en for
manglende kjennemerke og en

for ulovlig bruk av solfilm på
frontruta.

I tillegg fikk fire gebyr; tre
for at de kjørte uten bilbelte og
en for at det manglet vognkort.

En av dem som ble stoppet,
er mistenkt for å ha kjørt i rus-
påvirket tilstand.

Da de ansatte i Kristiansund
presenterte de forrige utbyg-
gingsplanene for statssekretær
Roger Ingebrigtsen i 2010, ble
styreleder Helge Aarseth hvit
av raseri. Skissene til de to
avdelingsingeniørene ved syke-
huset truet med å undergrave
Nye Molde sjukehus og helse-
foretakets tilhørende utred-
ninger som viste at tomten i
Kristiansund var for trang til å
huse et større sykehus. Planene
ble avvist som urealistiske.

– Helse Møre og Romsdal har
heldigvis en helt annen hold-
ning. De skal lage en utvik-
lingsplan for det nye helsefore-
taket, og er oppriktig interes-
sert i få kartlagt utviklingspo-
tensialet også til
sykehuset i Kris-
tiansund, berøm-
mer Svein Aril
Bach. 

Potensial � For
første gang føler
«gutta på tek-
nisk» at de kan
vise hva som fak-
tisk er mulig i
Kristiansund
uten å bli stem-
plet som illojale.

– Planene inne-
holder ingen ny
virksomhet i for-
hold til i dag.
Hvilke funksjo-
ner som skal
være hvor, må
helseforetaket
finne ut av. Vårt
mål med denne
planen er å vise
det bygningsmes-
sige utviklingspo-
tensialet til syke-
huset, sier Roy-
Olav Holten.

De har vært
spesielt opptatt
av å tilpasse pla-
nen til Samhand-
lingsreformen.

– I bunnen av Sykehusbakken
ligger blant annet to fastlege-
sentre. De korte avstandene
gjør det mulig å integrere det
kommunale helsetilbudet i den
nye sykehuskroppen, ved at
kommunen kan leie bufferarea-
ler, sier Bach, som også peker
på de korte avstandene mellom
sykehuset og flere av syke-

Står på:
Øyvind
Leren (fra
venstre),
Roy-Olav
Holten
(bak) og
Svein Aril
Bach har
oppdatert
sykehus-
planene.

DET GAMLE helse-
foretaket nektet for at
det var mulig, men «gut-
ta på teknisk» gir seg
ikke. Nå har de oppda-
tert planene som skal
vise at det er fullt mulig
å doble sykehusarealet i
Kristiansund.

Gammelt og nytt: Slik mener de ansatte ved Kristiansund sjukehus at sykehuset kan bygges ut om ønskelig. Bygningen i forgrunnen skal romme 

Slik kan Kristiansun
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Kontroll: Statens vegvesen og politiet kontrollerte 46 biler på 
Løkkemyra i Kristiansund. FOTO: BJØRN A. HANSEN

12 bilførere ble tatt for feil

hjemmene i Kristiansund.
De ansatte forteller at arki-

tektkontoret som har fått i opp-
drag fra helseforetaket å lage
den bygningsmessige utvik-
lingsplanen, er begeistret for
både tenkemåten og det lokale
engasjementet i Kristiansund.

– Akkurat det tror jeg at jeg
skal være forsiktig med å utta-

le meg om. Vi skal lage en
utviklingsplan frem mot 2030
med utgangspunkt i nå-situa-
sjonen, og det ser jeg lyst på at
vi skal få til også i Kristian-
sund, sier partner Johannes
Eggen i arkitektfirmaet Narud
Stokke Wiig til Tidens Krav.
Samme firma har hatt oppdra-
get med å utforme en rekke

norske sykehus, deriblant Nye
Molde sjukehus.

862 millioner � Når det gjel-
der planløsningene, har de
ansatte valgt en annen modell
enn de fellesløsningene som
brukes i mange nye sykehus-
bygg. 

– Vi har samlet hvert fag for

seg, med sengeposter vegg i
vegg med tilsvarende polikli-
nikker. Korte avstander her
kan åpne for bedre utnytting av
personalet og gi mer helse for
hver krone, tror Bach.

Mens Nye Molde sjukehus på
45.000 kvadratmeter skulle kos-
te om lag 2,5 milliarder kroner,
mener de ansatte i Kristian-



DEN kvinnelige sjåføren kom
seg ut, da det i går ettermiddag
begynte å brenne i en bil i Hal-
sa.

Brannen startet like før klok-
ka 17.00. Brannen startet da
bilen var i stigningen fra Hen-
den og opp mot Klettaelva på
E39. 

En bilist som kom motsatt

vei, forsøkte å slukke brannen
med brannslukningsapparat,
men ilden hadde fått for godt
tak, og bilen ble totalt utbrent. 

Den kvinnelige sjåføren fikk
hjelp til å berge ut det hun
hadde med seg av bagasje i
bilen. 

Mens det brant, ble det en del
kø i begge retninger.

MENS helseforetaket
prosjekterer helikop-
terlandingsplass på den
samme knausen som i
dag, vil de sykehusan-
satte sprenge den ned
og sette opp et prefabri-
kert helidekk på søyler.

– Da kan vi senere få
plass til å bygge ut
under helidekket, for-
klarer Roy-Olav Holten.
Han mener beslutning-
en burde tas allerede
nå, før helseforetaket
bruker 10 millioner
kroner på en landings-
plass man senere risi-
kerer å måtte rive.

Hans hovedargument
er at helikopterlan-
dingsplassen som er
under prosjektering, vil
bli for liten til at SAR-
helikoptre kan lande
lovlig.

– Det vil kreve en
egen landingstillatelse.
Da får vi jo bare enda
en «helikopterlandings-
plass light», og det er
verken helseforetaket
eller oljevirksomheten
tjent med, mener Hol-
ten.

– Fartøysjefen på 330
skvadronens rednings-
helikoptre sorterer
under militære regler
og tar selv beslutningen
om hvor og hvordan
han vil lande. Men slik
er det ikke med heli-
koptre i oljevirksomhe-
ten, supplerer Bach. 

– Denne knausen opp-
tar ett mål sentrums-
areal i umiddelbar nær-
het av sykehuset. Uav-
hengig av disse planene
vil det være forutse-
ende av helseforetaket
å benytte anledningen
til å fjerne den nå. Brø-
drene Malo under Inn-
landsbrua har utbyg-
gingsplaner og er sik-
kert interessert i stei-
nen, sier Holten.

Vil sprenge 
bort 
helikopter-
knaus

 ambulanser og kontorer og får eget helidekk på taket med direkte tilknytning til operasjonsavdeling.

nd sjukehus utvikles
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Bil ble totalvrak etter brann i Halsa

Flammer:
Bilen ble
totalt
utbrent. 

FOTO: 
KÅRE HENDSET

DET var lite
endringer på
Oslo Børs fre-
dag. På ukens
siste handledag
endte hovedin-
deksen opp
0,18 prosent til
421,26 poeng.
Ingen av de
store selska-
pene skilte seg
ut.

sund at det er mulig å bygge ut
nordmørssykehuset til drøyt
40.000 kvadratmeter for 862
millioner kroner. Da er 19.190
kvadratmeter nybygg og 5.000
kvadratmeter ombygd areal.

– Mens Nye Molde opererer
med en kvadratmeterpris på
55.000 kroner, mener vi det er
mulig å bygge for 35.000 kroner

i snitt i Kristiansund. Vi
begrunner dette med at all
infrastruktur allerede er på
plass, at noe er ombygging og
at store deler av det nye arealet
er enklere bygg, som for
eksempel parkeringsarealer,
påpeker Holten.

Han viser også til at Kristian-
sund sjukehus har den fordel at

det kan bygges ut i etapper,
uten særlig innvirkning på den
daglige driften.

For tidlig � Strategi- og
utviklingssjef Espen Remme i
Helse Møre og Romsdal sier det
er viktig å ha oppdatert materi-
ale om dagens fire sykehus.

– Men på nåværende tids-

punkt kommer vi ikke til å gå
inn i noen diskusjon om kon-
krete sykehusløsninger, det vil
være alt for tidlig i prosessen.
Først må vi klarlegge de fram-
tidige behovene til befolkning-
en, og så må vi se hvordan
sykehusene som finnes i dag
kan være med og løse disse
behovene. Dernest kommer så

spørsmålet om en skal ha tre
eller fire sykehus, og om en
skal bygge nytt eller benytte de
eksisterende sykehusene, sier
Remme.

ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no


