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Årets avis

n n Frykt for flodbølge etter ras fra Opstad-
hornet stoppet Opdøl som sjukehustomt i 
2005. En fersk ekspertrapport fra NGI sier at 
flodbølgen maksimalt blir 5,5 meter høg. 

n n – Det betyr at tomta er stor nok for et nytt 
akuttsjukehus, sier kommunalsjef Eirik 
Heggemsnes. side 6-7 

Opdøl utenfor 
flodbølgefare
Seiler opp som ny aktuell tomt for nysjukehuset

Sjukehustomta: Helse Nordmøre og Romsdals forslag til Molde sjukehus på Opdøl i 2005, som ble stoppet av tsunamiutred-
ningen til fylkeskommunen. Nå har løsningen blitt kjent trygg igjen i en ekspertrapport. ILLUSTRASJONEN: KOSBERGS ARKITEKTKONTOR
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Opdøl er nå frisk-
meldt som sjuke-
hustomt.  

PER KÅRE TVEEIKREM
per.kare.tveeikrem@r-b.no

MOLDE: Det er selveste tsunami-
faren fra Opstadhornet som nå 
er avblåst for Opdøl. Dette skjer 
i en fersk rapport fra Norges 
Geologiske Institutt (NGI). 

Rabalder. Det skapte stort 
rabalder i 2005 da både Opdøl og 
Lergrovik fikk stemplet uegnet 
som sjukehustomt. Asplan 
Viaks transportanalyse hadde 
utpekt nettopp Årø som den 
mest sentrale fellestomta både 
for pasienter, ansatte og besø-
kende, mens Opdøl hadde sterke 
tilhengere både i by og land.

I god tid før 1. april slo imid-
lertid fagfolkene i fylkeshuset 
alarm. De mente at en 20–30 
meter høg flodbølge vil feie inn 
Romsdalsfjorden dersom den 
løse delen   av Opstadhornet 
raser ut.

Dermed forsvant hele sjuke-
hustomta på Lergrovik mens alt 
nedenfor den tidligere riks-
vegen på Opdøl ble sjukmeldt, 
slik at uinteressant lite var igjen. 
Nasjonale sikkerhetskrav krever 
null tvil om at akuttsjukehus 
ikke ligger utsatt til for naturka-
tastrofer. Det hjalp ikke at det 
ble skumlet i flerfoldige kroker. 
En sjukehustomt under fylkets 
tsunamigrense var dødfødt hos 
nasjonale myndigheter.

Avdramatisering. Det har 
siden vært bred enighet blant 
ekspertene om at det er teore-
tisk muligheter for at utrasing 
kan skje. I en nasjonal rapport i 
2006 fra Norges geologiske 
undersøkelser (NGU) ble 
Opstadhornet utpekt som en av 
21 fjellsider med fare for større 
ras. Det er konsekvensene av en 
slik naturkatastrofe som nå 
avdramatiseres.

I 2005 satte fylkeshuset 
sikkerhetsgrensa for oppskyl-
ling på Opdøl til hele 18 meter. 
Nå har NGI redusert den til 5,5 

meter.
– Her er det også tatt høgde for 

at havet stiger med 70 cm fram 
til år 2.100, sier kommunalsjef 
Eirik Hoemsnes i Molde til 
Romsdals Budstikke. Han var 
adm.dir. i Helse Nordmøre og 
Romsdal da sjukehusstrukturen 
ble utredet i 2002.

– Hva har skjedd med tsuna-
mibølga?

– Ny kunnskap. Det er mye 
mindre fjellmasse i bevegelse på 
Opstadhornet enn hva man 
trodde i 2005. Dessuten har man 
fått ny kunnskap om størrelsen 
på flodbølger når fjell raser ut i 
fjorden.

– Er Opdøltomta friskmeldt?

– Ja, i betydningen at den er 
stor nok. Hele tomta er 190 
dekar. Kravet fra helseforetaket 
er 120 dekar. 105 dekar på Opdøl 
ligger over kote 5,5 meter. Dette 
er mer enn plass nok for selve 
akuttsjukehuset. Parker og 
parkering kan godt ligge under 
tasunamigrensa, sier 
Heggemsnes. 

Det er Molde kommune som 
har bestilt rapporten. Etter at 
nye beregningsmodeller redu-
serte tsunamibølgene i Stor-
fjorden dramatisk, ville man 
vite om det samme var tilfelle 
også i Molde.

Flomfaren over på 
n Friskmeldt for tsunamifaren fra Opstadhornet  n Kan igjen bli aktuell som tomt for nytt sjukehus

Tsunamifritt: Sjukehusområdet på Opdøl sett fra sjøen. Nå ligger alle murbygningene over den nye tsunamigrensa, som Norges geologiske institutt (NGI) har beregnet. Dermed er det igjen plass nok der for et akuttsjukehus.

Kritiserte: Ordfører Torgeir Dahl (H) kritiserte fylkesmannen, 
Frank O Sæther (Ap), t.h., kritiserte helseforetaket. Begge 
argumenterte de for bynær sjukehustomt. 

FOTO: PER KÅRE TVEEIKREM

Åtte søkere er på lista for den 
krevende rådmannsjobben i 
Fræna, deriblant han som  
nå er konstituert rådmann.

EIRIK HEEN
eirik.heen@r-b.no

FRÆNA: En jobb som definitivt ikke 
er uten utfordringer er ledig i Fræna 
kommune. Spørsmålet om hvem 

som skal overta rådmannsstolen 
etter Per Øvermo nærmer seg nå en 
avklaring. Blant søkerne er kommu-
nalsjef Arild Kjersem (46), som for 
tida er konstituert rådmann. 
Ordfører Nils Johan Gjendem (Frp) 
sier til Romsdals Budstikke at han 
er godt fornøyd med antallet søkere.

Videre på søkerlista finner vi 
Frode Børstad (43), avdelingsdi-
rektør bosatt på Skåla, Berit Irene 

Hannasvik (51), assisterende 
rådmann bosatt i Averøy, Vebjørn 
Knarrum (45), direktør bosatt på 
Lillehammer, Ørnulf Lillestøl (51), 
kommunalsjef bosatt på Hosteland, 
Oddbjørg Hellen Nesheim (55), 
seniorkonsulent bosatt på Vevang, 
Rune Sjåholm (58), organisasjons-
sjef bosatt i Molde og Anders 
Skipenes (50), compliance-
ansvarlig bosatt i Nordfjordeid. 

Åtte vil bli ny rådmann i Fræna

På lista: : Arild Kjersem. På lista: Rune Sjåholm.

SJUKEHUSSAKA



Flomfaren over på Opdøl
 Kan igjen bli aktuell som tomt for nytt sjukehus

 Sjukehusområdet på Opdøl sett fra sjøen. Nå ligger alle murbygningene over den nye tsunamigrensa, som Norges geologiske institutt (NGI) har beregnet. Dermed er det igjen plass nok der for et akuttsjukehus.
FOTO: KJELL LANGMYREN

Formannskapet planlegger 
comeback for Eikrem som 
sjukehustomt.

PER KÅRE TVEEIKREM

per.kåre.tveeikrem@r-b.no

MOLDE: Dette ble klart da 
formannskapet behandlet plan-
programmet for «Nytt akuttsju-
kehus i Nordmøre og Romsdal». 
Hensikten er ikke å slåss for 
Eikrem nå, men å unngå å tape 
muligheten om sjansen oppstår. 

Derfor ble det enighet om at 
rådmannen skal legge fram et 

forslag om dette til kommune-
styret 17. oktober. Det er Helse 
Møre og Romsdal, som de blå blå 
vil legge ned, som bestemte at 
fellessjukehuset skal ligge på 
aksen Hjelset–Frei. Frank Ove 
Sæther (Ap) kritiserte jobben.

Svikt? – Helse Møre og Romsdal 
ble opprettet nettopp for å se å se 
sjukehustilbudet i fylket under 
ett. Det gjør de ikke, sa Sæther.

Det var fylkesrådmannen i 
Oppland som tente gnisten. Han 
påpekte i sin høringsuttalelse at 
nasjonale retningslinjer tilsier 

sjukehus i byer.

Kritiserte Lodve. – Et vesentlig 
argument. Vi må avgi en hørings-
uttalelse som aksepterer felles 
sjukehus, men ikke binder oss til 
Hjelset – Frei. Vi bør gi uttrykk 
for at byalternativet er likeverdig, 
sa Kåre Ellingsgård (Ap).

Ordfører Torgeir Dahl (H) var 
hjertenes enig. Samtidig kriti-
serte han fylkesmannen Lodve 
Solholm for ikke å vokte de stat-
lige   retningslinjene. – Jeg 
opplever ham som svært utydelig 
i sin høringsuttalelse, sa Dahl.

Comeback også for Eikremtomta?
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RAUMA: En 21-åring fra Sunnmøre ble lørdags-
kvelden 6. april målt til 154 km/t i Innfjordtun-
nelen. Fartsgrense er 80. Da saka gikk i Romsdal 
tingrett, erkjente han straffskyld, men mente 
soning i fengsel ville sette jobben som meka-
niker i fare. Grensa for samfunnsstraff går imid-
lertid rundt 136 kilometer i 80-sona, og retten 
syntes ikke mannens omstendigheter var verre 
enn for andre som må sone i fengsel. Retten 
var enig i aktor som mente 21 dager i fengsel og 
tap av førerkort i 22 måneder var passende. 
Førerprøven må også tas helt på nytt.

Ung mekaniker i 154 km/t

LØRENSKOG: Styret ved Akershus universitetssykehus 
har trukket planene om å innføre ekstra helge-
vakter for sykepleierne. Planene om å øke 
helgebelastningen fikk begeret til å flyte over for 
mange ansatte, og 29 sykepleiere sa opp jobben i 
protest i september. Nå har Ahus-styret trukket 
planene om å innføre ekstra helgevakter, melder 
TV 2. Beslutningen ble fattet på et ekstraordinært 
styremøte tirsdag, der de fikk presentert både en 
analyse og simulering av effektene av elementene 
i det omstridte prosjektet «God ressursstyring».

Sykepleierne ved Ahus vant 
strid om helgejobbing
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