
2 ROMSDALS BUDSTIKKE        Fredag 31. januar 2014NYHETER

tips@rbnett.no
71 25 00 00

Torill Skuseth 
Nyhetsredaktør

torill.skuseth@r-b.no 
Mobil: 995 15 491

Romsdals Budstikke arbeider etter regler for god 
presseskikk slik de er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. 
Ta kontakt med redaksjonen dersom du mener deg 
urimelig behandlet i en avisomtale. 

Du kan også klage til Pressens faglige utvalg, pb 46 Sentrum, 0101 
Oslo. E-post: pfu@presse.no. Tlf: 22 40 50 40. Faks: 22 40 50 55.

Ansv. redaktør og adm. direktør: Ole Bjørner Loe Welde
Nyhetsredaktør: Torill Skuseth

Politisk redaktør: Richard Nergaard
Reportasjeredaktør: Jan Inge Tomren

Det nærmer seg avgjørelsen hvor 
det nye fellessjukehuset for Nord-
møre og Romsdal skal bygges. 

Beslutningen tas av styret i Helse Møre og Romsdal  
17. desember. Hva det nye sjukehuset skal inneholde, 
og hvor stort eller lite det skal bygges, blir ikke like 
tydelig avgjort samtidig.  

Vi opplever at ledelsen i Helse Møre og Romsdal 
har forstått hva helseminister Bent Høie vil. Høie vil  
at det nye sjukehuset skal være et fullverdig lokalsju-
kehus der befolkningen på 110.000 mennesker får 
behandling som holder høgere kvalitet enn man tilbys 
i dag. Men helseministerens tydelige forventning blir 
samtidig delvis tåkelagt 
av Helse Møre og 
Romsdal. På det siste 
styremøtet lot direktør 
Astrid Eidsvik det henge 
i lufta hvorvidt nysjuke-
huset skal ha døgntilbud 
og sengeposter i de ulike 
avdelingene eller polikli-
nikker. Det framstår også 
uklart om det skal foregå kreftkirurgi i nysjukehuset. 
Et ubesvart spørsmål er også framtida for nevrologisk 
avdeling, som i dag er ved Molde sjukehus, og barne-
avdelingen som er ved Kristiansund sjukehus. Det 
skapes usikkerhet: Er meningen å lage nysjukehuset 
minst mulig?

Slik vi forstår helseforetaket er det for tidlig å kunne 
gi tydelige svar om innholdet i nysjukehuset når 
stedsvalget skal tas i desember. Etter vår mening er det 
en svakhet at det ikke er avklart hva nysjukehuset skal 
inneholde, før tomtevalget tas. Innbyggerne kan ikke 
være tjent med at dimensjoneringen av fagtilbudet i 
nysjukehuset tåkelegges, enten det skjer fordi man 
ikke klarer å bestemme seg, eller om det skjer ut fra 
strategiske hensyn. Styret for helseforetaket bør merke 
seg at enigheten mellom Nordmøre og Romsdal bygger 
på en forutsetning om at funksjoner og tilbud som i 
dag er ved Kristiansund sykehus og Molde sjukehus 
ikke skal svekkes, men styrkes når det nye sjukehuset 
skal tas i bruk. Denne enigheten må ikke få havarere.

Tåkelegger inn-
hold i sjukehuset

Uavklart: Hvorfor bestemmer ikke Helse Møre og 
Romsdal, representert ved styreleder John Harry 
Kvalshaug og direktør Astrid Eidsvik innholdet i 
nysjukehuset før stedsvalget tas i desember?  
 FoTo: RicHARD NERgAARD

«Er meningen 
å lage nysjuke-
huset minst 
mulig?»

LEDER

Klokka 14.10 torsdag 
hørtes kraftige drønn 
fra Vågstrandstun-
nelen, gjennomslaget 
kom som planlagt 
med bare 2,5 cm avvik.
oLAV SkjEgSTAD
olav.skjegstad@r-b.no

VÅgSTRANDA: Utenfor tunnelåp-
ningen på Våge ventet folk spent 
på gjennomslaget. To kilometer 
inne i tunnelen var sprengstoffet 
på plass, lunta ble tent, alt gikk 
som planlagt.

Deretter ble det kjørt i kolonne 
inn til stedet der gjennomslaget 
kom. På veg inne møtte vi en 
tjukk røyksky fra sprengingen, 
men det gikk greit å komme 
videre.

Midt inne i tunnelen ser vi 
åpningen, bare blokkert av en 
haug med sprengt stein.

For anleggsarbeiderne var dette 
en stor dag. De har jobbet på skift 
døgnet rundt for å holde tids-
planen, torsdag var det tid for en 
aldri så liten feiring med kake og 
et lite glass god drikke.

– Dette er mitt 35. gjennomslag 
som tunnelarbeider, smiler vete-
ranen Olav Bredesen, som 
forteller at han også var med og 
sprengte ut parkeringstunnelen i 

Molde.
– Arbeidet har gått etter planen. 

Vi har ikke hatt uhell, det har 
heller ikke vært fravær, sier Jon-
Trygve Løvik, som er byggeleder 
for Vågstrandstunnelen.

Selv om det nå er åpning i 
tunnelen, gjenstår mye arbeid.

Halve jobben. – Vi regner med 
at halvparten av arbeidstimene er 
gjort når vi kommer til gjennom-
slaget. Sprengingen inne i 
tunnelen er ferdig, nå gjenstår det 
arbeid med drenering, vegdekke, 
tilførselsveger, installasjoner og 
andre ting. Tunnelen skal stå 
ferdig til bruk i desember, sier 
prosjektleder Halgeir Brudeseth i 
Statens vegvesen til Romsdals 
Budstikke.

Den nye tunnelen er 3665 
meter lang. Gjennombruddet 
kom to kilometer fra Våge. 
Sprengningsarbeidet startet 8. 
februar i år på Våge, to måneder 
seinere på Stolsneset. 

750 tonn dynamitt. Det er 
skutt 754 salver med til sammen 
750 000 kilo sprengstoff.

Totalt er det skutt ut 270.000 
kubikkmeter fast fjell, det 
tilsvarer cirka 450.000 kubikk-
meter løs masse. Det meste av 
dette har gått til fylling i Tres-
fjorden, noe til fyllinger og 
deponi i Rauma.

Inne i tunnelen er veggene og 
taket blitt sprøytet med betong, 
det har gått med 10.000 tonn 
sprøytebetong til dette.

Hittil er det brukt 200.000 
arbeidstimer, omtrent like mye 
gjenstår. Den nye tunnelen blir 
svært sikker. Det er laget sju hava-
rinisjer med plass til å snu en stor 
bil. Sju nødhjelpskiosker og 22 
nødhjelpsskap skal gjøre det 
enkelt å varsle dersom noe skulle 
skje. Det blir også montert 148 
ledelys inne i tunnelen, disse skal 
lede trafikantene mot utgangene. 
Dersom det blir behov for å 
stenge tunnelen, blir dette fjern-
styrt.

Møttes 
i midten
Gennomslag i Vågstrandstunnelen

Åpningen: Anleggsarbeidere og andre på stedet der det var gjennomslag på Vågstrandstun-
nelen i går.

Dette blir bra: Ordfører Lars 
Olav Hustad og prosjektleder 
Halgeir Brudeseth klare til å 
sprette tunnelkaka.

Utrykningspolitiet har torsdag gjennomført 
kontroll på Kvam i Molde.

Resultatet ble 11 forenkla forelegg for brudd 
på fartsgrensa, og to forenkla forelegg for 
bruk av mobiltelefon.

UP med kontroll på kvam


