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Sjukehuskonsulen-
tene Norconsult 
skroter drømmen om 
sjukehus på Krifast og 
velger Astad. Gjemnes-
rådmannen støtter.
PER KÅRE TVEEIKREM
per.kare.tveeikrem@r-b.no

GJEMNES: I mange år var det mye 
politisk krutt i markedsføringen 
av nytt fellessjukehus ved Krifast. 
Nå kan dette være historie etter at 
både Norconsult og rådmannen 
er enige om at Gjemnes beste 
sjukehustomt ligger på Astad, 1,5 
km fra Batnfjordsøra. Forholdet 
til Hjelset og Frei er ikke nevnt.

Spadetaket. Det på Høgset at 
ordførerne i kristiansundsregi-
onen møttes og tok politisk 
spadetak i kampen mot nysjuke-
huset i Molde. Den 87 sider konse-
kvensutredningen fra Norconsult 
gir Høgset-tomta godkjent, men 
trolig også dødsstøtet fordi Astad 
blir funnet best egnet på flere 
sentrale områder.

Til formannskapsmøtet kom-
mende tirsdag gir råd-mannen 
dette sin støtte.

– Dersom det ikke fram-
kommer vesentlige nye moment 
i høringsrunden vil administra-
sjonens anbefaling ved den ende-
lige fastsettelsen av tomt, bli 
Astad, skriver rådmannen.

Fordelene. Ifølge Norconsult 
slår Høgset bare Astad på ett 
område, nemlig i forhold til 
«folkehelse og friluftsliv». Konsu-
lentene mener Astad-tomta har 
negativ innvirkning på frilufts-
området i Astaddalen.

Astad er vinneren på fire av sju 
områder, mens to endre uavgjort. 
Mest negativt synes konsulen-
tene det er at Høgset-sjukehuset 
med 2000 ansatte blir liggende i 
«ingenmannsland».

Usentralt. – Utvikling på 
Høgset bygger ikke opp under 
dagens senterstruktur i kom-
munen. I forhold til resten av 
kommunen kan boligområder på 
Høgset framstå som usentrale 
områder med liten mulighet for 
lokal sørvis.

Sjukehustomta på Astad ligger 
heller ikke helt sentrumsnært og 

det er betydelige høydeforskjeller 
til Batnfjordsøra. Sjukehuset på 
Astad kan likevel i større grad 
enn på Høgset fungere som motor 
for utviklingen i sentrum og 
bidra mer positivt til areal- og 
senterutviklinga i kommunen. 

Etter samlet vurdering anbefales 
Astad som kommunens valg av 
sjukehustomt, skriver Norcon-
sult.

Flyproblemer. I sitt sammen-
drag viser rådmannen til at inn- 

og utflyginger kan by på så store 
problem på Høgset at det bør 
vurderes nærmere. Det er og lite 
trolig at Timeekspressen kjører 
innom Høgset, men tar Astad.

– Dersom Høgset blir valgt 
kommer ikke administrasjonen 

til å anbefale at det bygges ny 
skole på Gjemnesstranda, men vil 
i stedet foreslå utbygging av Batn-
fjord skole, skriver rådmannen.

Skroter Krifast
Beste sjukehustomt i Gjemnes er ved Batnfjordsøra

Resverkandidat: Gjemnes formannskap på befaring på Astad-tomta i januar i fjor.  Den ble da nevnt som reservekandi-
datmen seiler nå opp som Gjemnes sin kampkandidat i sjukehusstriden. FOTO: PER KÅRE TVEEIKREM

Gjemneskandidaten: Både konsulentene og rådmannen er 
enige om at Astad er best egnet som sjukehustomt i 
Gjemnes. Rapporten sammenliknet kun Astad og Høgset i 
Gjemnes. Det oransje området vest for sjukehusområdet er 
reserveområdet for eventuell seinere bruk.  

 ILLUSTRASJON: NORCONSULT

Vrakes: Høgset-tomta var Gjemnes sin toppkandidat i 
sukehusstriden gjennom ganger år. Her var formannskapet 
på befaring i januar i fjor. Nå vrakes den trolig av sine egne.

OSLO: Det er bred politisk lettelse over at man nå har fått i stand  
en klar avtale om elektrifisering av Utsirahøyden, men SV kaller 
oljeindustrien en bølle som benytter utpresningsmetoder. Smilene 
satt løst i Stortingets vandrehall onsdag kveld. De politiske repre-
sentantene understreket alle som en at de var lettet over at en 
samlet energi- og miljøkomité nå er enig om at hele Utsirahøyden 
skal dekkes av kraft fra land så raskt som mulig og senest i 2022. 
Enigheten skal ikke forsinke oppstarten av byggetrinn 1 i Johan 
Sverdrup-feltet. Opposisjonen, som opprinnelig hadde ønsket en 
forpliktelse om full elektrifisering fra dag én, var fornøyde med et 
forlik som tross alt inneholder en fast tidsramme. NTB

Politisk lettelse over Utsira-kompromiss
OSLO: Det norske forbudet mot blyhagl 
bør opprettholdes, anbefaler Miljø-
direktoratet. Men det er flertall på 
Stortinget for å oppheve forbudet.

– Ny kunnskap styrker bekymringen 
for skade på helse og miljø ved bruk av 
blyhagl også utenfor våtmarksområder. 
Vår anbefaling er derfor at et generelt 
blyhaglforbud opprettholdes slik det 
lyder i dag, sier Miljødirektoratets 
avdelingsdirektør Marit Kjeldby. NTB

Fortsatt blyhagl-forbud
OSLO: Unio støtter regjeringens ønsker om å gjøre 
lærerstudiet til et femårig masterprogram, men 
advarer mot «faglig tunnelsyn». Regjeringen tar 
sikte på å innføre femårig lærerutdanning fra 2017.
Unio-leder Anders Folkestad sier forslaget fra 
regjeringen er bra, men sier til NRK at det er viktig  
at bredden i utdanningen ivaretas skikkelig.
– Statsråden fremhevet norsk, engelsk og mate- 
matikk, men en masterutdanning må treffe hele 
bredden i fagkretsen i grunnskolen, sier Folkestad. 

Glad for femårig lærerskole


