
Gjemnes kommune Arkiv: 140

Arkivsaksnr: 2013/237-60

Saksbehandler: Olav Inge Hoem

Saksframlegg 

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 51/14 10.06.2014

Konsekvensutredninger for nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og 
Romsdal - vedtak om offentlig ettersyn 

Vedlegg
1 Konsekvensutredninger rev. 04.06.14, alternativer i Gjemnes kommune

Bakgrunn for saka 
Utgangspunktet for denne saken er vedtaket i Helse Møre og Romsdal HF (HMR) om at nytt 
felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal skal lokaliseres langs en akse mellom Frei og 
Hjelset. Det er langs denne aksen tre mulige vertskommuner: Kristiansund, Gjemnes og Molde. 
Disse er bedt om å forelegge helseforetaket en tomt hver, med slik kvalitet at prosjektet er 
realiserbart. 

Som grunnlag for det ene tomteforslaget ønsket både Gjemnes og Molde kommuner å vurdere 
flere alternative lokaliteter. Kristiansund hadde allerede gjort en slik vurdering og hadde sitt ene 
tomteforslag klart. HMR har gitt aksept for framgangsmåten.  

I kommunene ble prosessen med konsekvensutredning (KU) formelt igangsatt gjennom varsel 
om oppstart og vedtak om å legge et felles planprogram til offentlig ettersyn (Gjemnes 
formannskap sak 62/13 den 12.06.13). Planprogrammet ble vedtatt i Gjemnes kommunestyre 
15.10.13 sak 48/13. (Likelydende vedtak i de andre to kommunene). 

Planprogrammet tok opprinnelig utgangspunkt i at det skulle utarbeides kommunedelplaner. 
Man har i etterkant kommet til at dette strengt tatt ikke er nødvendig. Nytt sjukehus er av en slik 
størrelse at kravet om konsekvensutredninger knyttet til lokalisering vil gjelde, uavhengig om 
man velger kommunedelplaner som verktøy eller ikke. Presisjonsnivået i utredningene må være 
det samme. Konsekvensutredninger er derfor gjennomført slik som fastsatt gjennom det felles 
planprogrammet. Det som derimot er endret, er at kommunen i stedet for kommunedelplan, har 
gjort vurderinger i form av arealskisser. Begrunnelsen er at lokalisering av sjukehus, kun blir 
aktuelt for en av kommunene. Etter HMRs vedtak om lokalisering, vil denne kommunen 





gjennomføre en fullverdig planprosess. Det var lite hensiktsmessig å lage 6 kommunedelplaner 
når det trengs en.   

Siden vi ikke har kjørt en fullverdig planprosess, er også organiseringen og medvirkningen 
tilpasset, og følgelig ikke slik som skissert i planprogrammet. Vi har hatt 2-3 møter med 
konsulenten og en arbeidsgruppe som har bestått av representanter fra skole, barnehage, helse, 
omsorg, kultur og fritid, teknisk infrastruktur, landbruk/naturforvaltning, landbruksnæringa, 
sekretærer for eldreråd, ungdomsråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne, samt 
barnerepresentanten. Begrunnelsen for at landbruksnæringa ble invitert, er at dette er den største 
næringa i Gjemnes, og at lokalisering av sjukehus i betydelig grad berører landbruksareal.  

For å samordne nødvendige konsekvensutredinger mellom de tre kommunene, ble det etablert 
en felles administrativ plangruppe med fylkeskommunen som sekretariat. Det har vært svært 
viktig at utgredningene for de ulike lokalitetene er bygd rundt samme lest og gir grunnlag for 
sammenlikning. Det har vært like viktig å sikre framdrift med utgangspunkt i både den 
kommunale virkeligheten og helseforetakets stramme tidsplan. 

Det innebærer at utvelgelsesprosessen er todelt, noe som ligger til grunn for hvordan 
konsekvensutredningene presenteres og legges fram:  

1. Kommunene utreder og velger hver sitt tomteforslag. Grunnlaget for kommunenes valg 
ligger først og fremst i konsvensutredningens beskrivelse av de lokale virkningene. De 
regionale virkningene må dokumenteres, men varierer i liten grad mellom ulike 
lokaliteter innen kommunen. Kommunen legger derfor ut til offentlig ettersyn den delen 
av KU som gjelder lokale virkninger, og det er dette som er kommentert i vurderingene 
nedenfor. 

2. HMR velger mellom tre tomter. Som grunnlag for HMR sitt valg, ligger både lokale og 
regionale konsekvenser  

Helsesektoren har egne prosessregler for styring av store prosesser som nye sykehus er. Jamfør 
disse reglene er man nå i den såkalte "idefasen". Idefaseprosessene løper parallelt med 
konsekvensutredningene etter plan- og bygningsloven med sikte på at begge ferdigstilles som 
grunnlag for beslutning om lokalisering. Forholdet mellom prosessene er nærmere skissert KU-
rapporten. 

Vedlegget vil vise at de regionale utredningene etter plan- og bygningsloven blir ferdigstilt noe 
etter de lokale, og at de regionale utredningene legges ut til høring av HMR. Til disse høringene 
vil kommunen være høringsinstans, men fristene er samordna slik at både kommunen og andre 
høringsinstanser kan vurdere de to i sammenheng. 

Saksopplysninger
Konsekvensutredning (KU) for tomtealternativer i Gjemnes kommune er gitt i rapport datert 
04.06.14. De to aktuelle tomtene i Gjemnes er Astad og Høgset. På begge tomtene er det vist 
sjukehusbygg på ca. 60.000 m² med 1.000 parkeringsplasser på terreng. Begge tomter vil bli 
knyttet til E39 med nytt toplans kryss. Tomtene er store nok til utbygging av sjukehus av den 
aktuelle størrelse og utforming. I det følgende gjennomgås hovedpunkter i KU-rapporten 
utarbeidet av Norconsult, og det er vist til nummerering av kapitler og avsnitt i rapporten.  





Tomtealternativene (kapittel 3) 
I KU-rapporten er det benyttet sammenlignbare illustrasjonsprosjekt. Det er viktig å være klar 
over at ved en utbygging vil det senere bli utviklet et sjukehusanlegg som er vesentlig mer 
tilpasset landskapet på og nært tomten. Uteområdet er illustrert med maksimalt fall 1:20 og vil 
dermed tilfredsstille kravene til universell utforming. Begge tomtene vurderes som bratte og 
dermed mindre fleksible både i forhold til bygningsutforming og senere eventuell utvidelse. 
Høydeforskjellene er størst på Høgsettomten. 

Basert på erfaringsdata er det anslått at trafikken på adkomstvegen til sjukehuset blir ca. 3.600 
kjøretøy pr døgn. Prognosene viser størst trafikk på E39 mot sør for Astad-alternativet (ÅDT 
5.700 i 2030).      

Grunnundersøkelser viser at totalstabiliteten for Astad er meget god (3.4.2). Geotekniske 
vurderinger antar at det mest sannsynlig er akseptabel områdestabilitet for alternativet Høgset 
(3.5.2).  

Skredfarevurdering for Astad viser at tomten ligger nær et område som kan bli berørt av 
snøskred innenfor et 5000-års intervall. For Høgset ligger tomten nær arealer utsatt for 
steinsprang, og en skrent mot nord krever enkle sikringstiltak.   

Det er grunn til å tro at et sjukehus på Astad er et så stort tyngdepunkt at timeekspressen vil 
kjøre oppom. Med ca. 2000 ansatte kan det være grunnlag for at det settes opp egne arbeidsruter 
for begge alternativer. For Høgset vurderes det som lite trolig at timeekspressen vil kjøre innom 
sjukehuset.  

Høydeforskjell fra sjukehustomter til lokalt gang- og sykkelveinett kan begrense bruken av  
sykkel.   

Vannforsyning, avløp og elektrisk kraft krever opprusting/ombygging av eksisterende anlegg for 
Astad. For Høgset blir kostnader for vassforsyning høyere.   

Innflyging til Astad vil sannsynligvis oppleve turbulens. Spesielt småskala turbulens kan 
påvirke landing og letting. Inn- og utflyging for Høgset kan gi større utfordringer som bør 
vurderes nærmere. 

Ingen av tomtene kommer i konflikt med andre utbyggingsformål som kunne virket inn på 
framdrift og ført til usikker gjennomføring. Den viktigste konflikten i forhold til gjeldende 
planer er forholdet til landbruksjord i tillegg til friluftsliv for Astadtomten.  

Kostnader til tomteopparbeiding og teknisk infrastruktur er lavere på Astad enn Høgset (3.5.7).  

Oppsummert vurderes tomteegenskapene noe bedre egnet for Astad enn Høgset, med forskjellen 
er ikke stor (3.6).  

Konsekvensutredning av tomtene viser (kapittel 4): 

                Astad        Høgset 
 Landskapsverdi             --  --- 
 Friluftsliv og folkehelse         -/--  0 
 Naturmangfold  -  - 





 Jordvern   --  ---   
 Kulturminne- og miljø --  -/-- 

Begge tomtene fremstår som lite sårbare (ras-/skredfare, skogbrann, transport av farlig gods, 
elektromagnetiske felt, se 4.7.8).   

Arealutvikling i sjukehusets nærområde (kapittel 5) 
Her gjengis viktige forutsetninger: 

 Ønskelig med en samlet stedsutvikling som knytter bygda sammen. 
 Utnytte sjukehuset som et tyngdepunkt. 
 Ca. 200 nye boliger plasseres i gang- og sykkelavstand fra tettstedssenteret. 
 Ikke ventet vesentlig lokal næringsetablering som følge av sjukehuset. 
 Flere barnehage- og skolebarn. 

For Batnfjordsøra viser arealplanskissen i tillegg til fortetting av senteret prioritering av nye 
boliger på Astad mellom sjukehuset og sentrum i tillegg til noe utvidelse på Nåstad.  

For Høgset/Gjemnes er det skissert et nytt tettsted på Gjemnesstranda syd for sjukehustomta.  

Konsekvenser av arealutvikling i nærområdene (kapittel 6) 
Samlet sett vil en arealutvikling i nærområdet på Høgset ha større negative konsekvenser enn på 
Batnfjordsøra. Konsekvensene er størst for jordvern.  
Sårbarhetsanalyser for nærområdene viser at det er aktsomhetsområder for skred som må 
vurderes ved regulering. For Batnfjordsøra, selve øra, er det nødvendig å ta hensyn til flom og 
havstigning. Dette er godt kjent fra arbeidet med den nyeste reguleringsplanen for Øra Vest.  
Registrert kvikkleireområde på Indergarden vil etter vår vurdering ikke være prioritert 
utbyggingsområde i første omgang, men må eventuelt undersøkes nærmere ved senere 
utbygging. Norconsult påpeker at arealmulighetene på Batnfjordsøra er romslige nok til at det 
ikke vil skape vesentlige barrierer for utviklingen.  

Stedsutviklingen på Høgset vil ikke bygge opp under dagens senterstruktur i kommunen. 
Etablering av sjukehus med lokal stedsutvikling på Høgset vil medføre et nytt «senter». Nye 
boligområder ved Høgset-tomta kan framstå som usentrale områder med liten mulighet for lokal 
service. Sjukehus på Astad kan i større grad enn på Høgset fungere som en «motor» for 
utviklingen in sentrum og bidra mer positivt til areal- og stedsutvikling i kommunen.   

Sammenligning og anbefaling (kapittel 7) 
Norconsult har vist rangering av tomtealternativene i tabell side 83 samt i sammendrag side 6 i 
KU-rapporten. Astad kommer klart bedre ut enn Høgset-alternativet.   

Vurdering 
Vi er av den oppfatning at utredningsplikten i plan- og bygningsloven er oppfylt.  

Vi støtter Norconsults oppsummering av lokal arealutvikling der det påpekes at etablering av 
sjukehus på Astad foretrekkes framfor Høgset. Det vil best kunne bygge opp under eksisterende  
service og bidra til å styrke Gjemnes som et attraktivt bosted. Dette samsvarer også best med 
regionale og nasjonale mål for senterutvikling.  





Dersom det ikke framkommer vesentlige nye momenter i høringsrunden, vil administrasjonens 
anbefaling ved den endelige fastsettelse av tomt, bli Astad. Dersom Høgset skulle bli valgt, 
kommer ikke administrasjonen til å anbefale at det bygges ny skole på Gjemnesstranda. 
Administrasjonen vil i stedet foreslå utbygging av Batnfjord skole.  

Ku skal nå ut på høring med minst 6 ukers høringsfrist. I forbindelse med høringen vil det bli 
arrangert folkemøte i uke 34, hvor det vil delta representanter både fra HMR og Norconsult.  

Rådmannens innstilling 
Gjemnes formannskap legger ut konsekvensutredninger for nytt felles akuttsjukehus for 
Nordmøre og Romsdal, alternativene Astad og Høgset, til offentlig ettersyn med høringsfrist 
1.9.2014.  

Rådmannen i Gjemnes 04.06.14 
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