Det er bokstavelig talt dagen derpå for forslagsstiller Torbjørn Sagen (H).
– Jeg er sjokkert over eget formannskap, sier Sagen til TK.
Regjeringen ønsker innspill til nye riksveiprosjekt i ny nasjonal transportplan (NTP) for
perioden 2022–2033.
Høringsuttalelsen fra formannskapet ramser av en eller annen grunn opp en rekke
fylkesveiprosjekt – som Talgsjøen, ferge Aure-Hitra og Todalsfjorden.

Sagen foreslo et eget tilleggspunkt for Europavei-prosjektet som er planlagt å
erstatte dagens 40-sone gjennom Batnfjordsøra. Dette ble kun støttet av
varaordfører Berit Frey (Sp).
– Ny europavei mellom Astad og Bjerkeset er viktig for Kristiansund og Nordmøre. Det
knytter oss tettere på et felles arbeidsmarked og styrker næringslivet.
Høyres stortingsrepresentanter Vetle Wang Soleim og Helge Orten har allerede besøkt
gjemnesordføreren og signalisert at dette er et realistisk prosjekt å få inn i NTP, til stor
glede for Knut Sjømæling, påpeker Sagen. Det er en viktig sykehusvei begge veier,
understreker Sagen.

Amatørmessig
– Ikke bare for pendlere og pasienter som skal til Hjelset. 80 prosent av dagkirurgien i
Nordmøre og Romsdal skal til Kristiansund. Tenk på studenter som pendler mellom
Molde og Høyskolesenteret i Kristiansund. Skal vi lykkes med campus er vi fullstendig
avhengig av gode kommunikasjoner fra omlandet.
Han opplever at flertallet ikke ville støtte forslaget fordi det har vært frontet av «feil»
parti, samt at man frykter signaleffekten av å støtte et prosjekt som kan bli tolket som
støtte til nytt sykehus på Hjelset.
– Skal vi sitte her på ute på øyene våre og furte resten av livet? Dette er amatørmessig,
mener Sagen.
Han viser også til den økende mengden gjennomgangstrafikk tungtransport på E39. Å
ha vogntogene susende gjennom et kommunesenter med barnehager, skole og
eldreboliger er svært lite framtidsrettet, påpeker Sagen.

Omtaler behovet
Denne generelle formuleringen i den vedtatte høringsuttalelsen: «E39 Trondheim –
Kristiansand, herunder Halsafjordsambandet, realiseres med løsninger utenombyer/
tettsteder», mente flertallet var tilstrekkelig med hensyn på Gjemnes-prosjektet.
– Formannskapets flertall mente at vårt høringsinnspill omtaler behovet for å utbedre
flere nødvendige veiparseller på E39, herunder Astad-Bjerkeset, forklarer Bjarne Elde
(Ap) til TK.
Flertallet ønsket kort og godt ikke å starte på en oppramsing av aktuelle parseller når
dette allerede var ivaretatt, påpeker Elde.
– Formannskapet er selvsagt fullt klar over det behovet som er til stede for å bygge ny
forbindelse mellom Astad-Bjerkeset.

Elde støtter Sagen på at dette utvilsomt vil gi en klar forbedring på E39 mellom
Nordmøre og Romsdal, og dermed tjene både næringsliv, pendlere og andre reisende.
– Sett fra mitt ståsted var det et unødvendig forslag som ble fremmet av Høyre. Jeg
anbefalte derfor Sagen om å trekke det, da realiteten i forslaget allerede var ivaretatt.
Høyre følte vel på et markeringsbehov og opprettholdt likevel forslaget. De har ingen
grunn til å være sjokkerte når deres «kampsak» allerede er ivaretatt av et samlet
formannskap, sier Elde.

Elefanten i rommet
Sigve Torland (Rødt) forklarer til TK at han ikke så nødvendigheten av spesifikt å peke
på en kort veitrasé i et stort nettverk av veier som allerede er nevnt i totaliteten.
- Samtidig var jeg vel den eneste som adresserte elefanten i rommet ved å si at det falt
meg tungt for hjertet å være med på å levere et høringssvar som understøtter
byggingen av et fellessykehus som både jeg personlig, partiet jeg representerer, og
velgerne våre, er sterkt imot.
– Det å støtte et forslag som peker på den delen av veinettet spesifikt vil i så måte være
en hån mot mine egne uttalelser og mitt eget standpunkt, samt partiet jeg representerer
sitt standpunkt, i en sak som fortsatt står høyt oppe på prioriteringslista til Rødt
Kristiansund. Man legger jo ikke til rette for å møte seg selv i døra, sier Torland.

