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Fagleder skatt – utsettelse av ansettelse 

Kommunestyrets vedtak 22.5.2014, sak 38/14 

 

Sak om organisering av skatteoppkreverfunksjonen ble lagt fram for politisk behandling 

tidligere i år. Dette med bakgrunn i at en arbeidstaker som jobber på skatteområdet hadde 

signalisert ønske om å fratre i 2015 på grunn av oppnådd pensjonsalder. Mange kommuner i 

hele landet samarbeider på skatteområdet. Rådmannen mente derfor at kommunestyret burde 

ta stilling til om Nesset kommune skulle søke samarbeid hos andre kommuner før evt. 

utlysing.  

 

Saken ble lagt fram tidligere i år slik at administrasjonen skulle få god tid på seg i tilfelle 

avviklingen av egen skatteoppkreverfunksjon, eller utlysing og egen ansettelsesprosess med 

overlapping. 

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte den 22. mai 2014, sak 38/14: 

Det er ønskelig at skatteoppkreverfunksjonen i Nesset fortsatt skal ligge i Nesset 

kommune. Stillingen lyses ut. Skulle det ikke være kvalifiserte søkere blir det lagt frem 

ny sak for formannskapet innen 01.10.2014. 

 

Etter at saken ble utredet kom følgende nye opplysninger: 

 Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 – Kommunereformen, 15. mai 

 Statliggjøring av skatteinnkrevingen - pressekonferanse Siw Jensen, 23. juni 

 

Kommunereformen legger opp til at kommunene skal gjøre lokalt vedtak innen sommeren 

2016 om evt. sammenslåing. De kommunene som gjør lokale vedtak før 1.1.2018 får 

økonomiske virkemidler som kompensasjon. 

 

Prosessen for statliggjøring av skatteinnkrevingen går ut på at Skattedirektoratet skal utrede 

saken innen 15.11.14. Dette skal ut på høring til berørte parter i desember 2014. Stortinget 

skal gjøre sitt vedtak innen sommeren 2015. Gjennomføring og personalprosesser skal skje i 

løpet av høsten 2015. Ikrafttredelse 1.1.2016. I meldingen går det fram at Staten vil legge opp 

til robuste kontor, men at det ikke er tatt stilling til lokalisering foreløpig. Det forventes en 

reduksjon på ca. 4-500 årsverk (av 1415). 

 

Stillingen som fagleder skatt ble lyst ut med søknadsfrist 14. august 2014. Det har meldt seg 6 

søkere, men ingen har den utdannelsen som var ønsket i utlysingen.  

 

Regjeringens utspill om statliggjøring av skatteinnkrevingen gjør at kommunene får 

problemer i evt. ansettelsessaker. Flere som kunne tenke seg å søke på en slik stilling, gjør 

ikke det på grunn av usikkerheten omkring skatteoppkreverfunksjonen. Ingen slutter i en fast 

stilling for å begynne i en ny jobb som er usikker både med hensyn til varighet, og ikke minst 

lokalisering.  



 

Hvis statliggjøringen ikke blir noe av ønsker rådmannen å få best mulig kvalifiserte søkere til 

stillingen, og ønsker derfor å utsette evt. ansettelse til Stortinget har gjort sitt vedtak.  

 

Rådmannen har drøftet en eventuell overgang med arbeidstaker som innehar stillingen. 

Arbeidstaker er villig til å fortsette i en redusert stilling (etter 1. april 2015) til avklaring 

omkring statliggjøring av skatteinnkrevingen blir gjort. Det betyr at vi i en overgangsperiode 

ivaretar arbeidsgiverkontrollen ved kjøp av tjeneste fra annen kommune. 

 

Vi har vært i kontakt med kommunene som gav tilbud om kjøp av tjenester på 

skatteoppkreverområdet. Sunndal og Molde står ikke ved sitt tilbud, men sier de ikke er 

avvisende til å hjelpe ved behov. Men dette er noe de er nødt til å komme tilbake til. Ingen er 

kjent med utviklingen framover. De vet ikke per i dag om de selv får problemer om noen 

måneder på grunn av regjeringens utspill om statliggjøring av skatteinnkrevingen. 

 

Kristiansund kommune står fortsatt ved sitt tilbud og vil bistå oss i den grad Nesset kommune 

ønsker dette.  

 

Arbeidstaker har foreløpig ikke sagt opp sin stilling.  

 

Ut fra disse opplysningene vurderer rådmannen det slik at det beste for Nesset kommune er 

om arbeidstaker fortsetter i redusert stilling og at kommunen kjøper tjenester på 

arbeidsgiverkontroll. Dette løper fram til Stortinget gjør sitt vedtak innen sommeren 2015. 

 

 

Rådmannens konklusjon: 

 

Rådmannen avventer endelig vedtak fra Stortinget ang. statliggjøring av skatteinnkrevingen.  

 

Stillingen som fagleder skatt lyses ut på nytt hvis Stortinget ikke ønsker at staten overtar 

skatteinnkrevingen. Dette under forutsetning av at kommunestyret i mellomtiden ikke har 

bestemt at kommunen skal spare på skatteoppkreverområdet ved å kjøpe tjenesten fra en 

annen kommune.  

 

 

 

 

 

 

Liv F. Husby                 Solfrid Svensli 

rådmann                økonomisjef/skatteoppkrever 



 

Nesset kommune  

Ordføreren 
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Møre og Romsdal fylkeskommune 

Fylkeshuset 

6404  MOLDE 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2014/670-3 Rolf Jonas Hurlen, 71 23 11 21 16.07.2014 

 

Ruteendringsprosessen 2015 - innspill fra Nesset kommune 

Det vises til skriv av 23.05.14 fra Møre og Romsdal fylke om ruteendringsprosessen 2015 og anmodning 

om innspill fra kommuner og andre med frist 20. august 2014.  

Nesset kommune ved formannskapet ønsker å komme med følgende innspill: 

 Kollektivtilbudet til Molde og Sunndal for kommunens pendlere, elever på videregående skole 

og andre reisende er i dag på et minimumsnivå. Kollektivtilbudet må derfor styrkes som et viktig 

tiltak for å bygge sammen regioner med attraktive byer og levende bygder.  

 Ungdommens kommunestyre i Nesset har ved tidligere ruteendringsprosesser etterlyst et bedre 

busstilbud fra Molde til Eidsvåg på kveldstid. Spesielt gjelder dette på lørdager etter kl. 16.00. 

 Nesset kommune ønsker at ungdomstilbudet «Trygt heim for ein 50-lapp» videreføres. 

 Nesset kommune ber om at korrespondansen på flere av våre bussruter med viktige flyruter til 

og fra Molde lufthavn blir rettet på. Denne korrespondansen er i dag for dårlig både når det 

gjelder ankomst og avgang. 

 I ruteheftet og på nettsiden frammr.no har Nesset under fanen for ruter – bussruter blitt en del 

av tilbudet for indre Nordmøre. Dette opplever de reisende som lite opplysende og direkte 

forvirrende. Ber om at dette blir rettet opp. Enten ved at vi blir lagt under fanen Molde, Hjelset, 

Kleive og Gjemnes, eller ved at vi får en egen kommunehenvisning «Nesset». 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Rolf Jonas Hurlen 

ordfører 
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KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 3/14 

Møtedato: 23.06.2014 

Tid: kl 10.00 – kl 12.30 

Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus 

Sak nr: 15/14 – 21/14 

Møteleder: Paul E. Nauste, leder (Ap) 

Møtende medlemmer: Lars Myrset, nestleder (Frp) 

Forfall: Vigdis Fjøseid (Ap) 

Ikke møtt: ingen 

Møtende vara: ingen 

Fra sekretariatet: Åse Solveig Eriksen, kontrollsekretær 

Fra revisjonen: Ole Tønnesen, regnskapsrevisor 

Einar Andersen, forvaltningsrevisor 

Av øvrige møtte: Liv F. Husby, rådmann  

Solfrid Svensli, økonomisjef (under sak 20/14) 

 

 

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.  

 

Det fremkom ingen merknader til sakliste. 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 15/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9. APRIL 2014 

PS 16/14 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 17/14 NESSET KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2014 

PS 18/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «INTERKOMMUNAL 

BARNEVERNTJENESTE FOR NESSET,  SUNNDAL OG TINGVOLL KOMMUNER» 

PS 19/14 DELTAKELSE I NY INTERKOMMUNAL REVISJONSORDNING I MØRE OG 

ROMSDAL – VALG AV ORGANISASJONSFORM – VIDERE PROSEDYRE 

PS 20/14 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 21/14 EVENTUELT 
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PS 15/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9. APRIL 2014 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 9. april 2014 godkjennes. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Leder orienterte. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (2 voterende) 

 

 

PS 16/14 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 
Referatsaker: 

 
RS 06/14 Årsmelding 2013 inkl. årsberetning og årsregnskap - Nesset kommune - 

saksprotokoll Nesset kommunestyre 22.05.2014, sak 37/14  

 

RS 07/14 Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

28.05.2014 
 
Orienteringssaker: 

 

OS 09/14 KU sekretariatet. Årsmelding for 2013  

 

OS 10/14 Årsmelding 2013 – Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal  

 

 

Sekretæren orienterte til den enkelte sak. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (2 voterende) 

 

 

PS 17/14 NESSET KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2014 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar økonomirapport pr. 30.04.2014, sammen med rådmannens/ 

økonomisjefens muntlige redegjørelse og revisors uttalelse til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
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Rådmann Liv F. Husby redegjorde for økonomirapporten og de økonomiske utfordringene 

kommunens administrasjon ser for 2014. Det er spesielt kommunens antatte reduserte 

inntekter som gir grunn til størst bekymring. 

 

Rådmann svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (2 voterende) 

 

 

PS 19/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «INTERKOMMUNAL 

BARNEVERNTJENESTE FOR  NESSET,  SUNNDAL OG TINGVOLL 

KOMMUNER» 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Interkommunal 

barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner» til etterretning og 

slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 8 under 

Samlede vurderinger og anbefalinger. 
 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger til 

samarbeidskommunene i avsnitt 8 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 

 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 mnd. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte innledningsvis om innholdet i rapporten og 

redegjorde for revisjonens anbefalinger i rapportens avsnitt 8.  

 

Rådmann Liv F. Husby kommenterte kommunens kostnader til det interkommunale 

barnevernsamarbeidet.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (2 voterende) 

 

 

PS 19/14 DELTAKELSE I NY INTERKOMMUNAL REVISJONSORDNING I MØRE OG 

ROMSDAL – VALG AV ORGANISASJONSFORM – VIDERE PROSEDYRE 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

1. Kommunestyret slutter seg til utredningen om etablering av en ny interkommunal 

revisjonsordning i fylket, og at Nesset kommune vil delta i forhandlingene om 

selskapsavtalen for det interkommunale selskapet. 

2. Kontrollutvalget blir bedt om å velge representant fra kommunen i forhandlingene om 

avtaleverket for den interkommunale revisjonsordningen og gitt fullmakt til å ta 

stilling til konkrete spørsmål som i den sammenheng måtte bli lagt fram. 
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3. Styringsgruppen for utredningsprosessen oppfordres til å gjennomføre forhandlings-

prosessen og legge fram en omforent avtalestruktur for det nye selskapet. 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren redegjorde for den videre prosessen og kontrollutvalgets rolle i saken og svarte på 

spørsmål fra utvalgets medlemmer.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (2 voterende) 

 

 

PS 20/14 OPPFØLGINGSLISTE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

 
Rutiner for avlegging av byggeregnskap/investeringsregnskap 
Rutiner for avlegging av sluttregnskap for investeringsprosjekt bør være nedfelt i kommunens 

sentrale styringsdokument. Nesset kommune har nedfelt sitt Reglement for investerings-

prosjekt i Økonomireglementet. Kontrollutvalget har anmodet administrasjonen om å sørge for 

at rutinene for avlegging av byggeregnskap innskjerpes og eventuelt revideres.  

I forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2012 var det tenkt å se på økonomireglementet 

i sin helhet. Det var antatt at arbeidet med en revidering av reglementet ville være ferdig ved 

årsskiftet 2012/2013. Det ble lagt opp til at reglementet skal være ferdig til politisk behandling 

i mai/juni 2014. 

 

23.06.14: Økonomisjef Solfrid Svensli orienterte. Utarbeidelse av nye retningslinjer 

for investeringsregnskap var kommet godt i gang og ble lagt fram for teknisk avdeling 

til høring. Grunnet utskifting av personell og perioder med vakanse i teknisk avdeling 

stoppet arbeidet opp. Det antas at de nye retningslinjene kan bli lagt fram til politisk 

behandling i september/oktober. 

 
Naustområde i Høvik Nesset kommune - manglende oppfølging av vedtak i Nesset 

formannskap og kommunestyre 

Kontrollutvalget mottok kopi av et brev til Nesset kommune, datert 6. juli 2012 fra 

grunneiere/nausteiere i Høvik. Rådmann redegjorde i møte 24.09.2012 for det som var skjedd i 

saken. Nausteierne som har klaget på manglende oppfølging fra kommunen sin side skulle få 

skriftlig svar fra Nesset kommune. Saken ble tatt opp igjen i møte 09.12.13 da kontrollutvalget 

igjen var blitt kontaktet av nausteierne fordi forholdene i Høvik naustområde fremdeles ikke 

var tilfredsstillende. 

Rådmann orienterte kontrollutvalget i møte 09.12.2013 og 12.02.2014. Det har vært løpende 

kontakt mellom rådmann og nåværende eier av Høvik Fiskeanlegg. Det arbeides med en 

helhetlig plan for området. Det foreligger et vedtak i Nesset kommunestyre om at kommunen 

skal besørge opprydning av området på eiers regning dersom eier ikke gjør det. 

Kontrollutvalget ønsket å følge denne saken videre. 

 

23.06.14: Rådmann orienterte. Saken er ennå ikke avsluttet. Eier av området har sendt 

ut nabovarsel. Rådmann avventer ny orientering fra prosjektleder J. Reistad. 

 
Innkjøpsreglement for Nesset kommune 

Kontrollutvalget har i 2013 blitt kontaktet av Nordmøre Elektro As som stilte spørsmål til 

Nesset kommunes innkjøpsrutiner. Kommunens rutiner for innkjøp bør i all hovedsak være 

nedfelt i et eget innkjøpsreglement. I brev av 04.02.2014 fra rådmannen i Nesset til Nordmøre 
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Elektro AS vises det til at Nesset kommune holder på å utarbeide innkjøpsrutiner.  

Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken og vil be om tilbakemelding fra kommunen 

når innkjøpsreglementet er utarbeidet.   
 

23.06.14: Rådmann orienterte. Det arbeides med å få utarbeidet innkjøpsrutiner, men 

det gjenstår en del før det er ferdig. Det er foreløpig ikke satt noen tidsfrist for når 

arbeidet skal være ferdig. Kontrollutvalget vil følge saken videre. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretær orienterte. Utvalget gikk igjennom de saker som var opplistet i saksframlegget. 

 

Til dette møtet var det lagt opp til orientering fra administrasjonen til følgende saker: 

 
1. Rutiner for avlegging av byggeregnskap/investeringsregnskap   

2. Naustområde i Høvik i Nesset kommune – manglende oppfølging av vedtak i 

Nesset formannskap og kommunestyre 

3. Innkjøpsreglement for Nesset kommune 

 

Økonomisjef Solfrid Svensli og rådmann Liv F. Husby orienterte om status i den enkelte sak 

og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Det ble ikke foreslått noen nye saker til oppfølgingslisten. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (2 voterende) 

 

 

PS 14/14 EVENTUELT 

 

Virksomhetsbesøk – ev. orientering fra enhetsleder 

I kontrollutvalgets møteplan er det satt av tid til besøk i en kommunal virksomhet. Alternativt 

kan en enhetsleder inviteres til å gi informasjon om sin enhet.  

 

Kontrollutvalget konkluderte med at de i forbindelse med møtet 21. oktober ønsker å besøke 

Nesset omsorgssenter for å få en omvisning på institusjonen og en orientering om kommunens 

helse- og omsorgsarbeid. Kontrollutvalgets leder vil oversende pr. e-post til sekretariatet de 

punkt som det kan være aktuelt å få en orientering om. Sekretæren tar kontakt med 

enhetsleder for avtale om besøk. 

 

Budsjett for kontrollutvalget   

Kontrollutvalgets leder stilte spørsmål til rådmann om kontrollutvalgets budsjett.  

 

Sekretæren viste til forskrift om kontrollutvalg hvor det fremgår av § 18 at kontrollutvalget 

skal utarbeide forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Sekretariatet vil innhente opplysninger fra rådmann/økonomisjef om regnskapstall for kontroll 

og tilsyn i Nesset kommune i 2013. 
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Paul E. Nauste  Lars Myrset   

leder  nestleder   

     

 

 

 

    

Åse Solveig Eriksen     

kontrollsekretær     

 



 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Naturforvaltningsavdelinge
n 

Saksbehandler 
Postboks 8013 Dep Kongens gate 20 22 24 90 90 Hege Feiring 

22 24 58 91 NO-0030 Oslo Org no.  

postmottak@kld.dep.no http://www.kld.dep.no/ 972 417 882  
 

 

 

 

Kommuner iht liste  

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 12/3241 01.07.2014 

 

Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper 

Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal myndighet til å etablere 

snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. 

 

Forsøket ble initiert av den forrige regjeringen. Nåværende regjering utvidet forsøket fra 

opprinnelig til å skulle omfatte 40 kommuner til å omfatte 104 kommuner. 

 

Sivilombudsmannen konkluderte den 12. juni med at omfanget av forsøket ligger utenfor de 

rettslige rammene til forsøksloven. Ombudsmannen mener bl.a. at Klima- og 

miljødepartementet ikke har foretatt en tilstrekkelig skjønnsmessig vurdering av behovet for 

antall forsøksenheter. Selv om Sivilombudsmannens konklusjoner formelt sett ikke er rettslig 

bindende, tar regjeringen uttalelsene alvorlig. Forsøksordningen har vært grundig utredet i 

departementene, og konklusjonen har vært at ordningen har hjemmel i forsøksloven. 

Regjeringen er fortsatt av den oppfatning at forsøket er innenfor rammene av forsøksloven, 

også når det gjelder omfanget. 

 

Samtidig legger regjeringen betydelig vekt på at Stortingets energi- og miljøkomité i Innst. 

309 S (2013-2014) ber regjeringen snarest mulig legge fram forslag til endringer i 

motorferdselloven.  

 

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med 

lovendring straks. 

 

Som en konsekvens av regjeringens beslutning vil Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet vedta og kunngjøre en forskrift som opphever de lokale 

forsøksforskriftene i kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet anser det ikke 
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som nødvendig å sende denne forskriften på høring før den vedtas, jf forvaltningsloven § 37 

fjerde ledd bokstav c.  

 

Forsøket har allerede gitt oss verdifull informasjon om prosessene i kommunene som vi kan 

nyttiggjøre oss i lovarbeidet. Klima- og miljødepartementet tar sikte på å sende ut et forslag til 

lovendring på høring i midten av juli. 

 

Lovendringen skal gi kommunene myndighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med 

snøscooter. Etter planen vil lovendringsforslaget ligge tett opp til forsøksordningen, både når 

det gjelder prosesskrav til opprettelse av løyper og vilkår for lokalisering av løypene.  

Kommuner som ønsker det kan derfor eventuelt velge å fortsette planleggingsarbeidet ut fra 

samme forutsetninger. Kommunene kan ikke treffe endelig vedtak om snøscooterløyper før et 

hjemmelsgrunnlag for dette er vedtatt av Stortinget, men kommuner som er godt forberedt vil 

kunne ha vedtak om snøscooterløyper på plass kort tid etter Stortingets lovvedtak. Dette 

forutsetter imidlertid at prosessen kommunene har fulgt og hensynene de har tatt, samsvarer 

med de kravene Stortinget stiller i sitt endelige lovvedtak.  

 

Informasjonen om planlegging av snøscooterløyper som har ligget på Miljøkommune.no og 

ble utarbeidet i forbindelse med forsøksordningen vil inntil videre bli liggende på nettsiden, 

tilgjengelig for de kommunene som ønsker å videreføre sine planprosesser i påvente av 

lovendring. Sidene vil imidlertid ikke bli oppdatert. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Øivind Dannevig (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Hege Feiring 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

Adresseliste: 

Alta kommune   

Alvdal kommune   

Ballangen kommune   

Balsfjord kommune   

Bardu kommune   

Beiarn kommune   

Bindal kommune   

Dovre kommune   

Drangedal kommune   

Dyrøy kommune   
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Eidfjord kommune   

Engerdal kommune   

Etnedal kommune   

Evenes kommune   

Fauske kommune   

Flesberg kommune    

Flå kommune    

Folldal kommune    

Fosnes kommune    

Fyresdal kommune    

Gjerstad kommune 

Gol kommune 

Grane kommune 

Gratangen kommune 

Grong kommune 

Grue kommune 

Hattfjelldal kommune 

Hemnes kommune 

Hjartdal kommune 

Hol kommune 

Holtålen kommune 

Høylandet kommune 

Hægebostad kommune 

Inderøy kommune 

Karlsøy kommune 

Kautokeino kommune 

Krødsherad kommune 

Kvalsund kommune 

Kviteseid kommune 

 

Kvænangen kommune 

Lavangen kommune 

Lesja kommune 

Lierne kommune 

Luster kommune 

Lødingen kommune 

Meråker kommune 

Midtre Gauldal kommune 

Målselv kommune 

Namdalseid kommune 

Namsos kommune 

Namsskogan kommune 

Nes kommune 

Nesseby kommune 

Nesset kommune 
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Nissedal kommune 

Nord-Fron kommune 

Nore og Uvdal kommune 

Nærøy kommune 

Oppdal kommune 

Os kommune 

Osen kommune 

Overhalla kommune 

Rana kommune 

Rendalen kommune 

Rennebu kommune 

Rindal kommune 

Rissa kommune 

Rollag kommune 

Røros kommune 

Røyrvik kommune 

Salangen kommune 

Saltdal kommune 

Selbu kommune 

Seljord kommune 

Sigdal kommune 

Sirdal kommune 

Skånland kommune 

Snåsa kommune 

Steinkjer kommune 

Stor-Elvdal kommune 

 

Surnadal kommune  

Sør-Aurdal kommune  

Sørfold kommune  

Sørreisa kommune  

Sør-Varanger kommune  

Tinn kommune 

Tokke kommune 

Tolga kommune 

Trysil kommune 

Tydal kommune 

Tynset kommune 

Valle kommune 

Vang kommune 

Vefsn kommune 

Verdal kommune 

Verran kommune 

Vestre Slidre kommune 

Vinje kommune 

Våler kommune 
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Åfjord kommune 

Ål kommune 

Åmli kommune 

Åseral kommune 

Åsnes kommune 

 

 

Kopi:  
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Studiesenteret Nesset - Søknad om driftstilskudd for 2. halvår 2014 - Nesset 

Næringsforum AS 

Vedlegg 

1 Studiesenteret Nesset – søknad om driftsstøtte for 2. halvår 2014 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 16.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Studiesenteret i Nesset innvilges et tilskudd kr 150 000 for 2. halvår 2014. Beløpet finansieres av 

kraftfondet. 

 

En ny organisasjonsmodell som sikrer forutsigbarhet for Studiesenteret må være avklart, før eventuelt 

Nesset kommune skal bidra økonomisk etter 2014. 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Styreleder i Nesset næringsforum, Stig Bjarne Silseth, var til stede og orienterte/svarte på spørsmål. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Det vises til søknad av 16.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Studiesenteret i Nesset innvilges et tilskudd kr 150 000 for 2. halvår 2014. Beløpet finansieres av 

kraftfondet. 

 

En ny organisasjonsmodell som sikrer forutsigbarhet for Studiesenteret må være avklart, før eventuelt 

Nesset kommune skal bidra økonomisk etter 2014. 

 



 

 

Saksopplysninger 

Nesset Næringsforum AS søker i brev av 16.07.14 om driftstilskudd til Studiesenteret Nesset for 2. 

halvår 2014. Det er satt i gang et arbeid med en langsiktig løsning for videre drift av studiesenteret. 

Dette har også Nesset formannskap etterlyst i møte den 23.12.13. Planleggingsarbeidet er imidlertid en 

omfattende prosess og en regner ikke med å kunne ha en avklaring før mot slutten av 2014. Det er nå 

gjort et fremstøt overfor andre kommuner med tanke på å få etablert et samarbeid som kan åpne for en 

løsning der hele regionen blir dratt mer aktivt inn i driften. Nesset Næringsforum AS har finansiert 

driften(kr 150 000) for første halvår 2014, men de er avhengig av ekstern finansiering for 2.halvår. 

Vurdering 

Rådmannen ser det på svært uheldig dersom studiesenteret må nedlegges før en har fått en avklaring 

på om det er grunnlag for videre drift. Det er derimot viktig at Nesset Næringsforum AS får en rask 

avklaring med nabokommunene om en organisasjonsmodell som skaper forutsigbarhet for 

studiesenteret. Dette bør være avklart før Nesset kommune eventuelt skal bidra økonomisk etter 2014. 

 

Det er ikke satt av midler til formålet i økonomiplanen for 2014. Pr. 19.08.14 var det kr 322 361til 

disposisjon på Kraftfondet.  
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Videre drift av Studiesenteret Nesset – søknad om driftsstøtte 
 
Styret i Nesset Næringsforum AS drøfter fortsatt organisasjon- og driftsform for å sikre videre drift 
av Studiesenteret Nesset. Det vises til tidligere informasjon som har vært gitt til kommunen i denne 
saken og kommunens behandling av tidligere søknader. I den sammenheng vil Nesset Næringsforum 
AS uttrykke takknemlighet overfor kommunen når det gjelder velvilje og økonomisk støtte som er 
bevilget. Som kommunen er kjent med blir det på nytt gjort framstøt overfor andre kommuner med 
tanke på å få etablert et samarbeid som kan åpne for en løsning der hele regionen blir dratt mer 
aktivt inn i driften. Idéen om en slik regional løsning ble godt mottatt da den ble presentert for 
representanter for kommunene i regionen. Vi er i den sammenheng også i en dialog med 
fylkeskommunen. 
 
Som kjent har Studiesenteret Nesset vært drevet som et prosjekt med full drift fra 2008. I løpet av 
den perioden studiesenteret har vært i drift, har i overkant av to hundre personer deltatt på 
yrkesfaglige kurs og høgskolestudierstudier i regi av senteret. Pr. mai 2014 har vi hatt 93 
høgskolestudenter som samlet har avlagt hele 183 høgskoleeksamener. Eksamensresultatene ligger 
over landsgjennomsnittet, og flere av studentene oppgir at de enten har fått seg ny jobb eller har 
fått mer ansvar og/eller høyere lønn som følge av studier ved Studiesenteret Nesset. For tiden har vi 
21 høgskolestudenter som følger studier i pedagogiske fag, ledelses- og økonomifag samt 
Grunnskolelærerstudiet (1. – 7.). Til neste studieår er vi kjent med at det vil komme til flere nye 
studenter, men det eksakte antallet foreligger p.t. ikke. 
 
I tillegg til tilskuddene fra Nesset kommune, har som kjent driften vært finansiert gjennom årlige 
tilskudd fra Kompensasjons-/RDA-midlene. Driftskostnadene er kontingenter til Studiesenteret 
(sentralt), serviceavgift for drift av videokonferanseutstyr, bredbåndskostnader, lønn, husleie, strøm 
og renhold. Nå står virksomheten ved et veiskille som følge av at finansieringskildene snart er brukt 
opp. Kompensasjonsmidlene er i all hovedsak disponert, og i samsvar med regelverket for 
disponering av RDA-midlene er det ikke lenger mulig å søke finansiering fra denne kilden (3-års 
regelen). Ut fra ønsket om å opprettholde studietilbudet, og av hensyn til pågående studier har 
styret i Nesset Næringsforum AS også i 2014 funnet rom for midler (kr. 150.000) som sikrer drift til 
og med 1. halvår.  
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Vi arbeider nå som nevnt med en langsiktig løsning med en liten annen innfallsvinkel enn tidligere 
som kan gi virksomheten et mer robust fundament med forutsigbarhet for alle parter. Denne 
løsningen vil være basert på organisasjonsmodeller som er benyttet i andre regioner i landet. 
Planleggingsarbeidet er imidlertid en omfattende og tidkrevende prosess, og vi regner ikke med å 
kunne ha en avklaring før mot slutten av inneværende år.  
 
Vi håper likevel at kommunen fortsatt ser med velvilje på å bidra til å opprettholde dette viktige 
lokale tilbudet for kompetanseheving og livslang læring. Som rådmannen er informert om, vil det 
være nødvendig med ekstern finansiering av driften for at vi skal kunne opprettholde tilbudet ut 
året. Vi søker derfor om et driftstilskudd på kr. 150.000 for 2. halvår 2014. 
 
Dersom det er ønskelig med mer informasjon, ber vi vennligst om å bli kontaktet. 
 

 

 

 

Stig Bjarne Silseth 
Styreleder 

 Ulrik Sverdrup Molton 
Daglig leder 
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Søknad om driftstilskudd for årene 2015, 2016 og 2017 - Nesset Næringsforum AS 

Vedlegg 

1 Nesset Næringsforum AS– søknad om driftsstøtte for årene 2015, 2016 og 2017 

2 Årsrapport NNH for 2013 

3 Signert offentlig regnskap 2013 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 12.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Nesset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd stort kr. 575.000 for årene 2015, 2016 og 2017. I 

2017 legges det opp til en ny evaluering, som skal danne grunnlaget for eventuell videre finansiering.  

 

I summen på kr 575.000 ligger også all kompensasjon for drift av Hoppid – kontoret i henhold til 

partnerskapsavtalen mellom Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylke og Nesset kommune datert 

17.01.13. 

 

Tilskuddet til Nesset Næringsforum AS på kr 575 000 pr. år dekkes ved bruk av kraftfondet. 

 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Styreleder i Nesset næringsforum, Stig Bjarne Silseth, var til stede og orienterte/svarte på spørsmål. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Det vises til søknad av 12.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 



 

Nesset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd stort kr. 575.000 for årene 2015, 2016 og 2017. I 

2017 legges det opp til en ny evaluering, som skal danne grunnlaget for eventuell videre finansiering.  

 

I summen på kr 575.000 ligger også all kompensasjon for drift av Hoppid – kontoret i henhold til 

partnerskapsavtalen mellom Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylke og Nesset kommune datert 

17.01.13. 

 

Tilskuddet til Nesset Næringsforum AS på kr 575 000 pr. år dekkes ved bruk av kraftfondet. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok i møte den 29.03.12, sak 23/12, sitat: 

 

Det vises til søknad av 21.02.12 fra Nesset Næringshage AS. 

 

Nesset Næringshage AS innvilges et økt driftstilskudd over Kraftfondet, over ansvar 7401, på kr 

225 000 for 2012.  

 

Nesset Næringshage AS innvilges et årlig tilskudd stort kr. 575.000 for årene 2013 og 2014. I 2014 

legges det opp til en ny evaluering, som skal danne grunnlaget for eventuell videre finansiering.  

 

I summen på kr 575.000 ligger også all kompensasjon for drift av Hoppid – kontoret i henhold til 

partnerskapsavtalen mellom Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylke og Nesset kommune datert 

10.12.07. 

 

Tilskuddet til Nesset Næringshage AS på kr 575 000 pr. år dekkes ved bruk av kraftfondet. 

 

 

 

Næringshagemiljøene i Sunndal og Nesset har nå etablert ett felles næringshageselskap under navnet 

Aura Næringshage AS. Dette ble tatt opp i det nye nasjonale næringshageprogrammet. 

 

I 2012 var det et sterkt ønske om å sikre videre drift av samlokaliseringsmiljøet for bedrifter i Nesset. 

Dette førte til at Nesset Næringshage AS måtte skifte navn til Nesset Næringsforum AS. I den 

forbindelse ble det årlige driftstilskuddet økt til kr 575 000. 

 

 

 

Vurdering 

Nesset næringshage sin hovedoppgave var å få til en samlokalisering av kunnskapsbaserte bedrifter for 

å skape innovasjon og utvikling. I ettertid viser det seg at dette har vært vanskelig og selskapet har 

beveget seg bort fra dette og i økende grad over i en rolle der de arbeider med veiledning av etablerere, 

samt at de står for gjennomføring av ulike prosjekter og utviklingsprogrammer. Det er vanskelig å si 

hvilke konkrete resultater dette har gitt for kommunen.  

 

Konklusjonen er at Nesset næringsforum AS har gitt et positivt bidrag til kommunens 

næringsutvikling. 

 



Målet med selskapet var at den etter 5 år skulle kunne generere egne inntekter slik at den ikke var 

avhengig av tilskudd fra det offentlige. Vedlagte driftsresultat for årene 2010 - 2013 viser derimot at 

de ikke realistisk at den vil klare seg uten driftstilskudd fra kommunen også i framtida. 

 

Det blir derfor en politisk prioritering om de ønsker at Nesset Næringsforum AS skal bestå som i dag. 

Det er også mulig å skaffe andre inntekter knyttet til aktivitet og prosjekter som de utvikler i markedet 

og/eller i partnerskap med andre. Det kommunale tilskuddet bør aldri bli en sovepute.  

 

Det er naturlig at en videreføring av driftstilskuddet dekkes ved bruk av Kraftfondet. 
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Nesset Næringsforum AS– søknad om driftsstøtte 
 

Nesset kommunestyre innvilget i sak PS 23/12 årlige driftstilskudd på kr. 575.000 for 2013 og 

2014. I vedtaket forutsettes det at det i løpet av 2014 skal legges opp til en ny evaluering, 

«som skal danne grunnlag for eventuell videre finansiering». Vi tillater oss med bakgrunn i 

vedtaket å søke om videre driftsfinansiering. 

 

DRIFTEN AV NESSET NÆRINGSFORUM AS 

Som Nesset kommune er kjent med besluttet bl.a. vårt selskap å bidra til at Aura 

Næringshage AS ble etablert med eget avdelingskontor i Nesset. Bakgrunnen for denne 

beslutningen var ønsket om å sikre videre drift av samlokaliseringsmiljøet for bedrifter i Nesset. 

Dette førte til at Nesset Næringshage AS måtte skifte navn til Nesset Næringsforum AS (NNF). 

Dette selskapet har videreført driften av utviklingsmiljøet som bl.a. har disse 

arbeidsoppgavene:  

 

 drift av hoppid- kontoret 

 bedriftsrettet tiltaksarbeid for kommunen(Rådgivningsarbeid overfor etablerte 

bedrifter – «Andrelinjetjeneste) 

 andre næringsrettede oppgaver for Nesset kommune 

 forvaltning av RDA-midlene 

 drift av Studiesenteret Nesset 

 drift av Aura Næringshage AS, avdeling Nesset 

 

Her følger en kortfattet beskrivelse av disse arbeidsoppgavene: 

 

hoppid-kontoret 

hoppid ble etablert som et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene for å skape nye og levedyktige 

bedrifter, mangfold i arbeidslivet og økt verdiskapning og å styrke Møre og Romsdal som 

gründerfylket. I Nesset ble hoppid-kontoret etablert i juni i 2008 som en oppfølging av den 

såkalte partnerskapsavtalen. Denne avtalen ble forlenget i januar 2013 og forplikter 

kommunen til bl.a. å gjøre vedtak om hvem som skal ha rollen som førstelinjetjeneste for 

etablererrådgivning. I Nesset har kommunestyret vedtatt Nesset Næringsforum AS skal ha 
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denne rollen. Normalt utgjør disse oppgavene ca. 30 % av et årsverk. I tråd med praksis ved 

andre hoppid-kontor blir det ytt inntil 10 timer gratis støtte pr. etablerer/prosjekt. Styret i 

Nesset Næringsforum AS forvalter også «hoppid-midlene» som er såkalte avklaringsmidler 

som går som tilskudd til gründere som ønsker å arbeide videre med idéen sin. I 2013 ble det 

bevilget i overkant av 100.000 kroner av disse midlene til gründere i Nesset. Dette er midler 

som Nesset får tilført gjennom partnerskapsavtalen. Driften og forvaltningen av hoppid-

virksomheten rapporteres årlig til Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 

Bedriftsrettet tiltaksarbeid 

Nesset Næringsforum AS utfører på oppdrag fra Nesset kommune det bedriftsrettede 

tiltaksarbeidet. Dette innebærer at etablerte bedrifter som har behov for bistand i forbindelse 

med bl.a. søknader, kompetanseutvikling og nettverksbygging, kan ta kontakt. Dette er en 

funksjon som mange av bedriftene i kommunen gjør seg nytte av. En viktig del av denne 

funksjonen er arbeidet med å ta i mot bedrifter og personer utenfra kommunen som ønsker å 

vurdere etablering i Nesset. 

 

Andre næringsrettede oppgaver for Nesset kommune 

AV andre arbeidsoppgaver som Nesset Næringsforum AS (NNF) utfører for kommunen er en 

del utrednings- og planleggingsoppgaver som utføres for tiltaksnemnda og ordfører. I 2013 

omfattet det bl.a. utredninger i tilknytning til næringsarealer, differensiert arbeidsgiveravgift 

og mulig etablering av en større møbelaktør. NNF har også hatt oppgaver knyttet til salg av 

statlige næringsareal på Raudsand. Ifbm. arbeidet med rullering av Strategisk Næringsplan 

for Nesset, har NNF hatt det koordinerende ansvaret. 

 

Forvaltning av RDA-midlene 

Nesset kommunestyre har delegert ansvaret for forvaltning av de såkalte RDA-midlene til 

NNF. Dette innebærer utarbeidelse av årlig plan for bruk av midlene, informasjon om 

tilskuddsordningen, søknadsbehandling og rapportering til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. I 2013 innvilget styret i NNF tilskudd på til sammen 771 530 

kroner til tilretteleggende og bedriftsrettede tiltak i Nesset. 

 

Drift av Studiesenteret Nesset 

Siden oppstarten i 2008 har til sammen 94 studenter fått høgskoleundervisning ved å følge 

fag ved Studiesenteret Nesset. Til sammen har disse studenten tatt 183 eksamener. I tillegg 

arrangerer NNF kurs på videregående skolenivå og direkte yrkesrettede kurs. NNF har 

ansvaret for drift av dette tilbudet.  

 

Drift av Aura Næringshage AS, avdeling Nesset 

Aura Næringshage AS, avdeling Nesset er den fysiske samlokalisering av bedrifter/ 

virksomheter som leier lokaler av Nesset Kraft AS i Kråkholmvegen 20. På oppdrag fra Aura 

Næringshage AS utfører NNF oppgaver i forbindelse med driften av næringshagen.  Til 

sammen i 2012 og 2013 har NNF fakturert for vel 115 000 kroner årlig for utførte tjenester til 

Aura Næringshage AS. 

 

Andre oppdrag 

Nesset Næringsforum AS utfører gjennom avtaler med Nesset Næringsforening, Eidsvåg 

Handelsforening og stiftelsen Familien Witzøes Legat, sekretariatfunksjonen for disse. I tillegg 

selger NNF rådgivningstjenester til bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. 

 



Nesset Næringsforum as 

Org.nr. 986916008 

Næringshagen 

6460 Eidsvåg i Romsdal 

Telefon: 71 23 35 33 

Telefax:  71 40 54 31 

Mobil:    957 22818 

E-post:             ulrik@nessethagen.no 

Nettadresse:   www.nessethagen.com 

 

Økonomiske driftsresultater 

Nesset Næringsforum AS har de siste fire årene hatt slike driftsresultat: 

 

  2013 2012 2011 2010 

Sum driftsinntekter 1 362 169 1 353 578 1 386 129 1 373 193 

Sum driftskostnader  1 250 443 1 379 156 1 454 196 1 352 103 

Ordinært resultat 58 332 -6 721 -43 756 31 014 

 

I samme periode har NNF mottatt i driftstilskudd fra det offentlige: 

 

  2013 2012 2011 2010 

Nesset kommune 575 000 350 000 350 000 350 000 

Nesset kommune, næringshagesamarbeid  225 000 200 000 200 000 

Møre og Romsdal fylkeskommune   200 000 200 000 

Nesset kommune, studiesenteret 150 000 150 000 150 000  

Samlede offentlige tilskudd 725 000 725 000 900 000 750 000 

 

Som det fremgår av oppstillingen ovenfor, har det samlede årlige tilskuddet fra 

Nesset kommune til driften av NNF i perioden fra 2008 vært på kr. 575.000 (Eksklusiv 

støtten til Studiesenteret). 

 

Vi er kjent med at Nesset kommune i løpet av 2014 skal evaluere sin støtte til Nesset 

Næringsforum AS. Vi anmoder kommunen om å iverksette denne prosessen så tidlig 

som mulig i 2. halvår med sikte på å få en avklaring som kan sikre forutsigbarhet for 

den videre drift av miljøet i Nesset. For å kunne ha en rimelig grad av forutsigbarhet i 

driften av selskapet, ser vi gjerne at en slik støtte vurderes for en periode over flere år. 

Vi tillater oss derfor å søke om et tilskudd på kr. 575.000 for årene 2015, 2016 og 2017. 

 

Dersom det er ønskelig med mer informasjon, stiller vi gjerne opp på møte i 

formannskap eller kommunestyre. 

 

 

 

 

 

Stig-Bjarne Silseth 

Styreleder 

 Ulrik Sverdrup Molton 

Daglig leder 

 

 

Kopi sendt: Nesset Næringsforum AS v/styret (Odd Arne Langset, Arild Høsteng, John 

Walseth, Torild Nesjan Stubø, Anne Marit Svensli) 

 

 

Vedlegg: Nesset Næringsforum AS – årsregnskap for 2013 

  Nesset Næringsforum AS – årsrapport for 2013 
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1.0 DRIFTENAV SELSKAPET

1.1 Styrets årsberetning for 2013
Dette er den offisielle meldingen om selskapets virksomhet i løpet av 2013 som er
grunnlaget for innrapportering iht. formalkravene fra myndighetene.
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1.2 Økonomisk resultat
Driftsresultatet for 2013 viser et positivt årsresultatet på kr. 58.332,-. Dette betyr at
a ksjekapitalen på kr. 755.000 er intakt .

1.3 Styrets fokusområder i 2013
Året 2013 har vært preget av å tilpasse selskapets drift til den nye situasjonen som
endr inger i organisasjonsstrukturen for selskapene som arbeider med næringsutvikling
på Nesset Kraft AS’ bygg i Eidsvåg :

� Et sentralt fokusområde har vært å gjøre Nesset Næringsforum AS og de
arbeidsoppgavene som selskapet har, mer synlig. Dette er en kontinue rlig
prosess der en ikke kan ta hvileskjær.

� Arbeidet med å gjøre d et nye navnet på selskapet, Nesset Næringsforum AS
(NNF) har hatt høy prioritet.

� Et annet svært viktig fokusområde er å komme mer ut til eksisterende
næringsliv.

� Arbeidet med å sikre en lang siktig organisering og driftsfinansiering av
Studiesenteret Nesset

� Fokus på mer utadrettet arbeid mot eksisterende næringsliv .
� Arbeidet med styrets fokusområder er nedfelt i daglig leders arbeidsavtale.

Det lykkes å sikre fortsatt drift og finansiering av Studiesenteret Nesset i 2013. Likevel
gjenstår fortsatt avklaring når det gjelder framtidig drift av Studiesenteret Nesset.
Dett e må avklares i 2014.

Samarbeidet med Aura Næringshage AS (AN) innebærer at Nesset Næringshage AS
arbeide r på oppdrag for AN. Selv om en del er fastla gt gjennom et avtaleverk, har
det vært et visst element av usikkerhet som kunne få økonomiske og andre
konsekvenser for driften av NNF. Dette fikk vi en avklaring på i 2013, bl.a. gjennom
sponsorstøtte til Aura Næringshage AS for 2013 fra

� Nesset Sparebank
� Langset Mek AS
� Nesset Kraft AS

Det har likevel vært avgjørende for selskapet Nesset Nærings forum AS og
næringsutviklingsmiljøet i Nesset Kraft -bygget at Nesset kommune gjorde et
forpliktende vedtak om et årlig driftstilskudd på kr. 575.000 fra til og med 2014. Videre
driftsstøtte til Nesset Næringsforum AS vil være avgjørende for selskapets fremtid, og
dette arbeidet må derfor tillegges stor vekt i inneværende år.
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En annen endring som også merkes for både næringslivet i kommunen og
næringshagen, er reduksjonen i overføring av RDA-midler. Dette er en direkte følge
av redusert aktivitet i næringslivet i Nesset. Disse midlene har vært et viktig bidrag for
mange virksomheter i kommunen og har også hatt betydning for næringshagen.

Det var derfor med stor glede vi fikk meldingen om at
Nesset var tildelt hele 2,1 mill. kroner i RDA-midler for
2014. I handlingsplanen er forvaltningen av de tildelte
RDA-midlene fordelt over to år. Fra og med 01.07.14 er
Nesset flyttet fra sone 1a til sone 2. Kommunens og
næringslivets øsnkemål var å bli flyttet til sone 3 (6,4 %
arbeidsgiveravgift)

For næringslivet i kommunen betyr dette at en msiter en støtteordning som har hatt til
dels stor betydning for finansiering av av ulike utviklingsoppgaver.

2.0 ADMINISTRATIVE OPPGAVER
Som vikar for daglig leder i Nesset Næringshage AS er ansatt Ulrik Sverdrup Molton .
(F.o.m. 01.01.08).

De administrative oppgavene i selskapet blir ivaretatt av daglig leder. Dette gjelder
oppgaver som:

� Postmottak, journal føring og arkivering
� Klargjøring av ordrer og fakturering
� Husleieavtaler
� Oppfølging av restanser
� Klargjøring av bilag
� Betaling av innkomne fakturaer
� Klargjøring av grunnlag for lønnskjøring
� Daglig drift av utleievirksomheten
� Akkvisisjon av nye leietakere

Det er inngått avtale med Økonomisenteret Kunderegnskap AS om å foreta
lønnsutbetaling og fakturering av tjenester . Regnskapsførsel foreta s av samme
selskap. Mervin Høvik er engasjert som renholdsansvarlig i deltidsstilling.
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3.0 STYRETSARBEID
Styret i Nesset Næringshage as har med virkning fra Generalforsamlingen i 2013
bestått av (Styresammensetningen før GF 2013 er også tatt med):

NAVN FUNKSJON

18.02.2013

08.04.2013

13.05.2013

30.09.2013

28.10.2013

17.12.2013

Bjørn Steinar Brubæk Styreleder (t.o.m. 08.04.13)/styremedlem

Stig-Bjarne Silseth styreleder (f.om. 08.04.13)

Odd Arne Langset nestleder

Anne Marit Svensli styremedlem

Torild Nesjan Stubø styremedlem

Liv Fleischer Husby styremedle m

Gunvor Frisvoll styremedlem (t.o.m. 08.04.13)

Magne Stavik 1. varamedlem

Bjørn Stensjø 2. varamedlem

Hege Frisvold Jørstad 2. varamedlem (t.om. 08.04.12)

Vigdis Fjøseid 3. varamedlem

Møtt

Meldt forfall

Ikke behov for vara
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3.1 Saker til behandling
I løpet av året har det vært sju styremøter (Siden GF fire styremøter) . I alt har styret
hatt oppe til behandling 76 saker. Type saker fordeler seg slikdet fremgår av tabellen
nedenfor.

18.02.2013

08.04.2013

13.05.2013

30.09.2013

28.10.2013

17.12.2013

Sa
m
le
t

Saker iht. aksjelovens bestemmelser 5 6 4 4 3 4 26

Administrative saker 2 3 1 3 2 2 13

Søknader om hoppid -midler 3 2 3 2 0 0 10

Søknade r om RDA-/kompensasjonsmidler 3 0 2 3 0 14 22

Strategisaker 1 0 1 1 1 2 6

Totalt 14 11 11 13 6 22 77
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4.0 UTVIKLINGS- OG NYSKAPINGSAKTIVITETER

4.1 NÆRINGSHAGEARBEID– AURA NÆRINGSHAGEAS
Med virkning fra 01.01.12 ble Aura Næringshage AS tatt opp i det nye, nasjonale
næringshageprogrammet. Selskapet er en videreføring av det femårige
samarbeidsprosj ektet mellom Sunndal Næringsselskap AS og Nesset Næringshage
AS. Selskapet Aura Næringshage AS ble stiftet 13.03.12 og registrert i
Foretaksregisteret 29.05.12.

«Næringshagen skal være et levende miljø som
tiltrekker seg folk med høyere utdannelse,
gründere og teknologisk kompetanse gjennom å
legge forholdene til rette for et felleskap. »

Eierne av selskapet er:

AKSJONÆRER KOMMUNE AKSJEPOST ANDEL

Sunndal Næringsselskap AS Sunndal 150.000 30 %

Nesset Næringsforum AS Nesset 150.000 30 %

Sunndal Sparebank Sunndal 50.000 10 %

Nesset Sparebank Nesset 50.000 10 %

Sunndal Næringsforening Sunndal 10.000 2 %

Nesset Næringsforening Nesset 10.000 2 %

Molde Kunnskapspark AS Molde 30.000 6 %

SIVA Trondheim 50.000 10 %

Samlet aksjekapital 500.000 100 %

Styret for Aura Næringshage AS har sliksammensetning:

Svein Atle Roset Nesset Styrets leder
Asbjørn Tronsgård Sunndal Styrets nestleder
Terje Sæterli Trondheim Styremedlem
Janne Merete Rimstad Seljebø Sunndal Styremedlem
Rune Skjørsæther Nesset Styremedlem
Frank Gerald Lien Molde Styremedlem

Aura Næringshage er felles næringshage for Sunndal og Nesset, der formålet er å
skape fremtidsrettede og konkurransedyktige bedrifter under mottoet: «Alltid plass til
en til.» Aura Næringshage , avdeling Sunndal er en samlokalisering av bedrifter i et
kontorfellesskap i sentrum av Sunndalsøra. Der er det 18 bedrifter med totalt 45
ansatte. Avdelingen i Nesset ligger i Eidsvåg sentrum, næ rmere bestemt i Kraftverk -
bygget med fem bedrifter /virksomheter og sju ansatte. Som daglig leder er Malene
Aaram Vike ansatt, med Ninni Innvik som sekretær/prosjektkoordinator. Avdelingen i
Nesset ledes av Ulrik Sverdrup Molton.
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4.2 LEIETAKEREI AURA NÆRINGSHAGE AS – AVDELING NESSET

Ved årsskiftet 2012/2013 var disse virksomhetene leietakere i Nesset Næringshage AS:

CIVA AS
Daglig leder: Per Sverre Røed

Kontormedarbeider: Siri Kvernberg
Org.nr. 886 871 902
Telefon 61163900
Mobil 92107645

E-post psr@civa.no
Hjemmeside: www.capinor.com

Civa AS leverer mønsterkort til
elektronikk industrien i Nord Europa.
Produsentene befinner seg
hovedsakelig i Kina. Civa AS er
totalleverandør av mønsterkort og
leverer årlig flere millioner mønsterkort.
Kundene er bl.a. tysk telekom industri,
CERN, Jaguar, Kongsberg Maritime,
Ericsson, Hovedkontoret til CIVA ligger i
Nesset, med avdelingskontor i Kina og
Sverige . Selskapet har to ansatte ved
kontoret i Nesset.

Totalservice
Eidsvåg as

Dagl ig leder: Tor Arild Tørset
Mobil: 907 22181

E-post: totalserviceeidsvagas@yahoo.no
Vasking: Marianne Tørset

Mobil: 951 63096
E-post: mariannetorset@yahoo.no

Totalservice Eidsvåg AS er et lokalt
bygningsfirma som driver oppføring
samt rehabilitering og om bygging av
bygninger , utleie av arbeidskraft og
utleie av fast eiendom, samt
deltakelse i selskaper med lignende
aktivitet.

Selskapet utfører renhold s- og
vaktmestertjenester og tar på seg
transportoppdrag. Firmaet har
opphørt virksomheten.

Vekstkomm uneprosjektet – Nesset kommune
Prosjektleder: John Helge Frøystad

Reiselivsmedarbeider: Pia Therese Nordli
E-post: john.helge@nesset.kommune.no

E-post: pia.therese.nordli@nesset.kommune.no
Web: www.nesset.kommun e.no

Vekstkommuneprosjektet er et utviklings-
prosjekt fra 2010-2013 i regi av Nesset
kommune med støtte fra M&R
fylkeskommune, Utviklingsfondet, Nesset
Sparebank. Prosjektet har ABS-kommune
(arbeid, bo og service) og reiseliv som
hovedinnsatsområder. I praksis vil det si at
de ansatte jobber med befolknings -
utvikling, næringsutvikling og reiseliv. Det
fokuseres på å få flere til å velge seg
Nesset som bosted, samtidig som det
samarbeides med regionen forøvrig om
arbeidsplasser. Samtidig er det viktig for
prosjektet at innbyggerne i Nesset trives i
kommunen og føler seg ivaretatt, derfor er
det å skape aktivitet og bolyst viktig for
prosjektet. Prosjektet ble avsluttet 31.12.13.
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Daglig leder: Ulf Roar Aakenes
Tel. 934 59543

E-post: ulf.roar@hybond.no
Web: www.langset.no

HyBond AS er et datterselskap av Langset AS
og NTNUTTOmed forretningsadresse i Aura
Næringshage – avdeling Nesset. Selskapet
ble etablert i 2007, og hovedfokus er
industrialisering av den såkalt e Hymen
Bonding teknologen utviklet ved NTNU.
Metoden er patentert i mer enn 150 land.
Kåret til midt -norsk mester i nyskaping, også
tatt opp i Innovasjon Norges ”Topp/Vekst -
program” . Selskapet har hatt en svært
positiv utvikling det siste året.

Studiesenteret Nesset

Studiesenteret Nesset er Nessets eneste
høyskole. Gjennom tilknytning til
www.studiesenteret.no tilbys
høgskoleutdanning i moderne video -
konferanseutstyr og tilpassede lokaler .
Utdanningstilb udene gjør at du her kan ta
studier helt opp til bachelorgrad .
Virksomheten studiesenteret.no AS mottar
driftsstøtte over statsbudsjettet.

Førstelinjetjenesten i Nesset kommune når
det gjelder tilbud til nyetablerere og
bedriftsrettet tiltaksarbeid. Har også
koordineringsansvaret for arbeidet med ungt
entreprenørskap i kommunen.

Nesset Nærings hagehage AS ble etablert av
næringslivet (75 %) og Nesset kommune
(25 %) for å få fart på næringsutviklings -
arbeidet. Selskapet skiftet navn i 2012 til
Nesset Næringsforum AS.

Aura Næringshage AS(AN) ble etablert
13.03.12 med hovedkontor på Sunndalsøra
og med avdelingskontor i Eidsvåg. AN vil
legge til rette for samlokalisering av bedrifter
i tråd med næringshage -konseptet. Lokale
eiere er Nesset Sparebank, Nesset
Næringsforening og Nesset Nærings forum
AS
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4.3 NÆRINGSAREALI NESSET
I forbindelse med arbeidet med Kommuneplan for Nesset har Nesset
Næringsforening etterlyst areal for etablering av næringsvirksomhet. Som sekretær
for næringsforeningen, har daglig leder i NNF vært sentral i dette arbeidet. I den
sammenheng er det utarbeidet en oversikt over eksisterende og planlagte
næringsareal.

Oversikten underbygger bekymringen fra Nesset
Næringsforening om at det i den nye
Kommuneplanen er satt av for få arealer til
dette formålet. Mangelen på industriområder
gjelder både opparbeidede og planlagte
områder.
Arbeidet med oversikten har i noen grad klart å
sette fokus på dette temaet både i næringslivet,
hos politikere og administrasjonen i kommunen.

Som et direkte resultat av dette fokuset, har det kommet frem et forslag til et nytt
område som ikke er avsatt i kommuneplanen. Det aktuelle området er den tidligere
vegstasjonen på Toven og tilgrensende areal. Grunneierne i området er positive til å
se på en omdisponering av området til etablering av en næringspark. Nesset
kommune har vedtatt å bidra til at arbeidet med en reguleringsplan for området kan
iverksettes. Det er laget en idéskisse som et første utkast til reguleringsplan:

Arbeid med å vid ereføre dette arbeidet i samarbeid med grunneierne pågår.



Side 12 av 24

4.4 FØRSTELINJETJENESTENI NESSET– hoppid kontoret
Innovasjon Norge og fylket har gjennom partnerskapsavtaler invitert med
kommunene på et spleiselag for etablering av en helhetlig førstelinjetjen este for
etablereropplæring i Møre og Romsdal – benevnt som hoppid.no.

Nesset kommune har vedtatt å bli med på dette
samarbeidet og samtidig besluttet å legge dette
arbeidet til Nesset Næringshage AS. Daglig leder har
deltatt i sertifiserings-opplæring for etablererveiledere
i regi av Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylke,
og han er i tråd med forutsetningene sertifisert for
dette arbeidet.

I Nesset ble åpningen av hoppid -kontoret markert
g jennom en offisiell åpning næringsminister Trond
Giske, torsd ag 19. juni 2008 og representanter for
partnerne . Gjennom et bidrag fra Sparebanken Møre
er det lokale hop pid -kontoret i Nesset tilført
tilskuddsmidler .

Disse midlene benyttes som støtte til søkere som ønsker å få utredet forretningsidéer,
reist på studieturer og gjennomført markedsundersøkelser. I 2013 er det bevilget fra
hoppid -midlene til åtte formål. Partnerskapsavtalen forutsetter at kommunen tilfører
tilsvarende ressursertil hoppid -kontoret.

Den såkalte partnerskapsavtalen ble forlenget i janua r 2013 gjennom en ny avtale
mellom Nesset kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge.

4.5 KURSI hoppid -REGI
Fylkeskommunen tilbyr gjennom hoppid -ordningen rimelige kurs som er relevante for
nyetablerere og gründere. Fra Nesset har det i løpet av 2013 vært deltake re på
følgende hoppid -kurs:

� Salg og markedsføring
� Kursi regnskap, skatt og merverdiavgift
� Immaterielle rettigheter og strategi (om patentering)
� Økonomi for ikke-økonomer
� «Skal-skal ikke»-kurs
� Innføringskurs i forretningsplan
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4.6 ETABLERERVEILEDNING
Gjennom driftsstøtte til Nesset Nærings forum AS, har Nesset kommune overlatt sitt
bedriftsrettede tiltaks arb eid til NNF. Dette har NNF bidratt med gjennom direkte
rådgivning til enkeltbedrifter og personer.

Gjennom Nesset Nærings forum AS er det formidlet informasjon til næringslivet i
kommunen om tilgjengelige lokale, regionale og nasjonale støtteordninger. Det er
også knyttet kontaktet på vegne av lokale søkere med Innovasjon Norge, Møre og
Romsdal fylke og Forskningsrådet (”Skatt efunn -ordningen”).

Det er i 2013 gi tt råd til i alt 51 enkeltpersoner eller bedrifter som enten driver eller
vurderer å starte opp virksomhet . Dette har omfattet alt fra relativt enkle avklaringer
til utarbeidelse av forretningsplaner og søknader til fina nsieringsinstitusjoner som
lokale fond, banker, Innovasjon Norge og M&R fylke.

4.7 NYETABLERINGERI NESSET
I 2013 har det vært en positiv utvikling når det gjelder nyetableringer i Nesset med
rekor dstor økning i antall registreringer i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nesset 18 23 18 16 14 21 18 14 26

Kilde: SSB/M&Rfylkeskommune

Økningen kan ha sammenheng med at myndighetene har gjort det lettere å
etablere aksjeselskap bl.a. gjennom å redusere minimu mskravet til aksjeselskap samt
lempe på kravet til revisjon for mindre virksomheter.
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4.9 KONTAKTFORMIDLING
Som følge av direkte kontakt til næringshagen eller på oppdrag fra kommunen har
en bistått næringsdrivende, enkeltpersoner og bedrifter utenfor komm unen som har
tatt kontakt for å etablere seg i kommunen. I denne rollen har næringshagen bl.a.
bidratt med følgende oppdrag:

� Kontakt formidling mellom lokal næringsdrivende og stort nasjonalt selskap som
er grunneier i Nesset om å kjøpe/leie areal for næri ngsvirksomhet.

� I samarbeid med ordføreren gjort utspill overfor Nærings - og
handelsdepartementet for å få fortgang i arbeidet med å få frigjort industri -
og bergverksområdet på Raudsand .

� Deltatt i møter med interessegrupper som planlegger næringsvirksomhet på
Raudsand.

� Vært med på å arrangere orienteringsmøte om planene for industri - og
bergverksvirksomhet på Raudsand.

� Fungerer som koordinator i arbeidet med å få i gang reguleringsplan for
industri - og bergverksområdet på Raudsand.

� Oppfølging av selskap som har sikret seg rettigheter til malmressurser i Nesset
gjennom muting.

� Knyttet kontakt til flere miljøer som har vist interesse for å sikre ny drift av
reiselivsanlegg i indre Nesset. Deltatt på befaringer.

� Vært premissleverandør til kommunen ifbm. arbeide t for å få kommunen
plassert i en mer gunstig sone for den differensierte arbeidsgiveravgiften.

� Deltatt sammen med ordføreren på møte med Kommunal - og
moder niseringsdepartementet.

� Deltatt i arbeidsgruppe som arbeider med planer om etablering av
folkehøg skole i Eresfjord.

� Bistått Eirawater AS ifbm. søknad om støtte til internasjonalt prosjekt
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4.10 Forvaltning av midler

Styret i Nesset Nærings forum AS forvalter en del midler som skal brukes til
næringsutviklende tiltak i Nesset:

A. STATUShoppid -MIDLER
Styret i Nesset Næringsforum AS forvalter på vegne av Nesset kommune de såkalte
hoppid -midlene. Midlene skal benyttes til

� tilskudd avklaring og utvikling av forretningsidéen
� tilskudd forundersøkelser, studieturer, produkt - og markedsundersøkelser
� tilskudd til mindre investeringer

Til disposisjonpr. 31.12.12 kr 191239
Sak10/13 KåreToven kr -10000
Sak13/13 OddmundLangset kr -10000
Sak22/13 Tilbakeføring kr 15000
Sak23/13 Marit SunnivaBrækken kr -15000
Sak33/13 Astrid SzeflinskiSolbakken kr -10000
Sak34/13 EmilReinsetØyen kr -10000
Sak37/13 KarolineTafjordRingstad kr -15000
Sak43/13 AnetteGussiås kr -3 300
Sak49/13 FruFlåKristinFlåhammer kr -15000
Til disposisjonpr. 31.12.13 kr 102 939

B. STATUSRDA-MIDLENE
Nesset kommunestyre har delegert forvaltningen av RDA-midlene til styret i Nesset
Næringsforum AS. Forvaltningen er basert på årl ige handlings p laner som først skal
behandles av styret i Nesset Næringsforening.
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I Handlingsplanen for 2014 er det vedtatt følgende budsjett som angir disponeringen:

Tilretteleggende
tiltak

Samarbeid skole og
næringsliv

Styrke gründerforståelse og
legge grunnlaget for økt
egenrekruttering 30 000

480 000

Infrastrukturtiltak

Støtte til tiltak for å styrke
infrastruktur som kan legge til
rette for nærings - og
stedsutvikling 300 000

Markedsføringstiltak
Profilering og markedsføring av
næringslivet i kommunen 150 000

Bedriftsrettede
tiltak Investeringer i SMB-

bedrifter

Styrke lønnsomheten i lokale
bedrifter gjennom støtte til
innkjøp av mer moderne og
rasjonelle driftsmiddel 370 000

570 000

Bedriftsutviklings -
tilskudd

Styrke lønnsomheten i lokale
bedrifter gjennom støtte til
bedriftsutviklingstiltak 200 000

Fondsavsetning
Fondsavsetning

Avsetning til framtidig
disponering 1 000 000 1 000 000

Administrasjon
Forvaltningskostnader*

Sikre forsvarlig forvaltning i tråd
med retningslinjene 50 000 50 000

SAMLET 2 100 000

Oversikten nedenfor viser forvaltningen i 2013:

Styresak Mottaker Formål
Lokal

ramme
Innovasjon

Norge

07/1 3
Studiesenteret Nesset

Nettbasert høgskoleundervisning -
pilotprosjekt

150 000

11/1 3 Toven Eiendom AS Utvikling av næri ngseiendom 70 000

12/1 3 Eirawater AS Produkt - og markedsutvikling 150 000

14/1 3 Kick Event AS (sus) Investering i driftsmidler 50 000

63/1 3 Tore’ s Bilformidling Investering i maskiner og utstyr 36 500

64/1 3 Bugge Eiendomsselskap AS Investering i næringseiendom 70 000

64/1 3 Bergmesteren Raudsand AS Planlegging og prosjektering 70 000

66/1 3 Hårstudioet AS Innkjøp av nytt datautstyr 12 880

67/1 3 Milla’s Hårhjçrne AS Investering i ny salong 48 000

70/1 3 Remmen Møbelfabrikk AS Prosjektering av utvidelse 52 650

73/1 3 TSBygg & Anlegg AS Investering i maskiner og utstyr 43 500

75/1 3 Svensli& sønner AS Investering i næringseiendom 55 000

76/1 3 Kick Event AS (sus) Tilbakeføring 50 000

Tilført fra Møre og Romsdal fylkeskommune 17 000

Samlede RDA-tilskudd 521 530 220 000

I 2013 fikk Nesset tildelt kr. 2 100 000. Dette betyr at status når det gjelder disse
midlene pr. 31.12.2013 er kr. 2 108 173. Av dette er det vedtatt å disponere inntil kr.
1,1 mill. kroner i 2014 (Se vedtatt plan øverst på siden.).
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4.10 UNGT ENTREPRENØRSKAPI UNGDOMSSKOLEN

Nesset Næringshage AS arrangerte også i fjor i samarbeid
med Indre Nesset barne - og ungdomsskule og Eidsvåg
barne - og ungdomsskole gründercamp i februar 2012 og
2013. I forkant av gründercampen var representanter for
bedriftene og skolene i Nesset invitert til et kort innføringskurs i
regi av Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal og Nesset
Næringshage AS. Målsetningen med denne satsingen er å ta
signalene om at det er mangel på arbeidskraft og mangel
på ungdommer som ønsker å bosette seg i hjemkommunen
etter endt utdanning, på alvor.

Vinnerne av Gründercampfinalen i Nesset går videre til den regionale finalen. I 2013
vant gruppen fra Nesset Romsdalfinalene med sitt forslag til tiltak mot frafall i den
videregående skolen! De dyktige elevene som på denne flott måten satte Nesset på
kratet var: Jenny Meringdal, Emilie Skjølset, Alexander Haltvik og Ørjan Kvernberg Blø.

5.0 STUDIESENTERETNESSET

Gjennom medl emskap i det nasjonale nettverket
studiesenteret.no , har Studiesenteret Nesset tilgang til et unikt
studietilbud på høgskolenivå som kan gjennomføres lokalt i
Nesset. I Næringshagen er det investert i videokonferanseutstyr i
to studio er der forelesninger, toveis samtalegrupper og
kollokviegrupper kan gjennomføres. Kombinert med oppfølging
på sin egen PC hjemme eller i grupper på studiesenteret, får en
på denne måten et fullverdig studietilbud på hjemplassen.
Mange av studentene i Nesset følger studiene ved siden av
ordinært arbeid!
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5.1 STUDENTER,STUDIEROG AVLAGTE EKSAMENER
Ved Studiesenteret Nesset er det pr. dato 22 studenter. I alt startet 13 nye studenter
fordelt på

� Organisasjon og ledelse, årsstudium – 3 studenter
� Bedriftsøkonomi, årsstudium – 3 studenter
� Grunnskolelærerstudiet, 4-årig – 5 studenter
� Grunnstudium i pedagogikk – 1 student
� Rådgivning 1 – 1 student

I tillegg fortsetter 9 studenter. Tilsammen utgjør dette 22 studenter – alle på
høgskolenivå.

Tilsammen ble det i 2013 arrangert 47 høg skoleeksamener ved Studiesenteret
Nesset. Fra Høgskolene er det rapportert at resultatene er på høyde med eller ligger
over det nivå som studentene ”på campus” oppnår. Det er derfor all grunn til å gi
honnør til de studentene som benytter det lokale studie tilbudet.

I perioden 2008 – 2013 kan
Studiesenteret Nesset vise til følgende
resultater:

o Til sammen 84 studenter
o Studenter har avlagt 163

høgskoleeksamener

I vårt fylke er det kun i kommunene
Sunndal, Smøla, Rauma og Nesset det
gis slike desentraliserte studietilbud.
Det arbeides med å få etablert et
samarbeid mellom disse lokale
studiestedene med sikte på å bedre
studietilbudene ytterligere.

Resultatene av dette tiltaket må anses
som positive, og bidrar utvilsomt til å
styrke Nesset som bostedskommune .
Samtidig løser en behovet for kvalifisert
arbeidskraft innenfor flere sektorer. Det
har også vært gjennomført
yrkesfaglige kurs. Eksamensresultatene
ligger over landsgjennomsnittet, og
flere av studentene oppgir at de
enten har fått seg ny jobb eller har fått
mer ansvar og/eller høyere lønn som
følge av studier ved Studiesenteret Nesset. Ved årsskiftet var det 22 høgskolestudenter
som følger studier i pedagogiske fag, ledelses- og økonomifag samt Grunnskolelærer -
studiet (fire trinn).
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6.0 SEKRETARIATFUNKSJONER
Nesset Næringsforum AS har fast sekretariatsfunksjon for Nesset Næringsforening og
Eidsvåg Handelsforening.

6.1 SEKRETÆRFUNKSJONFORNESSETNÆRINGSFORENING

Nesset Næringshage as har som betalt oppdrag, utført
sekretærfunksjonen for Nesset Næringsforening . Dette
innebærer saksforberedelse, samt deltakelse på
styremøter og medlemsmøter. I 2012 ble Nesset
Næringsforening registrert i Brønnøysundregistrene, noe
som var nødvendig som følge av at styret vedtok å gå inn i
Aura Næringshage AS med en aksjepost.

6.2 BISTAND OVERFORMEDLEMMER
Sekretæren har bistått flere medlemsbedrifter i Nesset Næringsfo rening med å skaffe
til veie grunnlags materiale og formuler e brev til kommunen ifbm. omstridt beregning
av grunnlaget for utmåling av eiendomsskatt.

6.3 Det årlige cruiset på Eikesdalsvatnet
På vegne av Nesset Næringsforening har daglig leder også i 2013 hatt ansvaret for
planleggingen og gjennomfçringen av Næringslivscruiset med b/f ”Mardçla”. Fokus
for dette arrangementet er positiv profilering av næringslivet i kommunen og
mulighetene for å knytte kontakter gjennom nettverksbygging. Tilbakemeldingen fra
deltakerne var svært positive. Flere av medlemsbedriftene har nå sett verdien av å
bruke cruiset som arena for å invitere forretningsforbindelser og venner.

6.4 SEKRETÆRFUNKSJONFOREIDSVÅGHANDELSFORENING

NNF er engasjert av Eidsvåg Handelsforening til å utføre
funksjonen som sekretær for foreningen. Det er avholdt 4
styremøter og 3 medlemsmøter i tillegg til årsmøtet. Av
tidkrevende oppgaver på vegne av foreningen , har vært
arbeidet med å få på plass et samarbeid med kommunen
om et penere sentrum i Eidsvåg . Det har også vær t
arbeidet med å arrangere dugnader i forkant av
sommersesongen.
Hvert år har en deltatt i arbeide t med julegatebelysningen. I
2012 ble det sendt en søknad til kommunen om støtte til
innkjøp av ny belysning. Denne ble imøtekommet.

.

6.5 SEKRETÆRFUNKSJONFORFAMILIENWITZØESLEGAT
NNF er innleid til å ivareta sekretærfunksjonen for den ideelle stiftelsen Familien
Witzøes Lega t.
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7.0 DRIFTAV NÆRINGSHAGEMILJØET

7.1 Nesset Næringsforum AS, nytt navn - ny rolle

Da Nesset Næringshage AS ble etablert i
2004 var fokus på samlokalisering av
næringsvirksomhet: ” Selskapets formål er å
være utvikler for og koordinator av en
samlokal isering av næringsvirksomhet i
Nesset kommune.”
Denne rollen er nå i stor grad overtatt av
Aura Næringshage AS.

Uheldig samlokalisering?

For daglig leder i det lokale utviklingsselskapet vil arbeidsoppgavene stort sett være
de samme, men med økende behov for å skaffe inntekt til selskapet i form av
utfakturerte timer.

Vi har forventning til at lokalt næringsliv i enda sterkere grad vil benytte tjenestene til
det lokale utviklingsmiljøet på Kraftverkbygget. Som det fremgår av den grafiske
fremstillingen ovenfor, er driftstilskudd fra Nesset kommune helt avgjørende for at
miljøet kan drive. Det er god grunn til å gi lokalpolitikerne honnør for selskapet er
sikret driftsstøtte ut 2014, noe som gir en viktig forutsigbarhet.

Navneskifte t va r nødvendig av flere årsaker:
a) Det vil trolig bli forvirrende med to ”næringshager” lokalisert i samme bygg.
b) Bruken av næringshagebegrepet og ”næringshageeplet” er blitt et beskyttet

merkevarebegrep.
c) Et navneskifte fra Nesset Næringshage AS til Nesset Næringsforum AS vil i

tillegg gi et navn som er mer i samsvar med sammenlignbare virksomheter i de
fleste av kommunene i regionen.

Med utgangspunkt i den mangslungne virksomheten som Nesset Næringshage AS
har drevet , kombinert med nødvendig grunnfinansiering og god opp slutning fra
aksjonærer og kunder, skulle gi et godt driftsgrunnlag for NESSETNÆRINGSFORUMAS i
årene framover.
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7.2 DIVERSEOPPDRAG OG VEILEDNINGSAKTIVITETER

a. ETABLERERVEILEDNING
Nesset Næringsforum AS er ansvarlig for kommunens hoppid -kontor . Som
etablererveileder tilbys inntil 10 timer gratis rådgivning i forbindelse med etablering
og videreutvikling av bedrift.

i. Bistår med registrering og planlegging ifbm. etablering av lokalt service -
/vaktmesterfirma.

ii. Forretningsplan for lokalt utleiefirma – søknader til Mardølafondet og
Kraftfondet – nå etablert i næringshagen

iii. Forbereder arbeidet med forretningsplan/søknadsdokumenter for firma som vil
etablere betongsvareproduksjon i Vistdal – initiativet tatt over av SMBUtvikling,
senere nedlagt

iv. Henvendels e fra gruppering som ønsker å etablere et vekterselskap i Midt -
Norge, nå registrert (Security Midt -Norge AS)

v. Henvendelse fra ungdomsbedrift MILJØRETURUBsom skal avvikle for å
etablere eget selskap. Ønsker å etablere seg i Nesset – saken lagt på is.

vi. Bistått lokalt entreprenørselskap ifbm. valg av ny lokalisering – nå etablert på
Stubø Industriområde gjennom oppkjøp. Selskapet ble rådet til å etablere seg
i Sunndal kommune av rådgivere fra PWC

vii. Bistått ungdom som ønsker å starte firma som skal tilby opptreni ng av hunder –
enkeltpersonforetak registrert, virksomheten i gang

viii. Engasjert av ansatte som ønsket å etablere et nytt byggfirma som videreføring
av byggavdelingen i lokalt selskap som var besluttet nedlagt. Utarbeidet
utkast til forretningsplan inklusiv dr ifts- og investeringsbudsjett samt
finansieringsplan.

ix. Bistått lokal entreprenør med enkeltpersonsforetak. Utarbeidet
forretningsdokumenter, maler, logo og markedsføringsmateriell. Skrevet brev
for vedkommende.

x. Hjulpet gardbruker med søknad til Innovasjon Norge.
xi. Deltatt som samtale partner for kvinne som ønsker å utvide eggproduksjonen

basert på frittgående høns. Etablert samarbeid med gardbruker som har
ubenyttet driftsbygning. Formidlet kontakt med Fylkesmannens
Landbruksavdeling for å utrede «Inn-på -tunet -virksomhet». Deltatt på
befaringer. Det er utarbeidet planskisser av Landbruk Nordvest. Forbereder
søknad om etablererstipend for «Kvinner i Landbruket».

xii. Gitt råd og laget utkast til søknader for ungdom som ønsker å etablere mindre
entreprenørfirma

xiii. På opp drag fra ordføreren arbeidet med en henvendelse fra en person som
har en eiendom i kommunen der han ønsker å realisere omfattende planer
knyttet til oppdrett og produksjon av utstyr.

xiv. Bistår idéhaver som ser på mulighetene for etablering av småscala
vindkra ftverk.
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b. Bokprosjektet ”Det finns berre ein” – Boka om Eikesdalen
Medlem i prosjektgruppa som sekretær og har deltatt på flere møter sammen med
forfattere og forlegger. Prosjektet har bra framdrift. Forretningsplan er under arbeid.
Utarbeidet søknad til Utviklingsfondet samt markedsføringsmateriell. Laget
presentasjonsbrosjyre. Lanseringsdato er utsatt med ett år. Finansieringen i prosjektet
synes nå å være på plass.

c . Mardalsmoen Hyttefelt
Arbeides med å få inn ny investor – bistått grunneierne bl.a . med søknader om
finansiering, anbudsrunde med planleggere, befaringer, utarbeidet prospekt,
kontakt med reguleringsmyndigheter og konsulenter, deltatt på styremøter mv. Det
er gitt tilsagn om støtte fra Kraftfondet til arbeidet med forprosjektet. Fakture rt
grunneierne for oppdraget.

d . Kontaktmøte mel lom hytteeiere og Nesset Kraft AS– eventuelt samarbeid om
framføring av strøm til Eidsvågfjellet
Organisert kontaktmøte for å lodde stemningen for mulig samarbeid om framføring
av strøm til planlagt skianleg g og eksisterende hytteområde.

e. Utarbeidet prospekt ifbm. eiendomssalg.
Utarbeidet salgsprospekt for grunneier i forbindelse med salg av boligeiendommer.

f. Rullering av Strategisk Næringsplan for Nesset
Nesset Næringsforum AS har det koordinerende ansvaret for rulleringen av Strategisk
Næringsplan for Nesset. Oversikt over de fem satsingsområdene og
arbeidsfordelingen fremgår av oversikten nedenfor:

ABS-
kommune

Reiseliv
Industri &

nyskaping
Energi Landbruk

A
n
sv
a
rli

g
e
n
h
e
t

Nesset
kommune

Nesset
Reiselivslag

Nesset
Næringsfor ening

Nesset Kraft
AS

Landbruks -
kontoret

A
n
sv
a
rli
g

p
e
rs
o
n

Liv Husby
Per Olav
Eidsæter

Odd Arne
Langset

Knut Arne Vike
Gunnar
Astad/

John Walseth

H
o
ve
d
m
å
l

Utvikle
Nesset til å

bli et
attraktivt
valg når

mennesker
skal velge

et sted å bo
og arbeide

Omsette Nessets
fortrinn innen

kultur, tradisjoner
og

naturopplevelser
til lønnsom
forretning

Skape flere
arbeidsplasser

på områder der
Nesset har
naturgitte,

komparative
fortrinn

Utnytte
mulighet som

kraftkommune
til å fremme

nærings -
utvikling

Opprettholde
verdiskapinga
i landbruket

Utkast ble oversendt kommunen i februar/mars 2013. Det arbeides nå med
sluttføring av arbeidet som forventes å bli endelig vedtatt i kommunestyret i løpet av
1. halvår 2014.
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g. Dispon ering av lokalene i Næringshagen
Pr. 01.04.14 er følgende rom leid ut:
Nesset Næringsforum AS Leier ett kontor

CIVA AS Flyttet inn 01.07.10 – ny ansatt 01.08.11 – leier to kontor.

Fru Flå Leier ett kontor

Tippekongen AS Leier ett kontor

Studiesenteret Nesset Flyttet inn 01.08.10

Aura Næringshage AS Skal disponere ett kontor til inkubatorvirksomhet + DL.
Benyttes av praktikant.

Dette betyr at det p.t. er ett ledig kontor. Det arbeides med få inn en ny leietaker på
bakgrunn av henvendelse.





















 

Nesset kommune Arkiv: 002 

Arkivsaksnr: 2014/579-4 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 80/14 28.08.2014 

Nesset kommunestyre 62/14 04.09.2014 

 

KS sin medvirkning i lokale og regionale prosesser i en kommunereform. 

 

 

Vedlegg 

1 Anmodning om kommunal og fylkeskommunal politisk behandling av KS’ medvirkning i lokale 

og regionale prosesser i en kommunereform 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for 
lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak 
har invitert kommunene til. 
 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for 

lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert 

kommunene til. 

 

 

 

Saksopplysninger 

I kommuneproposisjonen 2015 blir alle landets kommuner høsten 2014 invitert til å delta i 



prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med 
nabokommuner. Regjeringen sier i proposisjonen at det er ønskelig at de regionale 
prosessene gjennomføres i et samarbeid mellom fylkesmannen og KS regionalt. Etter dette 
har nå fylkesmennene fått ansvaret fra regjeringen for å igangsette disse prosessene og KS 
har mottatt invitasjon om å delta i prosessene. 
KS ønsker i denne saken en særskilt medlemsforankring av sin deltagelse i det videre 
prosessarbeidet og vil invitere til en politisk behandling i kommunen/fylkeskommunen av 
dette. 
 

Vurdering 

I følge kommuneproposisjonen vil den organiserte prosessen starte i august 2014 og vil i 
hovedsak gå til kommunene fatter vedtak sommeren 2016. Stortingsmelding med forslag til 
nye oppgaver til robuste kommuner blir lagt fram våren 2015, og en samlet proposisjon om 
ny kommunestruktur vil fremmes for Stortinget våren 2017. Iverksetting av sammenslåingen 
vil være senest 1.1.2020. 
KS forutsetter at endringene må bygges på lokale prosesser og ønsker på medlemmenes 
premisser å legge til rette for lokale prosesser med fylkesmennene. Det er kommunene selv 
som bestemmer hvem de vil ta initiativ til samtaler med. Kommunene må selve eie og styre 
prosessene. KS og fylkesmennene kan bistå.  
Fremtidig kommunestruktur er et av de sentrale temaene som diskuteres i ROR- 
samarbeidet. Kommunestyret vil senere i høst få en egen sak som omhandler arbeidet med 
kommunereformene. I denne saken er det mellom annet naturlig å se på organiseringen av 
arbeidet og da spesielt i forhold til arbeidet i ROR. Andre sentrale tema vil være medvirkning 
fra innbyggerne. 
Kommunereformprosessen skal styres av kommunene. KS vil være en ressurs for 
kommunen som faglig tilrettelegger og koordinater for lokale prosesser i dette arbeidet. 
Rådmannen vurderer henvendelsen fra KS som positiv og vil rå til at Neset formannskap gjør 
vedtak i samsvar med tilrådingen i brevet fra KS. 
 

Økonomiske konsekvenser 

Selve medvirkningen fra KS er vurdert til ikke å gi økonomiske konsekvenser. 
 

 

Betydning for folkehelse 

 



Kommunene i Møre og Romsdal v/ordfører
Møre og Romsdal fylkeskommune v/fylkesordfører

Vedlagt er brev fra fylkesstyret i KS Møre og Romsdal. Brevet omhandler blant annet KS’ prinsipielle syn på 
en kommunereform, og det bes om tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for 
lokale/regionale prosesser. 

Fylkesstyret ber om at brevet gis politisk behandling i den enkelte kommune. Det er en fordel for KS’ videre 
planlegging at den enkelte kommune sin behandling meldes til KS M&R v/fylkesstyret så snart som praktisk 
mulig, og innen 15. september 2014. Trengs mer tid ber vi om at KS M&R blir informert om dette. 

Spørsmål kan rettes til leder av fylkesstyret Knut Støbakk, eller til KS M&R sin administrasjon.

Med vennlig hilsen

Alf Åge Berg
Seniorrådgiver
Senior Adviser

Epost Email: alf.age.berg@ks.no
Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00
Mobil Cellular: (+47) 91 75 72 21
http://www.ks.no
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Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2012/238-26 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 63/14 04.09.2014 

 

Deltagelse i ny interkommunal revisjonsordning i Møre og Romsdal. 

Vedlegg 

1 Utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og Romsdal - oversending av sak til 

kommunestyret 

2 Oversendt ordf 130906 Sak1913 - Utredn. om ny rev.ordn 

3 Samlet Saksframlegg sak 1913 Utredn. om ny rev.ordn 

4 Notat fra KR2 130813 

5 Forslag til mandat fra interimsarb.gr. 30 august 

6 Utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og Romsdal 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret slutter seg til utredningen om etablering av en ny interkommunal revisjonsordning 

i fylket, og at Nesset kommune vil delta i forhandlingene om selskapsavtalen for det 

interkommunale selskapet.  

 

2. Kontrollutvalget blir bedt om å velge representant fra kommunen i forhandlingene om avtaleverket 

for den interkommunale revisjonsordningen og gitt fullmakt til å ta stilling til konkrete spørsmål 

som i den sammenheng måtte bli lagt fram. 

3. Styringsgruppen for utredningsprosessen oppfordres til å gjennomføre forhandlingsprosessen og 

legge fram en omforent avtalestruktur for det nye selskapet.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget i Nesset har i sitt brev av 03.07.2014 oversendt sak om valg av organisasjonsform og 

videre prosedyre i forbindelse med etablering og deltakelse i ny interkommunal revisjonsordning i Møre og 



Romsdal. Saken er behandlet i kontrollutvalget i møte 23.06.2014, i sak 19/14, hvor kontrollutvalget fattet 

følgende vedtak:  

 

1. Kommunestyret slutter seg til utredningen om etablering av en ny interkommunal revisjonsordning i 

fylket, og at Sunndal kommune vil delta i forhandlingene om selskapsavtalen for det interkommunale 

selskapet.  

2. Kontrollutvalget blir bedt om å velge representant fra kommunen i forhandlingene om avtaleverket for 

den interkommunale revisjonsordningen og gitt fullmakt til å ta stilling til konkrete spørsmål som i den 

sammenheng måtte bli lagt fram.  

3. Styringsgruppen for utredningsprosessen oppfordres til å gjennomføre forhandlingsprosessen og legge 

fram en omforent avtalestruktur for det nye selskapet.  

 

Kontrollutvalget ber om at saken legges fram for behandling i kommunestyret med kontrollutvalgets 

innstilling.  

 

Vurdering 

Nedsatt styringsgruppe går inn for at det blir etablert en felles interkommunal revisjon i fylket organisert 

som et interkommunalt selskap (IKS), etter lov om interkommunale selskap (IKS-loven). Selskapet skal 

dekke kommunenes og fylkeskommunens behov for revisjonstjenester (regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon), men skal også bidra med andre former for undersøkelser etter bestilling fra 

kontrollutvalgene, f.eks. selskapskontroll o.a.  

Styringsgruppen viser til målsettinger og krav til revisjonstjenester i kommunene og grunngir forslaget sitt 

med en rekke moment som styrker behovet for en større, mer robust og uavhengig revisjonsenhet i fylket.  

Det blir pekt på en rekke utfordringer ved etableringen som må løses i de videre forhandlingene knyttet til 

kostnadsdeling, de ansattes vilkår, krav til effektivisering m.m. Det er konkret foreslått at kommuner og 

fylkeskommunen må forplikte seg til å delta noen år i ordningen for å sikre at revisjonsenheten i 

etableringsfasen og videre kan få «arbeidsro» til å utvikle seg slik eierne ønsker. 

 

Rådmannen foreslår at Nesset kommune deltar i det videre arbeidet med å forhandle fram en selskapsavtale 

og vedtekter for selskapet, og at kontrollutvalget får fullmakt til å ivareta kommunens interesser i dette 

arbeidet. Det vil være formålstjenlig at utrednings-organisasjonen (styringsgruppa og arbeidsgruppa) 

fortsetter og fullfører arbeidet fram til ev. valg av interimsstyre for selskapet. Målet er å kunne etablere den 

nye revisjonsenheten fra 1. juli 2015. 

Det er kontrollutvalgets innstilling som blir lagt fram for kommunestyret. For nærmere redegjørelse av 

saken, vises til vedlagte saksdokumenter. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



Fra: Eriksen Åse [mailto:Ase.Eriksen@molde.kommune.no] 
Sendt: 6. september 2013 10:24
Til: Rolf Jonas Hurlen; Hildegunn Kvernberg Blø; Postmottak Nesset kommune
Kopi: Liv Husby; 'PAUL NAUSTE' (paul.nauste@politiet.no); Sigmund Harneshaug
Emne: Kontrollutvalget i Nesset - Oversending av sak til kommunestyret

Vedlagt følger særutskrift m/vedlegg for sak PS 19/13 UTREDNING OM NY FELLES REVISJONSORDNING I 
MØRE OG ROMSDAL.

Det forutsettes at kontrollutvalgets særutskrift og vedlegg blir lagt fram for politisk behandling i 
kommunestyret. 

Det er svært viktig for den videre framdrift i saken at denne blir behandlet av kommunestyret i løpet av 
oktober 2013, og det henstilles til kommunene om å følge denne anmodningen .

Med hilsen

Åse Solveig Eriksen
Kontrollsekretær

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf            71 11 10 00 sentralbord
Tlf            71 11 14 52 direkte
Fax          71 11 10 28
Mob         99 70 80 19
E-post: aase.eriksen@molde.kommune.no
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Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Side 1 av 1 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes

Nesset kommunestyre
v/ordfører

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato
2013-191/ÅSE 1543-216 Molde, 06.09.2013

OVERSENDELSE AV SAK – KONTROLLUTVALGET

Vedlagt følger særutskrift m/vedlegg for følgende sak:

PS 19/13 UTREDNING OM NY FELLES REVISJONSORDNING 
I MØRE OG ROMSDAL

Kontrollutvalget forutsetter at saken legges frem til behandling i kommunestyret med utvalgets 
innstilling.

Med hilsen

Åse Solveig Eriksen
kontrollsekretær

Kopi:
Rådmann
Kontrollutvalgets leder
Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R

Kontrollutvalgssekretariatet Sekretariatet:
Telefon: 71 11 14 52 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord
Telefaks: 71 11 10 28
Mobil: 99 70 80 19
E-post: aase.eriksen@molde.kommune.no



NESSET KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 
Arkiv: 
Saksbehandler: 
Dato: 

2013-1543/03
216
Åse S. Eriksen 
30.08.2013

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato
PS 19/13 Kontrollutvalget 04.09.2013

Kommunestyret

UTREDNING OM NY FELLES REVISJONSORDNING I MØRE OG ROMSDAL   

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å utrede alle sider ved å inngå i et 
interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkes-
kommune om en felles revisjonsordning. Utredningen skal legges fram for 
kommunestyret før eventuelle forhandlinger.

2. Dersom det er ønskelig fra andre kommuner/revisjonsdistrikt om å slutte seg til den 
interkommunale revisjonsordningen, gir kommunestyret kontrollutvalget fullmakt til å 
innlemme disse i utredningen.

3. Kommunestyret velger kontrollutvalgets leder til å være kommunens representant i et 
representativt organ som skal utnevne styringsgruppen for prosjektet og fastsette 
mandatet for utredningen.  

Kontrollutvalgets behandling – 04.09.2013

Sekretæren og distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte om prosessen så langt og 
svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
  
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

Sekretærens innstilling

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å utrede alle sider ved å inngå i et 
interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkes-
kommune om en felles revisjonsordning. Utredningen skal legges fram for 
kommunestyret før eventuelle forhandlinger.

2. Dersom det er ønskelig fra andre kommuner/revisjonsdistrikt om å slutte seg til den 
interkommunale revisjonsordningen, gir kommunestyret kontrollutvalget fullmakt til å 
innlemme disse i utredningen.

3. Kommunestyret velger kontrollutvalgets leder til å være kommunens representant i et 
representativt organ som skal utnevne styringsgruppen for prosjektet og fastsette 
mandatet for utredningen.  



Saksopplysninger

I henhold til lov 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 78 
nr 3 og 4 skal kommunestyret/fylkestinget selv velge revisor. Vedtaket skal treffes på 
grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 

I medhold av bestemmelsen har Kommunaldepartementet gitt Forskrift 15.juni 2004 nr 905 
om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor 
kontrollutvalgets oppgaver ved valg av revisjonsordning fremkommer i kapittel 7. 

Styret for Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal (KD2) vedtok i sitt møte i oktober 
2012 å kontakte andre revisjonsenheter i fylket for å utrede en ny interkommunal revisjons-
ordning. Henvendelsen gikk i første omgang til leder av kontrollutvalget i Møre og Romsdal 
fylkeskommune. Kontrollutvalget i fylkeskommunen (KUmr) drøftet saken i møte 28.11.2012 
og ble enige om å slutte seg til initiativet, men ønsket å få fullmakt fra fylkestinget til å gå 
videre med spørsmålet. Fylkestinget behandlet i møte 22.04.2013 i sak T-4/13 anbefalingen 
fra kontrollutvalget og fattet følgende vedtak:

1. Fylkestinget gir kontrollutvalet fullmakt til å greie ut alle sider ved å inngå i eit
interkommunalt samarbeid med kommunane i Kommunerevisjonsdistrikt 2 om
felles revisjonsordning. Utgreiinga skal leggjast fram for fylkestinget, før evt
forhandlingar.

2. Dersom det er ønske frå andre kommunar/revisjonsdistrikt om å slutte seg til
den interkommunale revisjonsordninga, gir fylkestinget kontrollutvalet fullmakt til 
å innlemme desse i utgreiingane.  
    

Etter vedtaket i fylkestinget er det sendt ut invitasjon til Distriktsrevisjon Nordmøre IKS 
(DRN), Kommunerevisjonsdistrikt 3 Møre og Romsdal IKS og Søre Sunnmøre 
kommunerevisjon IKS, samt til de respektive kontrollutvalgssekretariatene for kommunene i 
revisjonsdistriktene.

For å komme i gang med arbeidet ble det nedsatt en interimsarbeidsgruppe bestående av 
revisjonssjefene, tillitsvalgte og kontrollutvalgssekretærene i KD2 og M&R fylkeskommune. 
Meningen med interimsarbeidsgruppen var å bli enige om en oppstartsprosedyre som kunne 
legges fram for styret i KD2 og kontrollutvalgene. Gruppen hadde sitt første møte 8. mai i år. 
I etterkant av dette møtet har også Distriktsrevisjon Nordmøre IKS (DRN) sluttet seg til 
gruppen og deltatt på møte i interimsarbeidsgruppen med revisjonssjef, tillitsvalgt og 
kontrollutvalgssekretær. Representantskapet for DRN vedtok i sitt møte 26.06.2013 å gi sin 
tilslutning til den videre prosess som innebærer at interimsarbeidsgruppen fortsetter sitt 
arbeid.   

Kort presentasjon av revisjonsenhetene:
Distriktsrevisjon Nordmøre IKS (DRN), som har sitt hovedkontor i Kristiansund, består av 7 
revisorstillinger og en sekretær, tilsammen 7,8 årsverk. Revisjonsdistriktet omfatter 
kommunene Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Surnadal og Tingvoll og 
ledes av distriktsrevisor Bjarne Dyrnes. Distriktet er organisert som et interkommunalt 
selskap (IKS) med eget styre og representantskap og hadde en omsetning i 2012 på 
kr 7 158 214.- (omsetning mot kommunene utgjorde i 2012 ca kr 6 100 000.-).

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal (KD2), som har sitt hovedkontor i Molde, 
består av fem revisorstillinger som utgjør 5 årsverk. Revisjonsdistriktet omfatter kommunene
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes og ledes av 
distriktsrevisor Sigmund Harneshaug. Distriktet er organisert som et interkommunalt 
samarbeid etter kommunelovens § 27 og er et eget rettssubjekt med eget styre. KD2 hadde en 
omsetning i 2012 på kr 5 002 180.-. 



I tillegg til de 17 kommunene omfatter oppdragsporteføljen for disse revisjonsenhetene alle 
kommunale foretak og interkommunale selskap som kommunene har eller er medeier i.

Fylkesrevisjonen, som er underlagt Møre og Romsdal Fylkeskommune, består av seks 
revisorstillinger som utgjør 5,5 årsverk. Revisjonsenheten ledes av fylkesrevisjonssjef Finn 
Åge Ødegård. I tillegg til fylkeskommunen utfører fylkesrevisjonen revisjon av Midt-norsk 
Kompetansesenter for tannhelsetjenesten IKS og Åknes/Tafjord Beredskap IKS. Brutto 
driftsutgift i 2012 var på kr 4 963 477.-.   

Videre framdrift i utredningsarbeidet:
Møte i kontrollutvalgene i de respektive kommuner for behandling av fullmaktsak til 
kommunestyrene: september/medio oktober.
Kommunestyrene behandler fullmaktsak oversendt fra kontrollutvalgene: september/oktober.
Nytt møte i interimsarbeidsgruppen for å forberede møtet i det repr. organ: 31. oktober.
Møte i det representative organ: medio november.
Styringsgruppen innkalles til møte kort tid etter dette.   
   
Vedlagt følger:

 Ny revisjonsordning for kommunene i Møre og Romsdal – notat fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2, datert 13.08.2013 

 Kommunal revisjon i Møre og Romsdal – notat av 30.08.2013 fra 
interimsarbeidsgruppen 

VURDERING

Revisjon er ikke noe mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå mål. Revisjonen skal være 
uavhengig og objektiv samtidig som den skal medvirke til at kommunene når sine mål. 
Revisjonsordningen er et viktig instrument i den folkevalgte kontrollen med forvaltningen og 
ivaretar en sentral funksjon i vårt demokratiske styringssystem.  

I en liten organisasjon kan det være en utfordring å opprettholde nødvendig kompetanse og 
sikre rekruttering. Ved å etablere en større enhet vil fagmiljøet bli større og sterkere, noe som 
kan påvirke rekrutteringen i positiv retning. En større enhet gir også grunnlag for spiss-
kompetanse på flere områder. Ved dagens organisering i små enheter er en også mer sårbar 
ved sykdom og ferieavvikling etc. 
     
Som nevnt ovenfor er det kommunestyret/fylkestinget som avgjør hvilken revisjonsordning 
kommunen/fylkeskommunen skal ha og ansetter revisor, etter innstilling fra kontrollutvalget. 
Revisjonsordningen kan enten være egen revisjon, deltakelse i interkommunalt samarbeid 
eller inngå avtale med privat revisor. Interkommunale revisjonsordninger er de mest vanlige 
revisjonsordningene i landet som kan omfatte kommuner og fylkeskommuner. Den vanligste 
organisasjonsformen er interkommunale selskap (IKS). 

Det er mange ulike hensyn som må utredes og vurderes i valg av revisjonsordning. De berørte 
partene skal medvirke i prosessen, og de enkelte parters rettigheter og plikter skal ivaretas i 
det videre arbeidet. Kontrollutvalget må derfor få fullmakt til å fastsette et mandat for en 
utredning, velge utredningsmåte og fastsette framdrift. Det vil være kontrollutvalget som skal 
foreslå for kommunestyret valg av løsning og i tilfelle – framforhandle og legge fram til 
godkjenning ev. avtale/selskapsvedtekter m.m. om deltakelse i et interkommunalt samarbeid 
om revisjon. Det er derfor i denne saken ikke lagt opp til en grundig utredning om fordeler 
eller ulemper ved ulike revisjonsordninger da kommunestyret først må gi kontrollutvalget 
fullmakt til å delta i utredningene. 

Selv om det i første omgang er snakk om en eventuell sammenslåing av revisjonsenhetene for 
kommunene på Nordmøre og Romsdal samt Møre og Romsdal fylkeskommune, ser kontroll-
utvalget det som positivt dersom de øvrige revisjonsdistriktene i fylket ønsker å slutte seg til 



samarbeidet. En tilnærmet fylkesomfattende revisjonsorganisasjon med deltakere fra et flertall 
av kommunene og fylkeskommunen, vil bli en tung faglig aktør som representerer et unikt 
revisjonsfaglig miljø som en bare kan finne i de store revisjonsselskapene. En slik 
kunnskapsorganisasjon kan være til god hjelp for våre mange mindre kommuner og utgjøre 
kompetansearbeidsplasser av stor verdi for fylket. Invitasjon om deltakelse er sendt de øvrige 
revisjonsdistriktene og kontrollutvalgssekretariatene i fylket. 

For å få etablert en styringsgruppe som skal ta ansvar for utredningsarbeidet, må det velges en 
representant fra hver kommune til et representativt organ som skal utnevne styringsgruppen. 
Det representative organ må ha fullmakt til å utrede mandatet og oppdraget til styrings-
gruppen om hva som skal utredes, hvordan utredningsarbeidet og prosessledelsen skal 
organiseres, samt den videre framdriftsplan og tidsfrister. En forutsetter at kostnadene knyttet 
til utredningsarbeidet dekkes over revisjonsenhetenes budsjett. 

Grunnlaget for utredningen er framtidens utfordringer og hvordan disse skal møtes. 
Utredningen skal beskrive krav og målsettinger som er relevant for kommunene å stille til en 
framtidig revisjonsordning. Videre skal den belyse fordeler og ulemper ved en sammenslåing 
av revisjonsenhetene sammenholdt med dagens ordninger med fokus på økt kompetanse og 
høyere kvalitet på tjenestene. I tillegg til dette skal alternative organisasjonsmodeller og 
samarbeidsordninger være en del av utredningen. Nærmere detaljer om mandatet går fram av 
notatet fra interimsarbeidsgruppen.

Anbefalinger
Kontrollutvalgene har i flere møter det siste året blitt løpende orientert om den prosessen som 
har vært i gang med tanke på å se på mulighetene for å etablere en større revisjonsordning. 
Utvalgene har gitt uttrykk for at de ser positivt på å få utredet spørsmålet om samarbeid med 
andre revisjonsdistrikt og vil anbefale kommunestyret å gi kontrollutvalget fullmakt til å starte 
utredningen.      

Kontrollutvalget ser også positivt på at det er sendt ut invitasjon om deltakelse til de øvrige 
distriktene om å slutte seg til samarbeidet og anbefaler kommunestyret å gi kontrollutvalget 
fullmakt til å innlemme disse i utredningen.

På bakgrunn av den kunnskap kontrollutvalgets leder har til revisjonens arbeid, anbefales 
kommunestyret å velge utvalgets leder til det representative organ som skal utnevne 
styringsgruppen og fastsette mandat og andre føringer for utredningsarbeidet.

Avslutning
Målsettingen med utredningsarbeidet er å skape en revisjonsenhet som framstår så optimal 
som mulig for alle aktører. Det vil derfor være vesentlig å ha klart for seg på hvilke tidspunkt 
i prosessen de ulike problemstillinger bør avklares. På dette stadiet er det viktig å få avklart 
hvilke fullmakter kontrollutvalget må ha for å kunne gå videre i prosessen. Det legges derfor 
opp til at de kommuner som ønsker å delta i utredningsarbeidet fatter et likelydende vedtak. 
Det vil vanskeliggjøre den videre framdrift i saken dersom det på nåværende tidspunkt blir 
stilt vilkår til spesielle utfall av utredningen. På bakgrunn av dette legges saken fram med 
ovenstående forslag til vedtak.

Åse Solveig Eriksen
kontrollsekretær





Notat fra 

interimsarbeidsgruppa 

Kommunal	revisjon	i	

Møre	og	Romsdal

30.	august 2013





Møre	og	Romsdal	– kommunal	revisjon

Ønske om å få etablert et interkommunalt samarbeid om revisjon for alle kommuner og fylkeskommunen 

i Møre og Romsdal har flere ganger vært oppe til vurdering. 

Høsten 2012 ble en invitasjon til samarbeid sendt fra styret i Kommunerevisjonsdistrikt II til 

kontrollutvalget i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Denne invitasjonen ble behandlet i kontrollutvalget 

og deretter i fylkestinget. Det ble her vedtatt å utrede alle sider ved et samarbeid med 

Kommunerevisjonsdistrikt II, i tillegg ble det åpnet for at andre kommuner i fylket kan bli med i 

utredningsarbeidet. Fylkestinget vedtok også at utredningen skal legges fram for fylkestinget før 

eventuelle forhandlinger om etablering av en felles revisjonsenhet.

Etter positivt vedtak i fylkestinget har interessentene i samarbeidet satt ned en interimsarbeidsgruppe

med deltagere fra kontrollutvalgene og fra revisjonsenhetene. Interimsarbeidsgruppen har sendt 

invitasjon til alle kommuner v/kontrollutvalgssekretariatet og revisjonsdistrikt i fylket, og invitert dem til å 

delta i arbeidet. Etter denne invitasjonen er det foreløpig Distriktsrevisjon Nordmøre IKS som har meldt 

sin interesse for å delta i utredningen, og derved er blitt med i interimsarbeidsgruppa.

Interimsarbeidsgruppa har nå følgende deltagere:

Navn Rolle Fra

Ingvild Bye 
Fugelsøy

Revisor/tillitsvalgt
Distriktsrevisjon 
Nordmøre IKS

Anny Sønderland Revisor/tillitsvalgt
Kommunerevisjonsdistrikt 
II

Ronny Rishaug Revisor/tillitsvalgt Fylkesrevisjonen

Åse Eriksen Sekretær
Kontrollutvalgene i 
Romsdal

Harald Svendsen Sekretær
Kontrollutvalgene på 
Nordmøre

Hans Blø Sekretær
Kontrollutvalget i 
fylkeskommunen

Sigmund 
Harneshaug

Revisjonssjef
Kommunerevisjonsdistrikt 
II

Finn Å. Ødegård Revisjonssjef Fylkesrevisjonen

Bjarne Dyrnes Revisjonssjef
Distriktsrevisjon 
Nordmøre IKS

Interimsarbeidsgruppa mener utredningsarbeidet må ha en forankring hos alle deltagere og foreslår at det 

etableres en styringsgruppe som leder dette arbeidet. De som ønsker å delta i utredningen inviteres til et 

møte i representativt organ hvor styringsgruppen velges, og hvor mandatet for utredningen blir fastlagt. 

Interimsarbeidsgruppen legger i dette notatet fram forslag  til mandat, organisering og framdriftsplan for 

utredningen. 



Prossesskart

Mandatet for	utredningen

Alle kommunene som er invitert med i utredningen er godt fornøyd med sine revisjonsenheter i dag. Det 

er derfor framtidens utfordringer og hvordan disse skal møtes som er grunnlaget for utredningen. 

Arbeidsmarkedet er stramt i vår region, og det har vært utfordringer med rekruttering av revisorer ved 

enkelte anledninger. Kommunal revisjon vil også av enkelte arbeidssøkere kunne oppleves som en nisje i 

markedet, noe som kan gi større utfordringer på området i framtiden. En større revisjonsenhet gir større 

fagmiljø og kan bidra til breiere og bedre rekruttering. Utredningen bør derfor ha som fokus hvordan en 

kan bidra til å beholde og rekruttere kompetansen kommunene har behov for i framtida.

Trenden i revisjonsbransjen er større enheter, noe som også reflekterer samfunnsutviklingen innen 

kommunesektoren. Samhandlingsreformen er et eksempel som stiller nye krav til kompetanse for både 

kommunene selv og kommunens revisor. Blir det færre og større kommuner i fremtiden er det med på å 

forsterke behovet for større revisjonsenheter.

Vi foreslår at utredningen blir gjennomført etter følgende mandat:

Utredningen skal innledningsvis beskrive revisjonens oppgaver, lovmessig grunnlag og intensjoner 

for den kommunale revisjonsordningen, herunder avgrensning i forhold til rådmannens ansvar for 

internkontroll og tilsynsmyndighetenes virkefelt. 

Utredningen skal beskrive hvilke krav og målsettinger som er relevant å stille til en framtidig 

interkommunal revisjonsordning. Videre skal den belyse fordeler og ulemper med en 

Kommunestyret

• Kommunestyret vedtar å delta i utredningen

• Kommunestyret velger en representant til  et representativt organ

Kontrollutvalget

• Fortrinnsvis kontrollutvalgsleder blir valgt som representant til representativt organ

Representativtt 
organ

• Konstituerende møte velger en styringsgruppe for arbeidet

• en representant fra ett av kontrollutvalgene i hver revisjonsenhet, alternativt representant fra styrende organ i revisjonsdistriktet

• Konstituerende møte setter mandat for utredningen 

Styringsgruppe

• Styringsgruppe velger organisasjon for arbeidet

• Styringsgruppen velger eventuelt å engasjere utredningsleder

Arbeidsgruppe

• Arbeidsgruppe lager utredning som styringsgruppen legger frem for kontrollutvalgene og kommunestyret/fylkestinget 



sammenslåing av revisjonsenhetene sammenholdt med dagens ordninger, herunder i hvilken grad 

en sammenslåing av enhetene kan bidra til økt kompetanse, høyere kvalitet på 

revisjonstjenestene, høyere produktivitet eller andre fordeler. Dagens kompetansebeholdning i 

revisjonsenhetene må også kartlegges.

Alternative organisasjonsmodeller og samarbeidsordninger skal være en del av utredningen. Her 

skal det belyses hva slags bindinger og forpliktelser en eventuell endring av revisjonsordningen vil 

innebære for kommunene, herunder muligheten for framtidig uttreden av ordningen. Ansattes 

rettigheter og forpliktelser belyses i utredningen.

Det skal belyses hvordan eierkommunene kan utøve eierstyring dersom revisjonen organiseres som 

et interkommunalt selskap(IKS).

Utredningen skal også kort beskrive forholdet mellom revisjonsenheten og sekretariatet for 

kontrollutvalgene.

Organisering	av	utredningsarbeidet

Det har vært gjennomført flere utredninger om kommunal revisjon i Norge de siste årene. Vi har sett på 

organisering av en tilsvarende utredning på Romerike som førte frem til et felles revisjonsselskap for 

kommunene der. Vi foreslår i hovedsak å bruke den samme organisering av vår utredning. 

Som nevnt innledningsvis foreslår vi at det etableres en styringsgruppe som leder utredningsarbeidet. 

Vi har i dag to revisjonsselskap og fylkesrevisjonen som har meldt sin interesse for å delta i 

utredningsarbeidet. Styringsgruppen kan bli veldig stor dersom alle aktuelle kommuner og 

fylkeskommunen skal være representert. Vi foreslår derfor at det blir ett medlem fra ett av 

kontrollutvalgene som tilhørere hver revisjonsenhet i styringsgruppen, til sammen blir det da 3 

medlemmer pr dato. For å ha en sterkest mulig forankring politisk mener vi at det er kontrollutvalgsledere

som fortrinnsvis må velges til dette. Et alternativ kan være å velge leder av representantskapet eller styret 

for revisjonsenheten, noe som gir en god forankring mot dagens revisjonsenhet på overordnet nivå. I 

tillegg mener vi det må være en representant fra de ansatte i styringsgruppen, denne velges av de ansatte.

Vi foreslår også at det settes ned en arbeidsgruppe som skal gjennomføre utredningen.

I arbeidsgruppen foreslår vi at revisjonssjefene i aktuelle enheter deltar, samt at de ansatte får velge en 

representant. Prosessen involverer svært mange kommuner og flere revisjonsenheter så vi anbefaler også 

at det vurderes å ta inn en ekstern utredningsleder som kan lede prosjektet.

Dersom flere revisjonsdistrikt/kommuner ønsker å delta i utredningen mener vi at det på samme måte 

som ovenfor, også da velges en kontrollutvalgsleder fra en av kommunen i det aktuelle revisjonsdistriktet 

inn i styringsgruppen.

Det bør også velges personlige varamedlem til alle deltagere i styringsgruppen.



Styringsgruppen og arbeidsgruppen kan selv velge sin organisering, men vi anbefaler at det velges en leder 

for hver av disse som har et særskilt ansvar for fremdriften i arbeidet.

Framdriftsplan

Vi ser mange fordeler med en effektiv framdrift på utredningen. Det er likevel svært mange kommuner 

involvert og arbeidet vil nødvendigvis ta tid. 

Vi legger frem følgende forslag til overordnet fremdriftsplan:

- Konstituerende møte med valg av styringsgruppe – innen 30.11.2013

- Utredning lagt frem av styringsgruppen – innen 30.04.2014

- Behandling i respektive kommunestyre/fylkesting – innen 30.06.2014

- Forhandlingsfase for etablering av ny revisjonsenhet – 1.7 til 31.12.14

- Eventuell etablering av ny revisjonsenhet – innen 30.6.2015

Det er mest praktisk å etablere en ny revisjonsenhet 1.7.2015 pga revisjonsarbeidet for regnskapsåret 

2014 blir avsluttet i løpet av første halvår 2015.

De kommuner som ønsker å delta i arbeidet må avklare dette innen konstituerende møte i 

styringsgruppen. 

Vi ser at utredningsarbeidet må delvis gjennomføres i årsoppgjøret som er den mest krevende tid for 

revisjonsenhetene, vi tror derfor det må beregnes såpass tid på dette.



Nesset kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/238-15

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset kommunestyre 01.10.2013

Utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og Romsdal

Vedlegg
1 Samlet Saksframlegg sak 1913 Utredn. om ny rev.ordn
2 Notat fra KR2 130813
3 Forslag til mandat fra interimsarb.gr. 30 august

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å utrede alle sider ved å inngå i et interkommunalt 
samarbeid mellom kommunene i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, Kommunerevisjonsdistrikt 2 i 
Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune om en felles revisjonsordning. 
Utredningen skal legges fram for kommunestyret før eventuelle forhandlinger.

2. Dersom det er ønskelig fra andre kommuner/revisjonsdistrikt om å slutte seg til den 
interkommunale revisjonsordningen, gir kommunestyret kontrollutvalget fullmakt til å innlemme 
disse i utredningen.

3. Kommunestyret velger kontrollutvalgets leder til å være kommunens representant i et representativt 
organ som skal utnevne styringsgruppen for prosjektet og fastsette mandatet for utredningen.

Saksopplysninger

I henhold til kommunelovens § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvar 
med den kommunale forvaltningen.

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av 
kommunestyret, jfr. kommunelovens § 77 nr. 1.

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 04.09.2013 utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og 
Romsdal.



Kontrollutvalget legger fram saker direkte til kommunestyret. Vedlagt følger derfor kontrollutvalgets 
saksframstilling med innstilling til kommunestyret, samt tilhørende vedlegg.



 

Nesset kommune Arkiv: H10 

Arkivsaksnr: 2014/809-2 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 73/14 28.08.2014 

Nesset kommunestyre 64/14 04.09.2014 

 

Offentlig ettersyn - merknader til Kommunedelplan Nytt akuttsjukehus i 

Nordmøre og Romsdal 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ og 

konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til Hjelset vil 

være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være den 

beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ og 

konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til Hjelset vil 

være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være den 

beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. 

 



 

 

Saksopplysninger 

Helse Nordmøre og Romsdal HF har utfordret kommunene Kristiansund, Gjemnes og Molde å forslå 

tomter for plassering av nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. Det geografiske 

handlingsrommet for hvor tomtene kan ligge, er definert av helseforetaket. Konsekvensutredningen 

utarbeidet av Norconsult på vegne av Molde kommune sammenstiller de ulike utredningstemaene med 

en anmerkning om de ulike konsekvensene i form av positive og negative virkninger. Til sammen er 

dette grunnlaget for kommunens konklusjon og tilråding av tomt. Molde har så langt i dette arbeidet 

lagt til grunn tre ulike tomter som mulige alternativ, Mork, Opdøl og Roaldset. Alle tre tomtene er 

parallelt utredet. 

 

Oppsummeringer av konsekvensutredningen: 

 

 

 

Tomteegenskaper:  

 

 

 

Mork  

 

 

 

Opdøl  

 

 

 

Roaldset  

Bebyggbarhet  Middels godt egnet  Middels/meget godt 

egnet  

Middels/mindre godt 

egnet  

Kvalitet for brukerne  Mindre godt egnet  Meget godt egnet  Middels godt egnet  

Tilgjengelighet  Mindre godt egnet  Middels/meget godt 

egnet  

Mindre/middels godt 

egnet  

Annen infrastruktur  Middels godt egnet  Middels godt egnet  Middels godt egnet  

Helikopter  Middels/meget godt 

egnet  

Middels/meget godt 

egnet  

Middels meget godt 

egnet  

Økonomi og 

tidsaspekt  

Mindre godt egnet  Meget godt egnet  Middels godt egnet  

 

Samlet sett er det lite som skiller tomtealternativene i forhold til konsekvenser. 

På enkeltkonsekvenser er tomtene imidlertid forskjellige. På Mork er de største 

konsekvensene knyttet til landskapsbilde og landbruk. På Opdøl er det kulturminner og 

landskapsbildet som gir de største negative konsekvensene. Roaldset har ikke store negative 

konsekvenser, men kommer ut med flere tema på middels negative konsekvenser. Samlet sett er det 

ikke vesentlig forskjell på alternativene i forhold til konsekvenser. 

Plan- og utviklingsutvalget i Molde kommune anbefaler som en del av høringen at Opdøl prioriteres 

som kommunens tomt for akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal, framfor tomten på Roaldset.  

Vurdering 

Nesset kommunestyre har tidligere vurdert at nytt akuttsjukehus beliggende på Hjelset er det beste for 

kommunen. Det er nå konsekvensutredet tre tomtealternativer i Hjelsetområdet – Mork, Opdøl og 

Roalset. Rapporten som foreleiger evaluerer de tre alternativene gjennom en konsekvensutredning. I 

tillegg til selve sykehustomtene, er det også gjort en konsekvensvurdering av mulig arealutvikling i 

nærområdet til tre tomtealternativene.  

Tomtene er vurdert med utgangspunkt i kriteria gitt av helseforetaket. Alle tomtene er store nok til 

utbygging av sykehus av den aktuelle størrelse og utforming. Opdøl og Mork er relativt fleksible i 

forhold til bygningsutforming og eventuelt senere utvidelse av sykehuset. Roaldset er mindre fleksibel 

på grunn av bratt terreng.  

 

Samlet sett er tomta på Opdøl vurdert til å være bedre egnet enn de to andre. Dette skyldes 

hovedsakelig at den har svært gode kvaliteter for brukerne med flott utsikt og gode klimaforhold og 



ingen støyproblemer. Beliggenheten nær boliger, og i noen grad service, samt muligheten for god 

kollektivbetjening og tilkomst med gange og sykkel er også positivt. Tomta er i tillegg avklart som 

byggeområde i kommuneplanen og eies av Helseforetaket selv. Dette gjør at Helseforetaket kan 

kontrollere fremdriften. Den har også lavest kostnad til tomteopparbeidelse og infrastruktur. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: G00 

Arkivsaksnr: 2014/827-5 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 75/14 28.08.2014 

Nesset kommunestyre 65/14 04.09.2014 

 

Offentlig ettersyn - merknader Nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal, 

Kristiansund kommune 

Vedlegg 

1 Konsekvensutredning - Tomtealternativ Kristiansund kommune - Sjukehuset Nordmøre og 

Romsdal 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ og 

konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til Hjelset vil 

være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være den 

beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ og 

konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til Hjelset vil 

være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 



Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være den 

beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal 

 

 

 

Saksopplysninger 

Helse Nordmøre og Romsdal HF har utfordret kommunene Kristiansund, Gjemnes og Molde å forslå 

tomter for plassering av nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. Det geografiske 

handlingsrommet for hvor tomtene kan ligge, er definert av helseforetaket. Konsekvensutredningen 

utarbeidet av Norconsult på vegne av Kristiansund kommune sammenstiller de ulike 

utredningstemaene med en anmerkning om de ulike konsekvensene i form av positive og negative 

virkninger. Til sammen er dette grunnlaget for kommunens konklusjon og tilråding av tomt. 

Kristiansund kommune har lansert ett tomtealternativ, Storbakken på søre Frei. Denne rapporten 

evaluerer dette tomtealternativet gjennom en konsekvensutredning. I tillegg til selve sykehustomten, er 

det også gjort en konsekvensvurdering av mulig arealutvikling i nærområdet til den foreslåtte 

sykehustomten.  
 

 

Tomtevalg: 

Kristiansund har en aktuell tomt; Storbakken på søre Frei, like øst for rv.70. På tomten er det plassert 

et sykehusbygg på ca 60.000 m² med 1.000 parkeringsplasser på terreng. Tomten vil bli knyttet til rv. 

70 via et nytt toplans kryss. Tomten er vurdert med utgangspunkt i kriteria gitt av helseforetaket. 

Tomten er stor nok til utbygging av sykehus av den aktuelle størrelse og utforming. Tomten er relativt 

flat og er fleksibel i forhold til bygningsutforming og eventuelt senere utvidelse av sykehuset. Tomten 

har god tilgjengelighet til overordnet veinett, til service og boliger på Storbakken. Den kan også 

relativt enkelt betjenes med buss. 

 

Oppsummering av konsekvensutredningen: 

 
Oppsummerte tomteegenskaper  Storbakken  

Byggbarhet  Meget godt egnet  
Svært god fleksibilitet både mht byggutforming og eventuelt 
senere utvidelse av bygget. Grunnforholdene er gode. Ingen 
grunnforurensning av betydning. Ingen risikoforhold.  

Kvalitet for brukerne  Middels godt egnet  
Noe begrenset utsikt, kan oppnå sjøutsikt for deler av anlegget. 
Gode solforhold. Noe turbulente vindforhold. Støy fra rv. 70 på 
vestre deler av tomten. Forutsetter at skytebane i nordøst 
flyttes slik at det ikke er støy fra øst.  

Tilgjengelighet  Middels/ meget godt egnet:  
Kort til service, men lite tilbud i området per i dag. Kort avstand 
til relativt store boligkonsentrasjoner, godt tilknytning til gang- 
og sykkelsystem. God tilknytning rv. 70, godt egnet for 
kollektivbetjening.  

Annen teknisk infrastruktur  Godt egnet  
God leveringssikkerhet på vann. Kun avløp krever investeringer.  

Helikopter  Middels godt egnet  
Kan være utfordrende med storskala turbulens og noe småskala 
turbulens og vindkast. Dette kan gi noen utfordringer for 
helikopterlanding.  

Økonomi og tidsaspekt  Middels godt egnet  
Få avhengigheter. Relativt høye kostnader på 
tomteopparbeiding pga mye løsmasser og myr, men moderat på 
andre investeringer.  



 

Vurdering 

Vurdering av egnethet og konsekvensanalysen viser at Storbakken er egnet for etablering av sykehus. 

Det er ikke avdekket konsekvenser av utbygging som tilsier at utbygging ikke kan eller bør skje. 

Nesset kommunestyre har tidligere vurdert at nytt akuttsjukehus beliggende på Hjelset er det beste for 

kommunen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Betydning for folkehelse 

 

 



Konsekvensutredning

17.6.2014

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Del 1.   Tomtealternativ i Kristiansund kommune
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Forord  

Som ledd i arbeidet med å velge lokalitet for nytt felles akuttsykehus for Romsdal og Nord Møre, har 
Helse Møre og Romsdal HF bedt kommunene Molde, Gjemnes og Kristiansund om å presentere ett 
tomtealternativ hver. Disse tre tomtene vil gjennom videre prosess være grunnlag for endelig valg av 
lokalitet for nytt sjukehus.   

Kristiansund kommune har lansert ett tomtealternativ, Storbakken på søre Frei. Denne rapporten 
evaluerer dette tomtealternativet gjennom en konsekvensutredning. I tillegg til selve sykehustomten, er 
det også gjort en konsekvensvurdering av mulig arealutvikling i nærområdet til den foreslåtte 
sykehustomten. 

Denne rapporten presenterer del 1 i en todelt konsekvensutredning og omhandler relevante lokale 
forhold for Storbakken. Tilsvarende dokumenter er også utarbeidet for kommunene Gjemnes og Molde 
for deres tomtevalg. 

I tillegg blir det utarbeidet en del 2 som tar for seg relevante tema for vurdering av tomtene på tvers av 
den enkelte kommune. Denne utarbeides i regi av Helse Møre og Romsdal HF og presenteres i en egen 
rapport.  

Konsekvensutredningene Del 1 fra kommunene, og Del 2 fra Helse og Møre og Romsdal inngår i et 
samlet beslutningsgrunnlag for valg av tomt og svarer ut utredningsplikten som ligger i planprogrammet 
for plan- og utredningsarbeidet. Planprogrammet ble vedtatt av Kristiansund kommune 5. november 
2013. 

Utredningen er utført av Norconsult med siv.ing Hans Petter Duun som oppdragsleder. Kommuneplan-
legger Odd-Arild Bugge i Kristiansund kommune har vært kommunens kontaktperson i arbeidet. 
Spesialrådgiver Gudmund Moen hos Helsebygg Midt-Norge har vært prosjektleder for Helse Møre og 
Romsdal HF.  

En administrativ plangruppe er konsultert flere ganger under arbeidet. Gruppen har bestått av 
representanter fra Helse Møre og Romsdal HF, Helse Midt-Norge RHF, Helsebygg Midt-Norge, Molde 
kommune, Gjemnes kommune, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, og med 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Statens vegvesen som konsultative medlemmer. Møre og Romsdal 
fylkeskommune, Plan og analyseavdelinga, har vært sekretariat for den administrative plangruppen med 
plansamordnar Johnny Loen som sekretær. Det har også vært egne møter og kontakt underveis i 
arbeidet med Statens vegvesen og Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, møte i 
Regionalt planforum, samt flere arbeidsmøter med Molde kommune. 

 

Bergen 
17. juni 2014 
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Sammendrag 

Bakgrunn 

Helse Møre og Romsdal HF har besluttet at nytt felles akuttsykehus skal ligge på aksen mellom Hjelset i 

Molde kommune og søndre del av Frei i Kristiansund kommune. Helseforetaket har bedt kommunene 

Molde, Gjemnes og Kristiansund om å lansere ett tomtealternativ hver. Kommunene er også bedt om å 

vurdere tomtenes egnethet for utbygging av sykehus og utrede virkninger for miljø og samfunn gjennom 

en konsekvensutredning. 

Todelt konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen er todelt. Denne rapporten omfatter del 1 hvor hver av kommunene vurderer 

tomtene gjennom en konsekvensutredning av lokale forhold. Denne danner grunnlaget for 

kommunenes lansering og klargjøring av sitt ene tomtealternativ. Konsekvensutredningens del 1 er 

gjennomført i kommunal regi. 

Konsekvensutredningens del 2 tar opp regionale tema, dvs tema som går ut over hver enkelt kommune 

og som må sees i forhold til et større omland. Dette gjelder f.eks. tema som regional tilgjengelighet, 

helikopter- og ambulanseberedskap, rekruttering og arbeidsmarked mm.  Konsekvensutredningens del 2 

gjennomføres i regi av Helse Møre og Romsdal og legges fram som en egen rapport.  

Konsekvensutredningens del 1 og 2 vil begge inngå i helseforetakets samlede vurdering av tomtene. 

Sammen med helseforetakets interne helsefaglige og økonomiske vurderinger, vil dette danne grunnlag 

for helseforetakets valg av tomt for framtidig felles akuttsykehus i en av kommunene.  

En tomt i Kristiansund 

Kristiansund har en aktuell tomt; Storbakken på søre Frei, like øst for rv.70.  På tomten er det plassert et 

sykehusbygg på ca 60.000 m² med 1.000 parkeringsplasser på terreng. Tomten vil bli knyttet til rv. 70 via 

et nytt toplans kryss. 

Vurdering av tomtens egnethet 

Tomten er vurdert med utgangspunkt i kriteria gitt av helseforetaket. Tomten er stor nok til utbygging 
av sykehus av den aktuelle størrelse og utforming. Tomten er relativt flat og er fleksibel i forhold til 
bygningsutforming og eventuelt senere utvidelse av sykehuset. Tomten har god tilgjengelighet til 
overordnet veinett, til service og boliger på Storbakken. Den kan også relativt enkelt betjenes med buss.  

Konsekvenser av utbygging av tomten 

Tiltaket får størst konsekvenser for naturmiljøet ved at den berører viktige naturtyper. Konsekvens-

utredningen har imidlertid ikke avdekket forhold som tilsier at tiltaket ikke kan gjennomføres. 

Konsekvenser av lokal arealutvikling som følge av sykehus 

Etablering av sykehus kan føre til ny lokal arealutvikling. For kommunen er det også et poeng at 

sykehuset skal gi ny vekst og utvikling i området. Det er derfor gjort en vurdering av hvordan 

eksempelvis 200 nye boliger kan planlegges under hensyn til god stedsutvikling og nærhet til senter-

område og sykehus. Dette er ikke et formelt planforslag, men en arealskisse som grunnlag for å vurdere 

konsekvensene av lokal arealutvikling i sykehusets nærområde. 
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Lokal arealutvikling vil gå ut over jordvernet  

Etablering av nye boligområder og senterutvikling på søre Frei vil gå ut over noen naturmiljøverdier og 
bidra til enderinger i landskapsbildet.  Arealutviklingen i sykehusområdene vil føre til at dyrka mark går 
ut av bruk dersom vi skal oppnå en klart avgrenset, konsentrert og sentrumsnær utbygging med gode 
kvaliteter, i tråd med regionale og nasjonale retningslinjer for arealutvikling.     

Mulige områder for lokal stedsutvikling er lite sårbar for farer fra uønskede hendelser. Forhold til 

transport av farlig gods på rv. 70 bør imidlertid vurderes ved videre planutforming av områdene opp 

mot veien.  

Sykehus på Storbakken kan bidra til god stedsutvikling i området 

Søre Frei har mange kvaliteter som det kan bygge opp rundt ved lokal utvikling med boliger og utvidet 
senter i området. Sykehus på Storbakken kan fungere som en «motor» for utviklingen av søre Frei og 
bidra til at området blir knyttet tettere sammen og med gode stedskvaliteter. 

Samlet vurdering: Storbakken er godt egnet som tomt for nytt fellessykehus 

Vurdering av egnethet og konsekvensanalysen viser at Storbakken er egnet for etablering av sykehus. 

Det er ikke avdekket konsekvenser av utbygging som tilsier at utbygging ikke kan eller bør skje. En 

sykehustomt her vil også kunne bidra positivt til stedsutvikling.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Helse Møre og Romsdal HF (HMR) la i 2012 fram utviklingsplan for helseforetakets virksomhet fram mot 
2030 [8]. Utviklingsplanen vurderte bl.a. forslag til framtidig sykehusstruktur for Nordmøre og Romsdal.  
På grunnlag av utredningsplanen vedtok Helse Møre og Romsdal HF (HMR) og Helse Midt-Norge RHF 
(HMN) at det skal planlegges ett, nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal til erstatning for 
dagens sykehus i Molde og Kristiansund. Det ble også vedtatt at det nye sykehuset skal ligge mellom 
dagens to sykehus avgrenset til aksen mellom Hjelset i Molde og søre del av Frei i Kristiansund [6] [9].  

Det aktuelle område for nytt sykehus strekker seg over tre kommuner: Molde, Gjemnes og Kristiansund. 
For å avgrense antall lokaliteter, har helseforetaket bedt de tre kommunene om å lansere hvert sitt ene 
tomtealternativ for nytt sykehus [10]. Basert på en del krav helseforetaket har satt til aktuelle tomte-
alternativ, er det opp til kommunene å legge fram forslag til tomt innen sin kommune.  Endelig valg av 
tomtealternativ, bl.a. basert på tomteforslag fra kommunene, gjøres av HMR.  

Denne rapporten presenterer konsekvensutredning for Kristiansund kommunes tomtealternativ på 
Storbakken og en evaluering av tomtens egnethet ut fra kriterier satt av helseforetaket.  

 

 

Figur 1. Seks alternative sykehustomter i tre kommuner på strekningen Hjelset-søre Frei. 
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1.2 Planprogram 

Utredning for tomtevalg gjøres med hjemmel i Plan og bygningsloven og etter forskrift om konsekvens-
utredning (KU). Etablering av akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal er av en størrelse som utløser krav 
om utredninger av konsekvenser for miljø og samfunn etter KU-forskriftens § 2 e, f og g [15].  Før 
oppstart av plan- og utredningsarbeidet skal det utarbeides et planprogram som gir rammer for innhold 
og prosess arbeidet.  Dette ble utarbeidet felles for de tre kommunene [5].  Planprogrammet ble vedtatt 
av kommunestyret i Kristiansund kommune 5. november 2013.   

 

1.3 Tomtevalg gjennom tre prosesser 

Arbeidet med KU inngår i en sammenheng der tre prosesser skal gjennomføres med hvert sitt 
vedtaksgrunnlag: 

 KU-del 1: Lokal konsekvensutredning og valg av tomt innenfor hver kommune 
Denne prosessen skal avklare om tomtene er egnet til formålet og i forhold til KU-krav i Plan- og 
bygningsloven. Dette vil være grunnlag for kommunens lansering av sitt tomtealternativ, og 
presenteres i denne rapporten. 

 KU-del 2: Regional konsekvensutredning.  
I tillegg til de lokale tomteevalueringene i punktet over, vil endelig valg av tomt bygge på forhold 
som går ut over den enkelte kommune, dvs i en regional kontekst. Dette valget blir gjort på 
bakgrunn av både lokale og regionale KU og utfallet av HMRs interne helse- og sykehusfaglige 
vurderinger. Det lages en egen rapport for regionale konsekvenser. 

 HMRs idéfaseprosess 
I tillegg til resultatene fra lokale- og regional konsekvenser, vil helseforetaket også legge til grunn 
sine egne interne strategier og mål for virksomheten.  Dette blir klargjort gjennom en egen prosess 
etter prosedyrer fastlagt av Helsedirektoratet og med basis i veileder for planlegging av 
sykehusprosjekt i tidlig fase [11].  Første fase i dette arbeidet er «idefasen» hvor bl.a. ulike 
alternativ for funksjonsfordeling blir vurdert i forhold til brukerbehov, kapasitet og økonomisk 
realisme for det nye sykehuset. 

Disse tre punktene danner grunnlaget for HMRs valg av tomt. 

De to første punktene over blir gjennomført etter Plan og bygningsloven på bakgrunn av planprogram-
met. Det må presiseres at KU etter Plan- og bygningsloven gjelder eksterne konsekvenser, dvs virkninger 
for natur, miljø og samfunn som følgje av lokalisering av et sykehus på en bestemt lokalitet.  

Prosessen i det tredje punktet over blir gjort i tråd med Helsedirektoratets veileder for planlegging av 
sykehusprosjekt i tidlig fase og som en videreføring av HMRs utviklingsplan. Dette tar for seg «interne» 
forhold for HMR og foretakets strategier og valg knyttet til oppgaver og økonomisk bærekraft. 

Etter at HMR har valgt tomt, vil det bli startet opp reguleringsplanarbeid i den aktuelle kommunen. Da 
blir denne kommunen planmyndighet for dette planarbeidet.  Den formelle avklaringen av 
utredningskravet i planprogrammet vil da bli presentert samlet.  

En forenklet skisse til prosessen fram til reguleringsvedtak er vist på neste side, hvor denne rapporten er 
markert med egen farge.  

 

1.4 Prosess med bruk av KU for valg av tomt 

Prosessen rundt bruk av KU for valg av sykehustomt er i vårt tilfelle mer komplekst enn vanlig, og krever 
derfor litt ekstra omtale. Det «vanlige» er at KU og plan (regulerings- eller kommunedelplan) blir lagt 
fram samtidig og som ett dokument. Forskrift om KU § 14 gir imidlertid hjemmel til at  «… konsekvens-
utredning kan også benyttes til å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter man gjennomfører et 
reguleringsarbeid for etter plan- og bygningsloven». Denne metoden er lagt til grunn for valg av tomt. 
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Figur 2. Oversikt over prosessen fram til planvedtak for valgt sykehustomt, skilt mellom prosessen etter 
Plan- og bygningsloven, og helseforetakets egne interne prosesser. Denne rapportens plassering i 
prosessen er vist med egen farge i figuren. 

 

Bruk av KU som grunnlag for tomtevalg ble gjort etter at planprosessen var startet opp. 
Planprogrammet la opp til en prosess med utarbeiding av kommunedelplan for alle tomtealternativer. 
Av hensyn til ressursbruk, omfang på prosess og krav til framdrift, er det i ettertid valgt å vente med det 
formelle planframlegget til etter at tomt er valgt. 

Det betyr i praksis at konsekvensutredningene blir lagt til offentlig ettersyn uten at det er med et 
konkret arealplanforslag. Det betyr likevel at KU-plikten til planarbeidet for den konkrete lokaliseringen 
som blir valgt, skal være oppfylt.  

Slik prosessen er utformet, vil kommunene som nevnt ha ansvar for hvilken tomt innenfor sin kommune 
som kan være aktuell, mens det er opp til styret i HMR og HMN å avgjøre tomtevalget. Første formelle 
planvedtak etter plan- og bygningsloven i denne saken, vil være planvedtak til reguleringsplan for valgt 
tomt. Det vil være vertskommunen for valgt tomt som ved behandling av reguleringsplanforslaget må 
avgjøre om utredningsplikten etter planprogrammet er oppfylt, jfr § 12 i KU-forskriften: «Plan- eller 
tillatelsesmyndigheten skal ved behandlingen av planen eller tiltaket ta i betraktning konsekvens-
utredningen og innkomne uttalelser. I saksframlegget eller innstillingen til vedtak skal det framgå 
hvordan virkningene av planforslaget eller søknaden med konsekvensutredning og innkomne uttalelser 
er vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Det skal også redegjøres for hvordan aktuelle 
alternativer er vurdert.» 

 

1.5 KU i to deler, + idefaserapport 

Plan- og bygningsloven og forskrift om KU gir rammer for både innhold og prosess for utarbeiding og 
behandling av KU. Innen visse rammer kan innholdet i KU avgrenses og presiseres i planprogrammet.  
KU-forskriften legger vekt på at utredningene skal avgrenses til relevante og realistiske alternativ (§ 7) 
og fokusere på beslutningsrelevante forhold (§ 9). Ettersom det er to faser i utvelgelsesprosessen, vil det 
være ulike beslutningsrelevante tema i de to fasene.  

Den kommunale prosessen for valg av tomt innenfor kommunen, vil i hovedsak gjelde lokale forhold 
knyttet til selve tomten og virkninger i tomtens nærområde. I tillegg til omtale av tomten og 
omgivelsene, gjelder dette bl.a. arealrelaterte tema knyttet til naturmangfold, kulturminner og 
kulturmiljø, landbruks- og jordverninteresser, landskap, friluftsliv og folkehelse, risiko og sårbarhet mm, 
samt en vurdering av hvordan en sykehusetablering vil være i forhold til kommunens arealpolitikk, 
senterutvikling mm.   

Regionale tema er også viktig for kommunen, men vil ikke skille vesentlig mellom kommuneinterne 
alternativ. Regionale tema som er relevant for å vurdere tomtene mellom kommunene og som inngår i 
KU-del 2 er: 
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 Helikopterberedskap for sokkelen 

 Helikoptertrafikk generelt 

 Overordnet risikoanalyse  

 Rekruttering og fagmiljø  

 Tilgjengelighet regionalt 

 Klimagassregnskap for trafikk og eventuelle utslipp fra sykehuset 

 Regionale virkninger for sysselsetting  

 Ambulanse inklusive ambulansebåt  

 Forhold til regionalt utbyggingsmønster og senterstruktur 

Idefasearbeidet til helseforetaket har også fokus på regionale virkninger, men disse er på en annen måte 
enn KU-tema "interne", knyttet til sykehusprosjektet i seg selv. Det gjelder bl.a. diskusjonen om 
sykehusmodell, rekruttering, funksjonsfordeling mm.  Noen av disse virkningene vil inngå i den samlede 
vurdering av hvilken lokalisering helseforetaket vil velge og som går utover de tema som vurderes i 
KUen.  

Det formelle kravet til KU gir ikke grunn til å skille mellom "lokale" og "regionale" virkninger. Tvert om er 
det et krav at alle lokaliseringsrelevante eksterne virkninger for samfunn og miljø som skal utredes i tråd 
med planprogrammet. Det er dette samlete KU-grunnlaget som vertskommunen for valgt tomt må ta 
stilling til som del av behandlingen av reguleringsplanforslaget. 

 

1.6 To nivå i den kommunale utredningen 

Ett av hovedformålene med den lokale delen av konsekvensutredningen er sikre å at den valgte tomten 
er byggbar. Dette gjelder både i forhold til kvaliteter ved tomten, og at det ikke vil være vesentlige 
konflikter knyttet til disponeringen av tomten til utbyggingsformål. Konsekvensutredningen for tomtene 
er derfor gjort grundig med bl.a. egne undersøkelser av grunnforhold, fare for skred og ras, samt egne 
registreringer av naturmiljø og arkeologiske forundersøkelser.  

Etablering av et sykehus med et stort antall ansatte og besøkende, kan føre til en arealetterspørsel for 
utbygging av boliger og service som ellers ikke ville kommet, dvs som en konsekvens av sykehus-
lokaliseringen. For å få oversikt av hvilket fotavtrykk potensiell ny arealbruk vil avsette, er det utarbeidet 
arealplanskisser på kommunedelplannivå som grunnlag for å vurdere hvilke konsekvenser en slik 
utvikling kan få. Ettersom styringen av arealbruken i området som huser sykehuset er åpent og kan 
gjøres på ulike måter, er konsekvensutredningen av arealbruksendringer utenfor sykehustomten gjort 
enklere enn for selve sykehustomten. Utredningen er gjort på samme nivå og med krav til detaljering 
som konsekvensutredning av nye utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel (KPA) [19]. 

Figuren nedenfor viser prinsipielt forskjeller mellom ulike nivåer i konsekvensutredningen. 

 
Figur 3. Utredninger på tre nivå: tomt, nærområde og regionalt. Denne rapporten dekker de to første 
nivåene, selve sykehustomten og mulige arealrelatert konsekvenser i nærområdet. 
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1.7 Ansvarsfordeling for de ulike dokumentene 

På bakgrunn av den prosess som er vist over, er det i oversikten under vist fordeling av ansvar for de 
ulike dokumenter fram til og med valg av tomt. 

Dokument Ansvar Oppgave 

KU del 1:  
Lokal, kommunal KU  
 

Hver av kommunene - Utarbeiding av KU for tomt og tomtens 
nærområde 

- Evaluering av tomtens egnethet 
- Sende KU-dokumentet på høring 
- Oppsummere høringsuttalelser 
- Vedta tomt i sin kommune 

KU del 2:  
KU for regionale 
tema  

Helse Møre og Romsdal HF - Utarbeiding av KU for regionale tema 
- Sende dokumentet på høring 
- Oppsummere merknader 

Idefaserapport Helse Møre og Romsdal HF - Utarbeide dokument 
- Oppsummere samlede konsekvenser 

Alle de tre 
rapportene 

Helse Møre og Romsdal HF - Valg av tomt for videre planlegging og 
prosjektering 
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2 Kort om dagens situasjon 

2.1 Kort om Kristiansund 

Kristiansund er en av de tre større byer i fylket med et folketall på vel 24.000. Det har vært jamn 
folketallsvekst i snitt med ca. 300 personer (1,2 prosent) pr år de siste fem årene. Kristiansund er 
regionalt senter for Nordmøre med stor innpendling fra nabokommunene.  Over halvparten av 
arbeidsplassene er innen privat og offentlig tjenesteyting, men det også en stor industrisysselsetting 
med om lag 22 prosent av arbeidsplassene. Kristiansund er tyngdepunkt for petroleumsrelaterte 
virksomheter i fylket bl.a. med forsyningsbasen Vestbase. 

 

 

Figur 4. Tetthet i boligbygg og fritidsbebyggelse i Kristiansund. Kilde: Kommunestatistikk fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 

 

2.2 Struktur og funksjoner ved Storbakken 

Innenfor det aktuelle området på søre Frei er det to knutepunkt: det funksjonelle senteret i nordvest 
med butikk, Frei skole samt Storbakken barnehage, og det mer identitetsrike område ned mot neset i 
sørøst med Frei kirke og Freistranda.  

 

 

Storbakken 
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Figur 5. Funksjoner i området rundt Storbakken 

2.3 Planstatus 

Sykehustomten er i kommuneplanens arealdel vist som landbruks-, natur- og friluftsområde. Deler av 
tomten er merket med "Mulig framtidig utbyggingsområde". 

Nord og sør for tomten er det satt av 
arealer til massetak og deponi, nordlig 
område har også formålet «Erverv». På 
vestsiden av rv. 70 er skoletomten og 
barnehagetomten vist som offentlig 
formål, mens arealene nord og sør for 
dette arealet er vist som erverv (næring). 
Videre vestover og sørover ligger 
eksisterende boligområder samt et 
fremtidig byggeområde i vest opp mot 
Freiåsen. På Øyan er det et større areal 
satt av til industri. På vestsiden av 
Kongsveien sørover mot kirken er det satt 
av landbruks- natur og friluftsområder der 
det er åpnet for spredt boligbebyggelse.  

Øst for tomteområdet for sykehuset er 
det i kommuneplanen satt av areal til 
modellflybane og skytebane. Frei kirke 
med tilhørende område er satt av som 
grav og urnelund. Sør for kirken er det vist 
et eksisterende friområde. Vest for kirken 
ligger Freistranda som er vist som 
eksisterende friområde og småbåthavn. 
Det er også noen eksisterende bolig-
områder tilknyttet dette området. 

Frei kirke 

Dagligvare, skole og 
barnehage 

Figur 6. Utsnitt av kommuneplanen 

Rv. 70 
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3 Tomtealternativ 

3.1 Null-alternativet  

I Helse Møre og Romsdals utredning av nytt sykehus skal nullalternativet være med blant alternativene i 
tråd med reglene for planlegging av sykehus i tidlig fase [11]. Nullalternativet utgjør også referanse-
alternativet for vurdering av konsekvenser, dvs det er virkninger som følger av endringer fra 
nullalternativet som utredes.  

 

3.1.1 Sykehusanlegg 

Nullalternativet er ikke det samme som dagens situasjon, men en framskriving av situasjonen dersom 
det ikke bygges nytt sykehus. Nullalternativet vil derfor omfatte tiltak som gjør det mulig å opprettholde 
dagens drift på et forsvarlig nivå på sykehusene på Lundavang og ved Opdøl i Molde og ved sykehuset i 
Kristiansund. Det innebærer at nullalternativet vil inneholde nødvendig vedlikehold og oppgraderinger 
som er nødvendige for at alternativet skal være reelt. 

Investeringsbehovet i null-alternativet er oppsummer i et eget notat [21]. Av dette går det fram at det 
ikke vil være vesentlige arealkonsekvenser knyttet til null-alternativet, de endringer som er nødvendige 
er i hovedsak knyttet til eksisterende bygg samt noen mindre nybygg innenfor eksisterende 
sykehusområder. Det er videre forutsatt omtrent samme bemanning i nullalternativet som ved nytt 
felles sykehus.  

De økonomiske konsekvensene i forhold til investering og drift vil være en vesentlig del av helse-
foretakets vurderinger, men er ikke tema i konsekvensutredningen som fokuserer på virkninger for 
omgivelsene. De økonomiske sidene er tidligere grundig behandlet i Utviklingsplan for HMR [8] og vil bli 
videre behandlet i HMRs idefaserapport som legges fram ved utgangen av 2014.  

 

3.1.2 Planlagte tiltak i området 

I null-alternativ inngår normalt tiltak som er vedtatt og som det foreligger en finansiering for. Det 
foreligger ingen planer for utbyggingstiltak eller annen bruk av arealene innenfor eller inntil 
tomtealternativet på Storbakken. 

 

3.2 Utbyggingsprinsipp for nytt sykehus  

3.2.1 To prinsippmodeller 

Den maksimale størrelsen for fellessykehuset er vurdert til å være ca. 60 000 m² brutto gulvareal [20]. Et 
akuttsykehus kan organiseres på flere måter, men det vil bestå av ulike avdelinger og fagmiljøer som 
utfører sine arbeidsoppgaver i lokaler som er tilpasset ulike typer og stadier av pasientbehandlingen. 
Med bakgrunn i gjennomførte sykehusutbygginger de siste ti årene i Skandinavia, er det beskrevet en 
typisk inndeling av bygningsmassen i arealer med forskjellige egenskaper når det gjelder dagslys, 
romstørrelser og interne sammenhenger.  

For å kunne innpasse prosjektet på ulike tomter, er det utformet to prinsippmodeller for et nytt syke-
hus. Den modellen som vil gi størst handlefrihet for tiltakshaver, er en utstrakt utbygging med relativt 
stor grunnflate og moderat byggehøyde. Denne modellen vil dekke et område på ca 230 m x 140 m (29 
daa) og de høyeste fløyene vil ha en byggehøyde på fem etasjer som kommer i tillegg til én kjelleretasje.  
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Figur 7. Utstrakt modell, illustrasjon Momentum 
Arkitekter AS 

 

Figur 8. Kompakt modell; illustrasjon Momentum 
Arkitekter AS 

En mer kompakt modell kan lettere plasseres på trangere tomter, men representerer noen 
begrensninger for mulige utbyggingsløsninger. Et sykehus med det samme romprogrammet som den 
utstrakte modellen, er her innpasset i en bygningsmasse som dekker ca 275 m x 70 m (ca 19 daa) med 
syv etasjer på de høyeste delene og to underjordiske etasjer. 

Sykehuset har tre separate innganger lagt til hver sin fasade, én hovedinngang, én økonomigård og én 
akuttinngang. Sengeposter og hovedinngang vil bli orientert mot utsikt og sol, mens akuttinngang og 
behandlingsfløyer vil vende motsatt vei. På tomtene med kompakt utbygging vil sengepostene ligge over 
behandlingsfløyene. 
 

3.2.2 Sammenlignbare illustrasjonsprosjekt - ikke planforslag 

Et sykehusprosjekt skal nødvendigvis gjennom flere faser med bearbeidelse av bygningsmessige 
løsninger. I denne omgang er lokaliseringene undersøkt med prinsipielle løsninger på planerte tomter. 
Det er lagt til grunn at tomtenes egnethet og konsekvenser av en utbygging vurderes uten stor grad av 
prosjekttilpasning til den enkelte tomt og landskapssituasjon. Dette er gjort likt og sammenlignbart for 
alle tomtealternativer. Avhengig av tomtens beskaffenhet kan dette gi store inngrep i terrenget i form 
av fyllinger og skjæringer og slik sett være en illustrasjon på tomtens topografiske egenskaper i forhold 
til sykehusutbygging. Ved en utbygging vil det senere bli utviklet et sykehusanlegg som er vesentlig mer 
tilpasset landskapet på og nært tomten.  

Tomten på Storbakken gir rom for den utstrakte modellen. 

 

3.2.3 Parkering 

Felles for alle situasjonene er at det er vist plass til 1000 parkeringsplasser på terreng i området mellom 
adkomstvei og hovedinngang, dvs. et parkeringsareal på ca. 30 daa. Uteområdet til sykehuset er 
illustrert med maksimalt fall 1: 20 og vil dermed kunne få stigning innenfor kravene til universell 
utforming. Akkurat som bygningsmassen må bearbeides i flere faser i en prosjektutvikling, er 
uteområdene i denne omgang kun illustrert på en skjematisk måte.   

 

3.2.4 Trafikk og adkomst 

Pasientreiser er anslått på bakgrunn i pasientdata fra sykehusene i Molde, Kristiansund og Opdøl.  Det er 
tatt hensyn antall pasienter, liggedøgn og pasientbesøk, fordelingen mellom døgnpasienter, polikliniske 
konsultasjoner og deres følgere.  Personellets reiseaktivitet er anslått ut fra arbeidstid, helgebemanning, 
vaktordninger og normalt fravær. I tillegg er det regnet med noe mindre trafikk til vareleveranser og 
andre besøkende. Samlet gir det ca. 3.500 personer som kommer til sykehuset en vanlig hverdag.  
Basert på erfaringsdata for bruk av buss og bil og antall personer pr bil, kan dette gi en trafikk på 
adkomstveien til sykehuset på ca. 3.600 kjøretøy pr dag. 

Tabell 1 viser trafikktall basert på foreløpig beregnete prognoser for trafikkvekst fram mot 2030. Det er 
tatt utgangspunkt i generell trafikkvekst for Møre og Romsdal basert på vekstforutsetninger i Nasjonal 
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transportplan, pluss sykehusgenerert trafikk og trafikk skapt av en tilvekst på ca. 200 boliger i sykehusets 
nærområde. Nær sykehuset vil trafikk til og fra sykehuset påvirke trafikkomfanget mest, og det er derfor 
i tabellen under vist trafikktall på hovedveien i begge retninger fra «sykehuskrysset». 

 

Tabell 1. Foreløpig prognose for trafikk nord og sør for kryss til sykehus på Storbakken. Gjennomsnittlig 
antall biler pr dag (ÅDT) i 2030. 

Retning fra «sykehuskrysset Gjennomsnittlig trafikk pr døgn (ÅDT) 

- Rv.70 nordover mot Kristiansund   
- Rv.70 sørover mot Batnfjordsøra 

7 600 
6 200 

 

Adkomstvei til sykehuset knytter seg til rv. 70 med et ruterkryss med to rundkjøringer. Utforming av 
kryss med ramper er gjort i tråd med Statens vegvesens krav til veiutforming.  Veien til sykehustomten 
vil være en separat adkomst kun for sykehuset. Det er lagt til rette for universelt uformet gang- og 
sykkelveitilkomst til nærområdet og til holdeplass for buss. 

 

3.3 Kriterier for egnethet av sykehustomt 

Som nevnt i kapittel 1 er konsekvensutredningens formål å avklare eksterne virkninger, dvs de 
virkninger sykehusetableringen kan få for miljø og samfunnet på og rundt tomten. I tillegg skal tomten 
også være egnet for etablering av sykehus sett fra tiltakshavers side.  I planprogrammet [5] er det derfor 
satt noen kriterier som de ulike tomtene må tilfredsstille for å være egnet til et sykehus som dekker 
helseforetakets behov: 

 minimum 120 daa stort areal, potensiale for utviding må synleggjerast 
 dersom arealet er kupert eller har stigning utover 5 m (ein bruttoetasje) må arealet vere om 

lag 20 % større 
 stabil grunn og minst mogleg potensiale for ytre risikohendingar 
 lett tilgjengeleg for teknisk infrastruktur (vei, vatn, avløp, el – forsyning, IKT) 
 lett tilgjengeleg for brukarar og tilsette med bil og kollektivtransport 

 

Kriteriene i planprogrammet er basert på tomtespesifikasjoner som styret i Helse Møre og Romsdal 
behandlet i sak 2013/11 [10]. Disse er oversendt kommunene som grunnlag for deres søk etter 
alternativer. Spesifikasjonene i helseforetakets sak omfatter forhold som både er knyttet til tomtens 
fysiske egenskaper samt lokale og regionale konsekvenser. Forhold knyttet til lokale konsekvenser 
behandles i denne rapportens avsnitt 4 og 6, regionale virkninger vil bli utredet i KU del 2 (jfr kapittel 
1.5), mens forhold knyttet til tomtens egnethet for formålet er behandlet i dette avsnittet.   

Med bakgrunn i planprogrammets kriterier og relevant utdrag fra spesifikasjonene fra helseforetaket 
side, er tomtens egnethet vurdert på grunnlag disse kriteriene: 

1. Byggbarhet 
 Tomtens størrelse og plassering i terrenget, helningsforhold. Hvilken grad av fleksibilitet dette 

gir for byggløsninger og utvidelse av tomten i etterkant 
 Grunnforhold 
 Risikoforhold 

 
2. Kvaliteter for brukerne 

 Landskap og opplevelsesverdier på tomten 
 Utsikt 
 Sol og vind 
 Støy og luftforurensning    
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3. Tilgjengelighet 
 Lokalisering, dvs nærhet til boligområder og servicetilbud. Dagens situasjon for service og 

boliger legges til grunn, men med de forbindelser (veier, gang- og sykkelveier) det er naturlig 
å etablere i forbindelse med sykehuset.  

 Tilknytning til hovedvei på aksen Hjelset – søre Frei 
 Muligheter for kollektivbetjening 
 Tilknytning til lokalt gang- og sykkelveinett 

4.  Annen teknisk infrastruktur 
 Vann og avløp 
 Kraft 
 Fiberkabel 

5. Helikopter 
 Lokal innflygingsrute 
 Landingsforhold 

6. Økonomi og tidsaspekt 
 Planstatus i forhold til Plan- og bygningsloven 
 Konflikter med annen arealutnyttelse 
 Eierforhold og sannsynlig tomtepris 
 Kostnader ved adkomstvei og tomteopparbeidelse 
 Usikkerheter i kostnadsbildet, bindinger, tidsaspekt 

 
I neste avsnitt blir tomten på Storbakken vurdert opp mot disse kriteriene. I oppsummeringen er 
egnetheten vurdert etter følgende skala: 

- Mindre godt egnet.  
Tomten er byggbar men har noen klare begrensninger eller ulemper 

- Middels egnet.  
Normale forhold som ikke peker seg ut verken positivt eller negativt.  

- Meget godt egnet.  
Det er sider ved tomten som har spesielt gode forhold eller kvaliteter. 

 

3.4 Utbyggingsløsning Storbakken  

Sykehusutbygging på Storbakken er illustrert med 
en utstrakt modell (jf avsnitt 3.2.1) ettersom 
tomten gir rom for dette.  

Sykehuset er lagt inn på en et naturlig platå i land-
skapet på ca 70 moh. Selv om sykehuset er lagt på 
et naturlig platå, må terrenget bearbeides noe og 
illustrasjonene viser at en kan få skjæringer i 
bakkant av bebyggelsen på ca tre meter og murer 
eller fyllinger foran på ca fire meter. I et endelig 
prosjekt vil slike forhold bli bearbeidet. Bygnings-
anlegget er i illustrasjonene vendt utover mot sør. 
Både hovedinngang, behandlingsfløyer og senge-
poster er vist orientert denne veien, økonomi-
inngang er plassert på vestsiden og akuttinn-
gangen på nordsiden, mens psykiatridelen ligger i 
et lavere bygningsanlegg mot øst. 

Hoveddelen av sykehuset er vist med en under-
etasje og fire etasjer over terreng. 

Figur 9: Situasjonsplan for en utstrakt sykehusmodell på 
Storbakken. 
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Figur 10. Kompakt sykehusmodell på tomten på Storbakken. 

 

 

Figur 11. Typisk terrengsnitt. 

 

Figur 12. Mulig utvidelse av sykehus på 
Storbakken vist med oransje. 

Veiløsning 
Kryssløsning for sykehustomten er vist som et ruterkryss, der dagens T-kryss til Storbakken utgår og det 
etableres to nye rundkjøringer på hver side av rv. 70. Ettersom sykehustomten vil ha adkomst på et 
lavere nivå enn rv. 70, legges disse rundkjøringene på kote 73, som medfører at de havner ca. fem meter 
under riksveien og tre meter over sykehustomten. Dette gir best høydemessig tilkomstmulighet til 
tomten med et fall som ikke overstiger tre prosent.  

Begge rundkjøringene etableres med fire armer, inklusive av- og påkjøring fra rv. 70. Veien mellom 
rundkjøringene krysser under riksveien i en kulvertløsning, og tilfredsstiller kravet til minimumsavstand 
på 40 meter mellom to rundkjøringer. Rundkjøringen lengst mot øst gir tilkomst til sykehustomten, 
mens den i vest gir tilkomst til lokalvei til Storbakken, ettersom dagens T-kryssløsning vil måtte utgå. 
Denne lokalveien må da senkes til rundkjøringens nivå, og legges noe om over en lengde på ca. 90 
meter.  Rampene mot sør er 160- 210 meter inkludert akselerasjons – eller retardasjonsfelt, mens 
rampene mot nord har en samlet lengde på 340 -360 meter.  

Gang- og sykkelvei legges under rv. 70 sammen med veisystemet til sykehuset. 

  

  

Akutt 

Somatikk Økonomi-
gård 

Parkering 

Psykiatri 
Hovedinngang 

Rv. 70 
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3.5 Byggbarhet  

Tomtens størrelse, plassering og helning, fleksibilitet 
Tomten er over 120 daa og tilfredsstiller dermed kriteriet om størrelse. Mindre høydeforskjeller 
innenfor avsatt område er i tråd med forutsetningene. De sentrale delene av området ligger mellom 
kote 60 og 75. Tomtens egenskaper gjør at man har god fleksibilitet til å kunne innpasse et sykehus med 
stor frihet i å velge hvilket konsept man legger til grunn for utforming av bygningene.  

Grunnforhold 
Tomten er nesten flat og har meget god områdestabilitet. Det er ingen betydelige bekker eller elver i 
området som kan forårsake flom eller erosjonsfare på tomten [27]. 

Det er ikke registrert grunnforurensning av betydning på tomten [28]. Avfall er observert stedvis på 
tomten og bør undersøkes ved videre planarbeid. 

Risikoforhold 
Området er et tilnærmet flatt myrområde med noen lave bergknauser. Terrenget rundt tomten er også 
flatt og det er dermed ikke observert forhold som kan medføre skredfare fra overliggende terreng. 
Bergvegger i steinbruddet sør for tomten må sikres og tas hensyn til ved eventuell utbygging. 

Det er ingen bekker eller elver av betydning i området som kan gi flom eller erosjonsfare. 

 

3.6 Kvaliteter for brukerne 

Uteområdene 
Tomten på Storbakken ligger på østsiden av rv. 70 i tettstedet Storbakken. Området er relativt flatt og 
har lave løvtrær og noe gran- og furuvegetasjon. Det er ingen høye åskammer eller fjell inntil tomten. 
Tomtens karakter er noe innelukket slik den fremstår i dag, men ved en utbygging kan det kan etableres 
utsikt fra tomtens sydlige del. Med mulighet for utbygging av en utstrakt bygningsmodell vil en kunne få 
relativt lave bygg i menneskelig skala og gode muligheter for å skape gater og godt uteareal mellom 
husene.  

Det er generelt gode sol og lysforhold på tomten. 

Det er noe fare for småskala turbulens og vindkast. Dette kan påvirke kvaliteten på utearealene. 

Veitrafikkstøy 
Tomten vil få støy fra rv. 70 på de nordvestre deler av tomten (jfr omtale av støykrav i avsnitt 4.3.2 på 
side 30). De nordvestre deler av tomten havner i gul sone som er en vurderingssone hvor støyfølsom 
bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støynivå.  Støykart utarbeides 
normalt for 4 m over terreng. Da det her er snakk om relativt høye bygg er det imidlertid også undersøkt 
støynivå 12 m over terreng, se illustrasjon til høyre. Støynivået på tomten vil da være enda høyere, men 
fortsatt i gul sone, dvs. under 65dBA. Hvordan en utformer et anlegg på tomten i forhold til støyen vil få 
betydning for kvalitetene. Det kan trolig være hensiktsmessig, som vist i illustrasjonene, å plassere 
parkeringsarealer ut mot støykilden. Dersom bebyggelsen legges i støyutsatt område vil det kunne 
gjøres tiltak på selve 
sykehusbygget for å få 
støynivået innendørs 
innenfor støyverdiene 
(for eksempel fasade-
tiltak og plassering av 
ikke- støyfølsomme rom 
ut mot støykilden). 
Uteoppholdsarealer kan 
plasseres i de støyfrie 
områdene sørøst på 
tomten.  

 
Figur 13: Støynivå 4 m over terreng (år 
2030). 

Figur 14: Støynivå 12 m over terreng 
(år 2030). 
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Skytebane og modellflybane 
Det ligger en skytebane og modellflybane nordøst for tomten som gir et støynivå inn på tomteområdet 
over gjeldende grenseverdier [12]. I følge Kristiansund kommune forutsettes det at skytebanen flyttes 
dersom det etableres sykehus her. Støy fra denne er dermed ikke lagt til grunn ved vurdering av 
tomtekvaliteten.  

 

3.7 Tilgjengelighet 

Lokalisering 
Storbakken ligger 15-16 km fra Kristiansund sentrum og ca. 58 km fra Molde sentrum. Tomten er 
plassert på østsiden av rv. 70 mens servicefunksjonene på Storbakken med dagligvarebutikk, post i 
butikk og bensinstasjon, ligger like over veien på vestsiden. Gang- og sykkelvei kan anlegges under rv. 
70, sammen med veisystemet til sykehuset, og gi en enkel og rask tilkomst til servicefunksjonene. 
Avstanden vil kun være på noen hundre meter. Servicetilbudet er imidlertid begrenset slik situasjonen 
er i dag.  

Det er i dag relativt mange boliger nær opp til sykehustomten. Disse ligger også på vestsiden av rv. 70, 
men kan nå sykehuset relativt enkelt med eksisterende og planlagt gang- og sykkelveisystem.   

Tilknytning hovedvei 
Som vist i avsnitt 3.4 vil sykehuset få kort avstand til et kryss med rv. 70. Avstanden fra sykehuskrysset til 
hovedinngangen blir ca 500 m.  

Muligheter for kollektivbetjening 
Timeekspressen mellom Volda og Kristiansund kjører ruter langs E39 og rv. 70 med én avgang i timen i 
hver retning. Lørdager er frekvensen halvannen time og sent lørdag kveld og søndag formiddag er det 
ingen avganger. Det er grunn til å tro at et sykehus blir et så stort tyngdepunkt at Timeekspressen vil 
kjøre oppom sykehuset, eventuelt etablere holdeplasser på rampene til nytt kryss. Derifra er det det 
kort gangavstand til sykehuset.  

I dag er det beskjeden bussbetjening i området. Med etablering av sykehus på Storbakken kan det gi 
grunnlag for at lokalrute fra Kristiansund kjører oppom sykehuset.  

Tilknytning til lokalt gang- og sykkelveinett 
Det er ikke gang- og sykkelvei langs rv. 70 sør for området i dag. Gang- og sykkelveisystemet går langs 
fv. 266 der man finner de store boligkonsentrasjonene. Foreslått kryssutforming for sykehuset viser en 
gang- og sykkelveitilknytning fra sykehuset under rv. 70 til fv. 266 slik at systemene kan kobles sammen. 

Videre nordover, etter at fv. 266 er ført inn på rv. 70, går det gang- og sykkelvei parallelt med rv. 70 til 
større boligområder nord på Frei og videre til Kristiansund. Det er dermed gode muligheter for bruk av 
sykkel fra de nordre deler av kommunen, men på grunn av avstand vil det være mest effekt for bruk av 
gang- og sykkel fra nærområdet på Storbakken. Her er, som nevnt, forholdene gode. 

    

3.8 Annen teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 
Kristiansund forsynes fra Storvatnet på Tingvoll.  Det er tilrettelagt for tilkobling av vann til tomten og en 
kan benytte eksisterende høydebasseng. Leveringssikkerheten er god. 

For avløp er det behov for nytt silanlegg via en ny ledning på ca tre km.  

Energi 
Det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig energitilførsel til sykehuset. I følge NEAS kan dette løses på 
to alternative måter:  

1. 24 kv jordkabel legges fra nye Rensvik trafostasjon og fram til område ved sykehuset. I tillegg 
bygges det en 24 kv linje som en reserveforsyning i tilfelle havari på jordkabelen.  

2. Etablering av ny trafostasjon med tilhørende anlegg i området på Storbakken. 
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Fiber 
Det er etablert fibernett på Storbakken. 

3.9 Helikopter 

Storbakken ligger på ca. 70-80 m høyde i et område der terrenget faller mot syd med liten helning 
(mindre enn fem grader), men med noe varierende lokale høydeendringer i nærområdet. Nærmest 
gjelder dette Freikollen Lågfjellet og Hysåsen, og litt lenger unna ligger Kistfjellet og Breilia.  Dette er fjell 
med høyder fra 291 til 629 meter over havet. 

Med vind fra vest og nordvest vil Freikollen og Lågfjellet skape storskala turbulens som vil merkes som 
skiftende vind over sykehusområdet og store deler av terrenget østover ned mot sjøen. Med vind fra 
nord og nordøst vil Kistfjellet, Breilia, eller Hysåsen kunne forårsake en bakevje som rettes mot tomten, 
men toppene er såpass langt vekke at mesteparten av turbulensen vil dø ut før den rekker sykehuset. 
Når det blåser fra øst, sørøst eller sør forventes det ingen storskala turbulens over tomten [28].  

Fremherskende vindretninger i høyden forventes å være fra sørvest og fra nordøst. Nær bakken vil 
vinden blåse i like retninger med stor hyppighet, og inn mot tomten er det sannsynlig at vinden vil følge 
terrenget. I tillegg kan det også blåse fra en mer nordlig retning fordi Freikollen vill snu en nørdøstlig 
vind og rette den ned langs dalen mellom Freikollen og Kistfjellet. Vinden langs bakken vises med blå pil 
i figuren under.  

Inn- og utflygingsflater bør rettes mest mulig sørvest og nordøst, og flaten som tar for seg vind fra 
nordøst bør forvente en vind nær bakken med en mer nordlig komponent. 

 
Figur 15: 3D terreng og vindretninger for Storbakken. Blå piler viser vind nær bakken, oransje pil vind 
over fjelltoppene, grønt felt sykehustomten. Sett fra sør. 

I tillegg til toppene nord for tomten finnes det et område nord for tomten med økt helningsvinkel (over 

35 grader) hvor lokale bakevjesoner kan oppstå som kan skape småskala turbulens over 

landingsområdet. 

Oppsummert er terrenget noe komplekst rundt tomten og storskala turbulens samt noe småskala 

turbulens og vindkast gjør det nødvendig med en mer detaljert oppfølging av forholdene for 

helikoptertrafikken til sykehuset i neste fase. 

 

3.10 Økonomi og tidsaspekt 

Som vist under avsnittet om planstatus, er tomten avsatt til landbruk, natur og friluftsområde (LNF) i 
kommuneplanens arealdel, men deler av tomten har påskriften "mulig framtidig utbyggingsområde". 
Tomten kommer dermed ikke i konflikt med andre utbyggingsformål som kunne virket inn på framdrift 
og ført til uforutsigbar gjennomføring. Den viktigste arealkonflikten i forhold til gjeldende planer gjelder 
LNF-statusen og eventuelt i forhold til friluftsliv. 

Sykehuset vil kreve innløsning av deler av en privat eiendom.  
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Behov for både tilkjøring av fyllmasser av sprengstein og ikke minst relativt store mengder myr og andre 
løsmasser som må kjøres bort, gir relativt høye kostander på tomteopparbeiding. Dette veies imidlertid 
til dels opp ved at andre kostnader er relativt moderate. Det er blant annet ikke behov for kostnader 
knyttet til vanntilførsel.  

Tabell 2: Kostnader til tomteopparbeiding og teknisk infrastruktur til tomten på Storbakken 

Kostnadselement Mill kr 

- Tomteopparbeiding, inkl. rydding, bearbeiding og massehåndtering 
1)

 
- Vei 

2)
 

- Vann og avløp 
3)

 
- Kraft 

4)
 

68 
36 
30 
24 

Samlet: 158 

1) Beregnet av Norconsult basert på illustrasjonsskisser for tomteløsning 
2) Beregnet av Norconsult basert på enhetspriser fra tilsvarende veianlegg 
3) Kilde: Kristiansund kommune  
4) Kilde: NEAS 

 

Utbygging på denne tomten er ikke avhengig av andre store prosjekter annet enn nødvendig teknisk 
infrastruktur som elkraft og avløpsanlegg. Det ligger dermed til rette for at tiltakshaver selv kan 
kontrollere fremdriften i et eventuelt prosjekt på Storbakken. 

 

3.11 Oppsummering og konklusjon – tomteegenskaper 

I tabellen nedenfor oppsummeres egenskapene til sykehustomten på Storbakken. Som tidligere nevnt 
blir oppsummeringen av egnetheten vurdert etter følgende skala: 

 Mindre godt egnet. Tomten er byggbar men har noen klare begrensninger eller ulemper 

 Middels egnet. Normale forhold som ikke peker seg ut verken positivt eller negativt.  

 Meget godt egnet. Det er sider ved tomten som har spesielt gode forhold eller kvaliteter. 
 

Tabell 3: Oppsummerte tomteegenskaper, Storbakken 

Tomteegenskap Storbakken 

Byggbarhet Meget godt egnet  
Svært god fleksibilitet både mht byggutforming og eventuelt senere utvidelse av 
bygget.  Grunnforholdene er gode.  Ingen grunnforurensning av betydning. Ingen 
risikoforhold. 

Kvalitet for 
brukerne 

Middels godt egnet 
Noe begrenset utsikt, kan oppnå sjøutsikt for deler av anlegget. Gode solforhold. 
Noe turbulente vindforhold. Støy fra rv. 70 på vestre deler av tomten. Forutsetter at 
skytebane i nordøst flyttes slik at det ikke er støy fra øst. 

Tilgjengelighet Middels/ meget godt egnet:  
Kort til service, men lite tilbud i området per i dag. Kort avstand til relativt store 
boligkonsentrasjoner, godt tilknytning til gang- og sykkelsystem. God tilknytning 
rv. 70, godt egnet for kollektivbetjening. 

Annen teknisk 
infrastruktur 

Godt egnet 
God leveringssikkerhet på vann. Kun avløp krever investeringer.  

Helikopter Middels godt egnet  
Kan være utfordrende med storskala turbulens og noe småskala turbulens og 
vindkast. Dette kan gi noen utfordringer for helikopterlanding. 

Økonomi og 
tidsaspekt 

Middels godt egnet  
Få avhengigheter. Relativt høye kostnader på tomteopparbeiding pga mye 
løsmasser og myr, men moderat på andre investeringer.   
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4 Konsekvensutredning av sykehustomten 

4.1 Metode 

4.1.1 Egnethet, effekt og konsekvens 

I planprogrammet er det fastsatt hvilke tema som skal vurderes. Dette gjelder tema knyttet til 
beskrivelse av tiltaket, til effekter av å etablere et sykehus og til konsekvenser for omgivelsene.  Flere 
tema knyttet til bekrivelse av tiltaket vil inngå i en egnethetsvurdering, dvs. de interne vurderinger som 
må gjøres for vurdering av tomtene. Egnethet går på tomteegenskapene i seg selv. Dette trenger ikke ha 
betydning for eksterne konsekvenser, dvs. en tomt kan være mer eller mindre godt egnet til utbygging 
uten at dette har noen konsekvenser for omgivelsene eller verdier i området. Dette er behandlet foran i 
kapittel 3.4 til 3.7.  I dette kapittelet behandles eksterne virkninger, dvs. virkninger for miljø og samfunn.  

Effekter er de direkte virkninger som følge av å etablere et sykehus på tomten. En effekt blir en 
konsekvens først når dette går ut over noen hensyn og verdier. Et eksempel kan være støy. Trafikk til og 
fra sykehuset vil føre til mer støy. Dette er en effekt. Dersom denne støyen kommer i et område der 
ingen blir rammet av den, vil det heller ikke ha noen konsekvens. Konsekvens blir det først når noen blir 
utsatt for støy og får en forringet omgivelseskvalitet.  

I dette kapitlet er det konsekvensene som vurderes. Som tidlige påpekt er det her fokusert på lokale 
konsekvenser. Tema som bidrar til å vurdere tomtealternativer mellom de tre aktuelle kommunene, tas 
opp i en egen rapport, jfr kapittel 1.5. 

 

4.1.2 Tematisk avgrensning 

I dette hovedkapitlet blir lokaliseringen av sykehus på Storbakken konsekvensutredet. Tomtealternativet 
er underlagt en fullstendig konsekvensutredning slik at det ikke skal være nødvendig å foreta ny 
konsekvensutredning når valgt lokalitet skal gjennom en reguleringsplanprosess. Det er også utført 
konsekvensvurdering av arealskissen. Som vist i kapittel 6, har den fått en mer grov konsekvens-
utredning tilsvarende det som gjøres for nye utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel.  

Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i Statens vegvesens veileder for konsekvensanalyser (Håndbok 
140 [38]) med tilpasninger og Miljøverndepartementets veileder om konsekvensutredninger [19]. 
Følgende konsekvenser utredes (jf planprogrammet [5]) 

 Landskap 

 Naturmangfold  

 Landbruk og jordverninteresser  

 Friluftsliv og folkehelse  

 Kulturminner og kulturmiljø 
 

I tillegg til konsekvensutredningen gjøres det også en risiko- og sårbarhetsanalyse for tomte-
alternativene i avsnitt 4.7.  

Konsekvensene vurderes i forhold til et null-alternativ. Som omtalt i 3.1 er det ingen arealkonsekvenser 
knyttet til nullalternativet. For arealkonsekvenser er dermed nullalternativet i hovedsak dagens 
arealbruk. 
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4.1.3 Metode konsekvensvurdering 

I tråd med Statens vegvesens håndbok 140, 
framkommer konsekvensene i en vurdering av 
hvor verdifullt et miljø eller område er, og en 
evaluering av hvor stort omfang, dvs hvor store 
endringer og inngrep som kan forventes av 
tiltaket. Verdien sammenholdt med omfanget gir 
konsekvensen. Dvs jo større verdien er i et 
område, og jo større omfanget av tiltaket er, dess 
større blir konsekvensen. Tilsvarende gir stor 
verdi, men ubetydelig omfang liten konsekvens. 
Dette er illustrert i «konsekvensviften» fra 
Håndbok 140 som er vist i figuren ved siden av. 

I tillegg til konsekvensutredningen blir også 
avbøtende tiltak vurdert. Dette er forslag til 
mulige justeringer av tiltaket som kan reduserer 
omfang og dermed konsekvensen. Avbøtende 
tiltak er justeringer som kan gjøres innen et 
alternativ, men ikke så stort at det må betraktes 
som et eget alternativ. Avbøtende tiltak inngår 
ikke i kostnadsoverslaget for tiltaket. 

 

 

4.2 Landskap 

4.2.1 Metode  

Definisjon og avgrensning 
Landskap defineres i den europeiske landskapskonvensjonen som “et område, slik folk oppfatter det, 
hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige 
faktorer” [16]. Statens vegvesens Håndbok 140 bruker begrepet landskap som et overgripende begrep 
for det helhetlige miljøet og fanger hele spennet mellom tett bylandskap og uberørt naturlandskap. 
Begrepet landskapsbilde brukes i denne sammenhengen om den visuelle kvaliteten i omgivelsene. Der 
landskapstemaet overlapper med temaene nærmiljø og friluftsliv, natur- eller kulturmiljø, avgrenses 
vurderingen til de visuelle forholdene innenfor disse temaene. 

Usikkerhet til vurdering av landskapsbilde knyttes særlig til utformingen av tiltaket og hvordan dette 
virker inn på de visuelle kvalitetene i landskapet. For eksempel kan valg av løsning av hvordan sykehus-
tomten bearbeides med plassering og utforming av bygg, landskapsbearbeiding, beplantning, fyllinger 
og murer, være utslagsgivende for hvordan alternativene vil framstå. 

Verdisetting  
Konsekvensutredningen for landskapsbildet har tatt utgangspunkt i verdi- og omfangskriteriene i 
håndbok 140. I tillegg er det også brukt verdikriteria definert i veileder utgitt av Direktoratet for 
naturforvalting (nå Miljødirektoratet) og Riksantikvaren [2].   

Til hjelp i landskapsanalysen er planområdet delt inn i overordnede naturlig avgrensede landskaps-
områder eller landskapsrom. Dette er i samsvar med metodikk for nasjonalt referansesystem for 
landskap [34]. Dette er gjort for å ha oversikt over om et alternativ berører ett eller flere naturlige 
delområder.  

Figur 16. Konsekvensvifte fra Statens vegvesen 
handbok 140. 
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Landskapsvirkning av sykehusprosjektet – 
generelt 
Som nevnt vil sykehuset være en stor bygnings-
struktur som opptar et betydelig areal. Som 
illustrasjon regnes et «vanlig» bykvartal som 
70x70 m og har en antatt bebygd grunnflate på 
3 300 m

2
. Med fire etasjer gir et slikt bykvartal 

ca. 13 200 m
2
 brutto golvflate. Sykehuset som 

legges til grunn for utredningen har et gulvareal 
på ca 60 000 m

2
, dvs mellom 4 og 5 ordinære 

bykvartal. Dette er illustrert i figuren til høyre 
ved at sykehus av denne størrelsen er lagt på 
bystrukturen i Kristiansund. I tillegg kommer 
parkering til 1000 biler som samlet dekker opp 
mot 30 000 m², eller fire store fotballbaner. 

Følgende kriterier er benyttet for å vurdere i 
hvilket omfang et sykehus vil påvirke 
landskapsbilde: 

 Byggehøyde og om bygningsmassen er organisert i smale eller brede kompakte volumer. Som 
nevnt er det utviklet to prinsippmodeller for sykehuset. På Storbakken gir tomten mulighet for 
å benytte den lave modellen med et større fotavtrykk.  

 Om et parkeringsanlegg foran bygningsmassen dominerer fjernvirkningen. 

 Om anlegget følger retningen i de store landskapsformene. 

 Om anlegget ligger godt forankret i landskapet – spesielt hvordan det forholder seg til 
landskapsmessige rammer (kanter eller silhuetter) omkring. 

 Om parkeringsplassen er nivådelt og modellert etter eksisterende terreng.  

 Om alternativet krever spesielt store veiinngrep med mye med skjæring og fylling. 

 

4.2.2 Generell omtale av landskapet i området 

Landskapets hovedformer 
Storbakken og Frei ligger i en landskapsregion som inneholder hele fjordsystem med relativt korte 
fjorder. På Nordmøre har fjordene et lavere omland, med større åser og enkelte gamle strandflater 
dannet i kvartærtida. Landskapsregionen har mange karakteristiske «sukkertoppformede» fjell. 
Fjordsidene strekker seg normalt ikke mer enn 200-400 m til værs, men et unntak er Freikollen nordvest 
for Storbakken med sine 629 moh.   

Landskapets småformer 
Deler av regionen på Nordmøre har et lavere terreng med roligere småformer og jevnere morenedekke 
enn nord og sør for dette. Større morenebenker langsetter fjordene kan være karakteristisk her.  Der 
det finnes skiferbergarter er småformene i landskapet mer småknudrete og har mer artsrik og frodig 
vegetasjon. 

Fjord og vassdrag 
I sjøvendte landskapsområder er vannspeilet i fjordene regionens mest karaktersettende landskaps-
element, mest fordi de danner golv og blikkfang i tydelige landskapsrom.  Vannspeilet varierer til dels 
mye, fra lange og rette løp i trange fjordarmer, til vide og til dels brede sjøflater mellom større øyer og 
halvøyer ut mot kysten.  I tillegg kommer utallige smale sund og kiler i mer øy- og holmerike fjorddeler.  

Vegetasjon 
Skogspreget er karakteristisk, men med stor variasjon pga. berggrunn, klima og topografi. Typisk er et 
stort innslag av oseaniske arter i midtre strøk. Løv- og furuskog dominerer. Myr er ellers også svært 
utbredt og er langt på vei et regionalt særpreg. I ytre fjordstrøk er den nedbørrike kystfuruskogen 
utpreget, også kalt boreal regnskog, blandet med gråor, osp, selje og rogn. Edellauvskog er også vanlig i 
spredte bestander under solrike bergskrenter eller i lune fjordarmer, særlig alm- og hassellier. 
Granplantning er mange steder utbredt. 

Figur 17. Nytt felles akuttsykehus plassert oppå Kristiansund 
sentrum. 
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Jordbruksmark 
Utbredelsen av jordbruksmark veksler fra store jordbruksbygder til mer spredte enkeltgårder. På 
Nordmøre ser en dyrka mark ofte i større grender langs fjordene eller oppetter sidedaler. Gressdyrking 
dominerer, husdyrhold er utbredt, mest storfehold. Det er omfattende gjengroing, særlig av marginal 
dyrka jord og beiter. Plantefelt og yngre lauvskogsbestand danner ofte tette kanter rundt hevdholdt 
eng- og åkerjord, noe som gir klar avgrensning mellom åpne og lukkede areal. I nyere tid er også store 
myrareal i baklandet til fjordliene blitt oppdyrket. Ofte er det denne jorda som fortsatt blir drevet, mens 
tungdreven innmark ned mot sjøen blir lagt ned. 

Landskapskarakter 
Regionen har åpne fjordlandskap med noen markerte fjordløp, men likevel ofte mer moderat formet og 
med mindre dramatikk enn i andre fjordregioner. Det er mye utsikt til mange karakteristiske fjell-
formasjoner. Området har mye veksling mellom kultur- og naturlandskap med mange og egenartede 
landskapsidyller, der særlig frodige jordbruksgrender og enkeltgårder kan stå i en vakker og 
iøynefallende kontrast til mer karrig, myrlendt eller glattskurt bakland. Hyppige vekslinger mellom 
småformer, nakent fjell, vegetasjon og kulturmiljøer gir mange landskapsopplevelser. Jordbruket er 
viktig for landskapsopplevelser i regionen, men gjengroingen er stor.  

 

4.2.3 Storbakken 

Landskapsverdi 
Tomten på Storbakken ligger på østsiden av veien og sentrum, i øvre del av bygda, ca en km fra sjøen. I 
det vesentlige består tomten av myr omgitt av noe løvskog. Innenfor området er det ikke bygningsmiljø 
eller anlegg med større landskapsverdi. Her er ingen synlige bekker eller vann. Mot sør utgjør et 
massetak naboområdet. 

Tomten på Storbakken er godt synlig fra hovedveien, sentrum av tettstedet og det største boligområdet. 
Fjernvirkningen er noe mindre framtredende.  

Landskapsverdien er vurdert til liten. 

 
Omfang og konsekvens 
Sykehusanlegget er illustrert på en svakt skrånende flate øst for hovedveien, med parkeringsplasser mot 
sør og vest og forholdsvis liten lengde av nye adkomstveier mot toplans kryss med hovedvei i nordvest. 
Planering av sykehustomt og uteareal vil gi forholdsvis små terrengutslag. 1000 parkeringsplasser vil 
utgjøre mye av synsinntrykket mot veien og områdene omkring. Relativt store flater rundt bygnings-
komplekset med plass til mulig utvidelse medfører at det blir en ekstra flate på tomten. Bygning og 
uteareal har en størrelse som er fremmed i området. 

Tomten er ligger i øvre del av bygda, men likevel forholdsvis lavt i landskapet. Tomten grenser til hoved-
veien, men endrer likevel et område som med unntak av massetaket i sør, er urørt natur i dag. Kortsiden 
av anlegget følger retningen på hovedveien, for øvrig er ikke retningene i det lokale landskap så sterke 
her.   

Omfang vurderes som middels negativt og konsekvensen som liten negativ ( - ). 

Avbøtende tiltak 
De mest aktuelle avbøtende tiltak vil trolig være å bruke trerekker som inndeling av flatene, samt 
eventuelt å terrassere parkeringsflaten mot sør noe, og beplante skjæringer i bakkant av anlegget. 
Særlig det første tiltaket kunne til en viss grad redusere negativ landskapsvirkning. Alle eventuelle 
senere endringer av konseptet i retning av redusert planering rundt bygningene samt å legge parkering 
under eller bak bygningsanlegget, kan sannsynligvis redusere negativ landskapsvirkning. 

 



 Oppdragsnr.: 5135317  

 

 

5135317 KU sykehustomt Kristiansund 2014-06-17b 2014-04-29 | Side 29 av 58 

 

 

Figur 19. Sykehusets synlighet fra ulike ståsteder. 

 

4.3 Friluftsliv og folkehelse 

4.3.1 Definisjoner 

Friluftsliv og folkehelse er knyttet til kvaliteter ved nærmiljø og de nære friområdene for beboere og 
brukerne av berørte områder. Områder av betydning for barn og unge skal vektlegges. Dette 
konsekvenstemaet tar for seg hvordan tiltaket svekker eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel, 
samvær og fysisk aktivitet i uteområdene, noe som indirekte har betydning for helse. Nærmiljø 
defineres som menneskers daglige livsmiljø og friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft 
i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. 

Ståsted 1: Fra Solbakken boligområde 

Ståsted 2: Fra Frei kirke 

1 

2 

Figur 18. Oversiktsbilde Storbakken, Frei 
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I planprogram er det presisert at det skal gjøres rede for dagens bruk av arealene til friluftsliv og lek, 
eventuell korridorfunksjon og hvilke konsekvenser tiltaket vil ha, med særlig vinkling mot barn og unge. 
Eventuelle erstatningsareal skal vurderes som avbøtende tiltak. Uteområder som brukes svært ofte eller 
av svært mange, gis stor verdi, mens områder som er lite brukt får liten verdi. Nærmiljø med tett 
boligkonsentrasjon gis stor verdi, vanlige boligfelt middels verdi og spredtbygde områder liten verdi. 

Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av støy, støytiltak og luftforurensing 
vurderes under dette temaet. 

 

4.3.2 Støy og luft 

Utendørs støynivå 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012), legges 

til grunn for vurdering av veitrafikkstøy [17]. I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner: 

 Rød sone: Områder uegnet til støyfølsomme formål og ny støyfølsom bebyggelse skal unngås, dette 

gjelder sykehus. 

 Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 

tilfredsstillende støyforhold. 

Tabell 4.  Kriterier for soneinndeling ihht T-1442. 

 Utendørs støynivå Utendørs støynivå om natten 

Gul sone Lden 55 dB L5AF 70 dB 

Rød sone Lden 65 dB L5AF 85 dB 

Lden er ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB og 5 dB ekstra tillegg på henholdsvis 
natt og kveld. L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 prosent av hendelser. 

 

Retningslinjene for utarbeidelse av støykart anbefaler generelt å beregne støyen fire meter over 
terreng.  

Krav til luftkvalitet i planlegging 
Det er gjort overordnet beregning og vurdering av luftforurensning og konsekvenser for lokal 

luftkvalitet.  Sykehuset vil i seg selv ikke ha forurensende utslipp til luft [7], det er derfor kun utslipp fra 

veitrafikk som er vurdert. Vurderingene tar utgangspunkt i retningslinje T-1520 som angir hvordan 

luftkvalitet skal behandles i arealplanlegging [18]. Retningslinjen angir luftforurensning i to soner, en rød 

og en gul. I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing skal 

unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse 

minimumskrav.  

 

Tabell 5: Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av 
virksomhet eller bebyggelse. 

 

Luftforurensningssone
 

Gul sone Rød sone 

PM10 35 µg/m
3 

7 døgn per år 50 µg/m
3
 7 døgn per år 

NO2 40 µg/m
3
 vintermiddel  

(november-april)
 40 µg/m

3
 årsmiddel 

Helserisiko Personer med alvorlig luftveis- og 
hjerte-/karsykdom har økt risiko for 
forverring av sykdommen. Friske 
personer vil sannsynligvis ikke ha 
helseeffekter. 

Personer med luftveis- og hjertekarsykdom 
har økt risiko for helseeffekter. Blant disse 
er barn med luftveislidelser og eldre med 
luftveis- og hjerte-/karlidelser mest sårbare. 
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Virksomhet eller bebyggelse som er følsom for luftforurensning er helseinstitusjoner, barnehager, 

skoler, boliger, lekeplasser, utendørs idrettsanlegg og grøntstruktur. Det er luftforurensning i form av 

svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) som skal vurderes i plansammenheng. 

 

4.3.3 Verdi 

Sykehustomten ligger like ved boligområdet Storbakken sør for Freiåsen. Det bebygde nærområdet 
består av eneboliger, skole, barnehage, butikk og bensinstasjon. Nord og øst for tomten er det flere stier 
og turveier og skogsveier som synes å være mye i bruk. Litt nord for Storbakken, langs rv. 70 er det et 
skisenter og et stykke øst for tomten er det skytebane og modellflybane.  

På selve tomtearealet er det ikke påvist noe utpreget stinett, men det antas at området benyttes 
sporadisk av et fåtall brukere. Selv om selve tomtearealet ikke benyttes direkte som friluftsområde vil 
det utgjøre en viktig del av omgivelsene til eksisterende tur- og stinett samt nærmiljøet. Området gis 
derfor liten til middels verdi.  

 

4.3.4 Omfang og konsekvens 

Etablering av et sykehus vil ha liten direkte effekt på uteoppholdsareal i eksisterende bomiljø, 
friluftsområder og turveinett. Selv om noen av områdets kvaliteter kan bli endret, vil eksisterende 
stinett og turmål ikke bli berørt av tiltaket.  

Etablering av sykehus vil medføre økt trafikk på rv. 70 gjennom Storbakken. Økt støy pga trafikk til og fra 
sykehuset vil imidlertid ikke være så omfattende at det i vesentlig grad utvider støysonene i forhold til et 
null-alternativ for 2030.    

 

Figur 20: Støysonekart ved nytt sykehus på Storbakken. Trafikk i 2030, støy 4 meter over terreng.  

 

Helikopterstøy er ikke utredet, bare kvalitativt vurdert.  Samlet antall helikopterflyvinger til sykehusene i 
Molde og Kristiansund har de siste årene vært mellom 90 og 100 flygninger i året, dvs i snitt ett 
helikopter hver tredje eller fjerde dag. Innflygningen nordøstfra vil skje over lite bosetning. 
Innflygningen sørvestfra vil komme over noe bosetning, men avstanden til sykehuset er så pass stor for 
de fleste av boligene at helikopteret vil være høyt over dem. For de aller nærmeste boligene kan 
helikoptertrafikk av noe omfang derimot oppleves som belastende. Søk etter stille og fredelig opphold i 
skogsområdene nordøst for tomten kan også tidvis bli forstyrret av helikoptertrafikk. Omfang er ikke 
stort og må vurderes nærmere i seinere planfase hvor det også vil bli gjort en nærmere vurdering av 
hvor helikopterplassen skal plasseres.  
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Trafikkøkningen vil medføre mer utslipp av avgasser og konsentrasjon av svevestøv, men verken gul eller 
rød sone vil strekke seg mer enn 15 m fra veikanten. Det er ingen etablerte boliger i dette området.  
Konsekvenser for luftkvaliteten vil derfor være neglisjerbar. 

Omfanget er vurdert som lite negativt. Konsekvens vurdert som ubetydelig til liten negativ (0/-).  

 

4.4 Naturmangfold 

4.4.1 Kunnskapsgrunnlag og metode 

I forkant av arbeidet med vurdering av tomteareal ble det i 2013 gjennomført en grunnlagskartlegging 
av naturmangfold i og ved aktuelle tomter av Miljøfaglig Utredning AS [4]. Kunnskapsgrunnlaget ble 
vurdert til å være middels til ganske godt for studieområdet. Dette arbeidet sammen med gjennomgang 
av annen kjent kunnskap og befaring, danner grunnlaget for verdivurdering av tomten.  

Områder med ordinært biologisk mangfold for distriktet og med ordinær landskapsøkologisk betydning, 
gis liten verdi. Områder med stort artsmangfold eller landskapsøkologisk betydning i lokal eller regional 
målestokk og viktige naturtyper, gis middels verdi. Nasjonalt viktige områder gis stor verdi. 

 

4.4.2 Verdi 

Tomten er en del av et kystnært åslandskap med fattig berggrunn, furuskog i mosaikk med nedbørsmyr 
og fattigmyr. Området har innslag av åpent vann, små vassdrag og noe løvskog.  Det er sterk påvirket 
mark ved rv. 70 med bebyggelse, massetak, tilførte masser og noe drenering av myr. 

Det er registrert en viktig naturtype som omfatter mye av sykehustomten. En kystmyr vil forsvinne helt 
ved en utbygging av tomten (Freiåsen øst BN 00081809). Artsmangfoldet er forholdsvis trivielt og typisk 
for nedbørsmyrer og det er ikke registrert rødlistearter. Lokaliteten ble oppsøkt på nytt i 2013 på 
oppdrag fra Fylkesmannen i forbindelse med denne sykehusutredningen. Omtale og avgrensing ble 
revidert, men det ble ikke gjort spesielle nye observasjoner av særlig interesse.  

På Frei er det registrert fem nedbørsmyrer og fattigmyrer, og denne lokaliteten er en av de større 
nedbørsdominerte forekomster.  Området er nærmere skildret i grunnlagskartlegginga av natur-
mangfold [4]. Verdien er satt til viktig (B) på grunn av størrelsen. 

Resterende deler av tomten består av furuskog med noe varierende bonitet i randsonen omkring 
myrkomplekset. Dette er representativ natur for regionen og er gitt liten verdi.  

Under befaring i 2014 ble det påvist et hjortetråkk mellom de to registrerte tråkkene som krysser rv. 70 
ved Storbakken. Det ble også observert hjort på tomten. 

Siden så stor del av tomten er definert som viktig naturtype gis hele området middels verdi.  

 

4.4.3 Omfang og konsekvens 

Et større område registrert som viktig naturtype vil gå tapt som følge av en lokalisering av sykehus ved 
Storbakken. Det er registrert flere tilsvarende myrområder i nærområdet. Omfanget vurderes som 
middels til stort negativt og konsekvens som middels negativ (--).  

 

4.4.4 Avbøtende tiltak 

Eksisterende vegetasjon bør så langt det er mulig opprettholdes på ubebygde deler av tomten.  

 

4.5 Landbruk og jordverninteresser 

4.5.1 Metode 

I konsekvensutredningen gis dyrka mark verdi ut i fra arealtilstand, driftsforhold, jordsmonn og 
teigstørrelser. Større teiger med fulldyrket mark som er lettbrukt og svært godt egnet får stor verdi 
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mens små teiger med overflatedyrket mark som tillegg er tungbrukt og med dårlig jordsmonnkvalitet, 
får liten verdi. Skogareal med høy bonitet og gode driftsforhold gis stor verdi mens skogareal med lav 
bonitet og vanskelige driftsforhold får liten verdi. 

 

4.5.2 Verdi 

Hele tomten består av myr og skog med varierende bonitet. Myrområdet er definert som dyrkbar, men 
er som tidligere påpekt samtidig også en viktig naturverdi. Dyrkingspotensialet må derfor vurderes som 
noe redusert. Mindre deler av tomt har høg bonitet. Furuskogen er småvokst og glissen.  Området har 
noe verdi som jaktterreng for hovedsakelig hjort. Det er satt opp skytetårn for hjortejakt på myra. 
Samlet gis området liten verdi for naturressurser.  

 

4.5.3 Omfang og konsekvens 

Omfang vurderes som middels negativt og konsekvens som liten negativ (-).  

Det er ikke vurdert avbøtende tiltak. 

 

4.6 Kulturminne og kulturmiljø 

4.6.1 Metode  

Kulturminneloven definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 
miljø, og lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro og tradisjoner til [14]. Et stedfestet 
kulturminne blir kalt en lokalitet. Flere kulturminner eller lokaliteter, i sammenheng eller innenfor et 
område, danner et kulturmiljø. 

Kulturminner og -miljøer er kilder til kunnskap om fjern fortid frem til nær historie. Kulturminner er ikke 
fornybare ressurser og er underlagt ulike former for juridisk og forvaltningsmessig vern. Kulturminner 
eldre enn reformasjonen (før 1537) og stående byggverk med opprinnelse før 1650 er automatisk 
fredete kulturminner. På grunn av deres kulturhistoriske verdi er mange bygninger i privat eie 
meldepliktige ved større endringer eller rivning, hvis bygningene er eldre enn 1850. Likeledes er utvalgte 
deler av statens eiendommer underlagt sektorvise landsverneplaner for å ivareta bygningsmasse som 
kilde og dokumentasjon for utviklingen av det norske samfunnet. Videre har Riksantikvaren en rekke 
listeførte objekter av verneverdi, i første rekke kirker. 

Verdisetting – omfang – konsekvens 
Kulturmiljøene er verdisatt etter kriterier i Håndbok 140 [38] bl.a. i forhold til om kulturmiljøene er av 
lokal, regional eller nasjonal verdi. Kulturmiljøenes tilstand og sammensetting spiller også inn på 
verdisettingen.  

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennomført en arkeologisk forundersøkelse av tomte-
alternativene [24]. Denne er lagt til grunn for konsekvensutredningen. Undersøkelsen oppfyller ikke 
kravet til kulturminnelovens § 9 om undersøkelsesplikt, men gir innsikt i eldre bruk av området, og gir 
gode indikasjoner på funnpotensial. Forundersøkelsen omfattet visuell befaring, maskinell 
flateavdekking og prøvestikking. 

Området innenfor sykeshustomten forutsettes å bli helt endret med lite eller intet rom for bevaring av 
kulturminner eller kulturmiljøer. Vurdering av omfang er da avhengig av i hvor stor grad tomten griper 
inn i et kulturmiljø av større utstrekning. Hvis tomtealternativet tilsvarer kulturmiljøet, vil omfang 
vurderes til stort negativt. Hvis tomtealternativet griper inn i et kulturmiljø, må omfang vurderes etter 
hvor stor del av kulturmiljøet som blir berørt. 

Store inngrep kan påvirke kulturminner utenfor selve inngrepet, i noen tilfeller utenfor tomteområdet. 
Flere sider ved vurdering av kulturminner kan også behandles under andre konsekvenstema som under 
landskap og under nærmiljø. I denne analysen vil visuelle forhold knyttet til kulturminner, og identitet 
knyttet til kulturminner, vurderes under temaet kulturminne og kulturmiljø. Dette vil være i tråd med 
Riksantikvarens veileder for konsekvensutredninger [36][37]. 
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Det er også gjort en vurdering av potensial for funn av eldre tids kulturminner. Dette er basert på den 
arkeologiske forundersøkelsen gjennomført av Møre og Romsdal fylkeskommune, og en generell 
arkeologifaglig vurdering av topografi ut fra eksisterende kunnskap om områdene. Dette er prognoser 
som ikke skal påvirke verdisetting og konsekvensen for kulturminner og kulturmiljø, som baserer seg på 
kjent kunnskap. 

 

4.6.2 Kulturminner og kulturmiljø i Storbakken- området 

Det er i denne konsekvensutredningen sett spesielt på områdene fra sykehustomten og sørover mot 
broforbindelsen til Flatsetøy i vest og Frei kirke i øst. I dette området er det en rekke automatisk fredete 
kulturminner, særlig gravminner, og SEFRAK-registrerte bygninger

1
. Disse er konsentrert ned mot sjøen. 

Etter sagaen er dette stedet for slaget ved Rastarkalv, hvor Håkon den gode slo Eirikssønnene i 955. 

 

Figur 21: Kulturminner registrert i Askeladden i området ved og sør for sykehustomten ("KU-områder" på 
illustrasjonen er områder som fremkommer på arealskisse for utvikling av nærområdet, jfr kap 5 og 6). 
Steinalderlokaliteten like øst for sykehustomten ble påvist under fylkeskommunens undersøkelse. 

Kulturminner innenfor tomtealternativets avgrensing 
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner eller løsfunn innenfor selve tomtealternativet. Det er 
heller ikke SEFRAK-registrerte bygg innenfor tomtealternativet.  

Den arkeologiske forundersøkelsen til Møre og Romsdal fylkeskommune omfattet visuell befaring, med 
prøvestikking i de deler av området som ikke ligger for høyt over havet til å kunne gi funn fra steinalder. 
For Freis vedkommende er dette rundt 50 moh, og prøvestikking ble konsentrert til søndre del av 
området. Det ble funnet en lokalitet noe øst for tomtealternativet. 

Kulturminner i nærområdet 
Om lag 50 meter øst for tomten ligger lokaliteten som ble påvist under fylkeskommunens registering (ID 
173484). Området er definert som lokalitet på grunnlag av ett funn av et flintavslag uten diagnostiske 
trekk. Det ble ikke gjort funn i tilgrensende prøvestikk. Basert på strandkurvedateringer kan dette være 

                                                      

1
 SEFRAK (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Norge) er et landsdekkende register over eldre 

bygninger og andre kulturminne. Bygningene registrert i SEFRAK er ikke nødvendigvis fredet, men et nyttig register 
over bygg som kan ha verneverdier.   
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tidligmesolittisk, altså fra tidlig del av eldre steinalder. Funnet er registeret som bosetning-
aktivitetsområde (ID 173484)[24].  

Rundt 450 meter sør for tomten ligger et tun med SEFRAK-registrerte bygg, to løer og et våningshus. 
Huset er fra 1700-tallet. Noe lengre mot sørvest står et SEFRAK-registrert bygg med en ruin. 

Ytterligere kulturminner ligger mer enn 600 meter unna tomten, og er i første rekke SEFRAK-registrerte 
bygninger. De fleste kulturminnene i området ligger innenfor et 2-300 bredt belte langs sjøen. Av de 
automatisk fredete minnene er det flest gravhauger og røyser. Flere av disse kan være knyttet til slaget 
på Rastarkalv i 955, hvor Håkon den Gode vant over sine nevøer Eiriksønnene. I Håkon den Godes saga 
er Rastarkalv stedfestet til sletten ved Frei kirke, og denne tradisjonen ble tidlig bekreftet av antikvarer.  
Sør for kirken ble det reist tre bautaer i 1974. Den ene av bautaene er imidlertid flyttet fra en annen 
lokalitet, og har vært omtalt som Eigil Ullserks bauta. Eigil Ullserk var en lokal høvding under Håkon den 
Gode, og døde under slaget. Eirik Ullserk og trolig også Gamle – en av Eirikssønnene – skal ha blitt 
hauglagt på Frei etter slaget.  

Sørspissen av Frei utgjør er kulturmiljø av stor verdi, med Frei kirkested, en rekke gravhauger, SEFRAK-
registrerte bygg og enkelte andre kulturminner. Det knytter seg en viktig historisk tradisjon til stedet 
som slagsted, og stedet har historisk lesbarhet. Imidlertid ligger dette området helt i sør, en kilometer 
unna sykehustomten. 

 

 

Figur 22: Offiser og antikvar Lorentz Didrik Klüwers rekonstruksjon fra 1817 av slaget på Rastarkalv i 955 
(Trondheim byarkiv). 

 

4.6.3 Verdi, omfang og konsekvens 

Selve tomtealternativet ligger i et område med mye myr og berg, uten funn av automatisk fredete 
kulturminner innenfor tomtegrensen. Tomtealternativet vurderes derfor til liten verdi, ned mot 
neglisjerbar verdi. Nær tomten er det påvist en steinalderlokalitet fra tidligmesolittikum. Lokaliteter fra 
den tidlige fasen etter istiden er gjerne svært små, men forskningsmessig viktige. Denne lokaliteten er 
klassifisert ut fra et ikke-diagnostiserbart flintavslag sett i sammenheng med strandlinjedatering. Som 
regel vil en kreve flere og sikrere indikasjoner for å karakterisere et område som en boplass eller 
aktivitetsområde. Funnet av flintavslaget viser imidlertid at det er potensial for slike boplassfunn rundt 
kote 50 i dette området. 

Det er kulturminner og miljøer i nærområdet som er av stor verdi. Disse ligger imidlertid langt sør for 
sykehustomten. Sykehustomten antas ikke å redusere den historiske lesbarheten av områdene sør på 
Frei. Bygging av akuttsykehus er uten nærføring til andre kulturminner enn den beskrevne 
steinalderlokaliteten. Sett i forhold til området rundt vurderes omfang til å være lite negativt. Samlet gir 
dette liten til ubetydelig negativ konsekvens (-/0).  
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4.6.4 Avbøtende tiltak 

Det peker seg ikke ut spesielle behov for avbøtende tiltak. Metodisk sett er vanskelig å bøte mot 
potensielle kulturminner (man vet ikke sikkert om der er der eller ikke). Likevel kan de være nyttig å 
peke på at ved å unngå de lavestliggende delene av tomteområdet, reduserer man muligheten til å 
berøre eventuelle spor fra tidlig steinbrukende tid. 

 

4.6.5 Potensialvurdering 

Den påviste lokaliteten ligger lavere enn kote 50. Funn av automatisk fredete kulturminner, som spor fra 
tidlig seinbrukende tid, kan ikke utelukkes. Det meste av sykehustomten ligger over kote 60 og kote 70, 
noe som peker mot at potensialet er lavt. Møre og Romsdal fylkeskommune har imidlertid signalisert at 
det er behov for ytterligere registreringer ved valg av denne tomten (brev av 2013.2.12 [25]). 

 

4.7 Sårbarhetsanalyse for sykehustomten 

4.7.1 Grunnlag og definisjoner 

Det er gjennomført en sårbarhetsanalyse i tråd med plan- og bygningslovens § 4-3. Bakgrunn og 
forutsetninger for analysen er presentert i et eget underlagsdokument [30].  Analysen er gjennomført 
som en oversiktsanalyse på kommunedelplannivå der formålet er å identifisere potensielle farer som 
bør underlegges en risiko- og sårbarhetsanalyse i oppfølgende planleggingsfaser når tiltaket er mer 
avklart og definert.   

Følgende forutsetninger og avgrensninger gjelder for analysen: 

 Analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse 

 Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  

 Analysen omfatter farer for tredje person, ytre miljø og materielle verdier 

 Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet 

 Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning),  

dersom ikke helt spesielle forhold knyttet til anleggsfasen som vil ha betydning for driftsfasen 

avdekkes 

 Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende hendelser 

 

Analysen følger hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger [32] og DSBs retningslinjer og 
veiledning for samfunnssikkerhet i arealplanlegging [3]. I denne analysen graderes sårbarhet som vist i 
tabellen under. 

 

Tabell 6. Definisjon av sårbarhetskategorier 

Sårbarhetskategori Forklaring 

Svært sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 

områdets funksjonalitet rammes slik at akutt fare oppstår. 

Moderat sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 

områdets funksjonalitet rammes slik at ulempe eller fare oppstår.  

Lite sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 

områdets funksjonalitet rammes ubetydelig. 

Ikke sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe uten at sikkerheten eller 

områdets funksjonalitet rammes. 

 

Det er ved de to første kategoriene at faremomentene må følges opp i videre planlegging. 
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4.7.2 Farekartlegging 

Det er gjennomført en systematisk gjennomgang av mulige farer som kan tenkes å opptre i området. 
Dette gjelder i alt 22 forhold knyttet til  

 Naturgitte forhold som f.eks flom, skred, skogbrann mm,  

 Farer knyttet til aktiviteter og virksomheter i området, som f.eks handtering av farlig gods, 

kraftlinjer og elektromagnetiske felt, forurenset grunn mm 

 Sårbare anlegg, bygg og kulturområder  

 Og noen særskilte forhold som f.eks helikoptertrafikk, utrykningskjøretøy mm  

 

Etter en innledende farekartlegging der ikke relevante farer er sortert ut, står vi igjen med noen forhold 
som er aktuelle for videre sårbarhetsanalyse. For Storbakken gjelder dette: 

 Skogbrann 

 Transport av farlig gods 

 Luftfart 

 
Sykehustomten er vurdert til å ha liten sårbarhet for disse farene. Nedenfor gjennomgås de aktuelle 
farene mer i detalj. 

 

4.7.3 Skogbrann 

Skogbrannstatistikk (DSB) for Kristiansund kommune viser at det ikke har vært skogbranner i perioden 
2001-2010. Nitti prosent av alle skogbranner er forårsaket av menneskelig aktivitet som uaktsomhet ved 
bålbrenning, skogsdrift og anleggsvirksomhet, eller ildspåsettelse.   

Alt anleggsarbeid øker faren for skogbrann i områder med mye skog. Det er derfor viktig at 
brannberedskap sikres i områder hvor det foregår anleggsarbeid. Ut over anleggsarbeidet er det ingen 
andre kjente forhold knyttet til tiltaket som bidrar til økt skogbrannfare i området.  

Området ligger nært fjorden og Bolgvatnet, som gir god tilgang på slokkevann ved bruk av helikopter 
dersom behovet oppstår. 

Sykehustomten vurderes til å være lite sårbar for skogbrann. 

 

4.7.4 Transport av farlig gods 

I følge data fra DSB transporteres det farlig gods i alle fareklasser på rv. 70 vest for sykehustomten.  

DSB mottar årlig mellom 40-70 hendelser på landsbasis som inkluderer farlig gods, 44 hendelser i 2012. 
Dette tallet omfatter også hendelser med farlig gods på jernbane. Det er rimelig å anta at hendelser 
med farlig gods vil forekomme hyppigst i de områdene hvor det fraktes mest gods, dvs rundt de store 
byene og langs hovedtrafikkårene. I de fleste tilfellene fører en hendelse med farlig gods til akutt utslipp 
til grunnen og til luft. Andelen hendelser hvor det vil oppstå en brann eller eksplosjon er erfaringsmessig 
svært lav, og med små konsekvenser for liv og helse. 

Sykehustomten vurderes med dette å ha liten sårbarhet når det gjelder ulykker med transport av farlig 
gods.  

 

4.7.5 Luftfart 

Flytrafikk til Årø og Kvernberget lufthavner 
Avinor har foretatt vurdering av hvordan sykehustomtenes plassering og høyde på bygningene vil 
påvirke inn- og utflygningsprosedyrene og trafikkavviklingen til Årø og Kvernberget lufthavner [1]. 
Vurderingene omfatter både påvirkning fra helikopterbevegelser til og fra sykehuset og bygningenes 
påvirkning på instrumentflygingsprosedyrer. Ingen av sykehustomtene kommer i konflikt med dette. 
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Start og landing ved sykehusets helikopterplattform 
Avinor har vurdert hvordan sykehustomtenes plassering og høyde på bygningene vil påvirke inn- og 
utflygningsprosedyrene og trafikkavviklingen til Årø og Kvernberget lufthavner [1]. Vurderingene 
omfatter både påvirkning av helikopterbevegelser til og fra sykehuset og bygningenes påvirkning på 
instrumentflygingsprosedyrer. Sykehus på Storbakken kommer ikke i konflikt med dette. 

Helikopterplattform er foreløpig planlagt på bakken. Helikoptersplass vil være dedikert for formålet og 
skal innfrir alle krav til landingsplass og til innflyvningssikkerhet for aktuelle typer helikoptre. Den 
endelige plassering av landingsplass er ennå ikke fastlagt, men vil bli nærmere vurdert i neste planfase. 

Ulykkesstatistikken fra Luftfartstilsynet og Norsk luftambulanse (NLA) viser at det for 632 000 start og 
landinger for ambulanse- og regningsflyvninger inntreffer tre luftfartsulykker. Av disse antas en 
hendelse å påvirke områder utenfor selve landingsplassen. Ulykkesstatistikken omfatter også landing og 
start fra mindre tilrettelagte landingsplasser eller i terrenget. Det gjelder landinger på vei, idrettsplasser, 
jorder, mv. med krevende topografi, underlag, lysforhold, mv. NLA har hittil ikke registrert ulykker 
knyttet til helikoptre som lander og tar av fra definerte landingsplasser.  

Sykehustomten vurderes dermed å ha liten sårbarhet ved uønskede hendelser knyttet til luftfart. 

 

4.7.6 Oppsummering 

Sykehustomten fremstår generelt som lite sårbar for alle identifiserte potensielle faremoment. 

Tabell 7: Oppsummering av sårbarhetsanalyse for sykehustomt Storbakken 

 Storbakken 

Skogbrann Lite sårbar 

Transport av farlig gods Lite sårbar 

Luftfart Lite sårbar 

 

 

4.8 Oppsummering av konsekvens for sykehustomten 

Tabellen under oppsummerer konsekvensene av å etablere sykehus på Storbakken. Det er ikke avdekket 
vesentlige uønskede virkninger av etablering av et sykehus her. Den største negative konsekvensen 
gjelder konsekvenser for naturmiljø. 

Sårbarhetsanalysen gir heller ikke grunnlag for å fraråde etablering av et sykehus på tomten.  

 

Tabell 8. Oppsummering av konsekvenser av sykehusetablering på Storbakken.  

 Landskaps-
bilde 

Friluftsliv og 
folkehelse 

Naturmiljø Landbruk Kulturminner 

Storbakken - 0/- -- - 0/- 

 

  



 Oppdragsnr.: 5135317  

 

 

5135317 KU sykehustomt Kristiansund 2014-06-17b 2014-04-29 | Side 39 av 58 

 

5 Arealutvikling på søre Frei 

5.1 Formål med arealanalyse for Storbakken og søre Frei 

Konsekvensutredningen for nytt sykehus skal avklare og dokumentere konsekvenser direkte knyttet til 
utnyttelse av aktuell tomt. Etablering av sykehuset kan imidlertid føre til lokal utvikling i form av 
endringer i arealbruken i sykehusets nærområde. Dette er mulige følgeeffekter av sykehus-
lokaliseringen, og ikke en del av tiltaket for etablering av sykehus. For kommunen og helseforetaket er 
det likevel ønskelig å ha oversikt over mulige konsekvenser av endringer i arealbruk som følge av en 
sykehusetablering.  

Det er derfor gjort en arealanalyse av mulig arealutvikling som grunnlag for å vurdere potensielle 
konsekvenser av denne utviklingen. Det må understrekes at dette ikke er en formell plan, men ett 
eksempel på mulig arealutvikling.  

Kommunen som planmyndighet kan styre arealbruksutviklingen gjennom reguleringsplaner eller 
kommunedelplan.  Arealanalysen i dette kapittelet er gjort på kommunedelplannivå for å skissere 
eksempel på en overordnet framtidig arealdisponering. Når valg av tomt er avklart, anbefales det at 
dette videreføres i et formalisert kommunedelplanarbeid for å få styring på arealutviklingen i området. 
Som nevnt, det som er gjort i denne fasen er grove og foreløpige arealanalyser i form av en mulighets-
studie for å få oversikt over mulig fotavtrykk av framtidig arealutvikling og potensielle konsekvenser av 
dette. 

5.2 Forutsetninger 

Arealanalysen tar utgangspunkt i dagens situasjon og kommuneplanens arealdel. På dette grunnlaget er 
det vurdert mulig arealbruksutvikling under visse forutsetninger om følgende forhold: 

 Det er ønskelig med en samlet stedsutvikling som knytter området sammen 

 Det legges til grunn at senterutvikling utnytter sykehuset som et tyngdepunkt 

 Ny boligbebyggelse med ca 200 boliger, plasseres i gang- og sykkelavstand fra tettstedssenteret 

 Det er ikke ventet vesentlig lokal næringsetablering som direkte følge av sykehuset, og det 
legges kun til rette for nye næringsarealer bare der dette allerede er inne i arealplaner 

 Det vurderes areal til en ekstra skole eller utvidelse av dagens skole på stedet 

 Boligutbyggingen vil gi behov for en ny barnehage 

 Øvrige samfunnsfunksjoner som f.eks. flerbrukshall dersom det er befolkningsgrunnlag for det 

 Det skal etableres et veisystem med gode gang- og sykkelforbindelser 
 

Nedenfor er det gjort nærmere rede for disse forutsetningene. 

Området som helhet 
Det er lagt til grunn at arealutviklingen ikke skal spres over store avstander, men at utviklingen heller 
skal være med på å binde området bedre sammen.  

Sentrumsutvikling  
Det er lagt til grunn at sentrumsutviklingen skal skje i tilknytning til sykehuset. Samtidig skal sentrum 
kunne bygge på dagens funksjoner på stedet og utnytte naturgitte og historiske forutsetninger. Det er  
dagligvareforretning, skole og barnehage ved Storbakken på vestsiden av hovedveien, og dette utgjør 
det funksjonelle lokalsenteret. Historiske og landskapsmessige interessante holdepunkter finnes lenger 
sør og øst, langs Freistranda og ved Freineset med Frei kirke og Kjerkehaugen. Det er et antatt mål om å 
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skape en best mulig kobling mellom sykehuset og sentrum på stedet, slik at sykehuset kan være en 
"motor" for utvikling og heve attraktiviteten til stedet, og at sykehusets ansatte og brukere kan ha nytte 
av tilbudene i sentrum. 

Det er forutsatt som et minimum at det bør være én dagligvareforretning i hvert sentrumsområde. 
Dette gir visse krav knyttet til synlighet og tilstrekkelig areal til både forretningsbygg og parkering.  

Det er lagt til grunn at senterområdet skal utformes med minst ett torg eller en plassdannelse som kan 
bidra til å skape urbane kvaliteter og et levende møtested. 

Boliger 
Ny boligbygging skal både bygge opp om senterdannelsen og det nye sykehuset og bidra til å skape et 
levende sentrum og bygge opp under prinsippene i Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transport-
planlegging gjennom korte avstander og god tilretteleggelse for gange og sykkel [13]. Dette innebærer 
at arealutviklingen i området er rettet mot en mer sentral boligetterspørsel i nærområdet.  Boligfelt i 
mer perifere områder lenger fra sykehuset er dermed ikke vektlagt dersom disse feltene ligger for langt 
fra det definerte sentrum. Det er lagt til grunn en antatt gangavstand til sykehuset og sentrum på en km 
og en sykkelavstand på to km og at det ikke bør legges opp til boligområder ut over dette. (I større 
tettsteder regnes en ytre sykkelavstand vanligvis som fem km, men i spredtbygde strøk og mindre 
tettsteder er dette satt til to km. I slike områder oppleves sykkel som mindre attraktivt på turer over to 
km og bil er ofte et foretrukket alternativ). 

Det er ikke konkludert med hvor mange boliger som faktisk vil bli etterspurt i sykehustomtenes 
nærområde. Ut fra en vurdering av et samlet boligmarked og boligetterspørsel, samt noen erfaringer fra 
andre tilsvarende lokaliseringer, er det antatt et boligtall på 200 nye boliger. Det kan være forhold som 
taler for at en sykehusnær boligetterspørsel kan variere med hvor sykehuset plasseres.  For å få en lik og 
sammenlignbar vurdering av konsekvenser av arealutviklingen rundt alle aktuelle tomtealternativ, er 
200 boliger benyttet som utgangspunkt for alle alternativ.  

Disse 200 boligene vil bare dekke deler av boligbehovet for ca 2000 ansatte ved det nye sykehuset. De 
øvrige vil spre seg innenfor et regionalt boligmarked og sannsynligvis for en stor del i de to byområdene, 
men også noe spredt innenfor et rimelig dagpendlingsomland. I arealvurderingene er det bare de 200 
boligene som inngår som et felles grunnlag for vurdering av mulig arealutvikling og fotavtrykket til ny 
utbygging i nærområdet til sykehuset.   

Når tomt er valgt, vil det være aktuelt å gjøre en nærmere vurdering i av hvilket boligtilbud som bør 
tilbys i sykehusets nærområde. Dette kan gjøres som del av en formell kommunedelplanprosess.   

På Storbakken er det potensial til å avsette areal til flere enn 200 boliger, og dette er vist på 
arealskissene. Bare de boligområdene som er vurdert som en naturlig første fase opp til 200 boliger er 
konsekvensutredet. Disse områdene er merket med 1 på arealskissen i Figur 23 på side 42. 

Det er i størst mulig grad forsøkt å unngå å legge boligområdene på områder med fulldyrka jord eller 
områder som har særskilte naturverdier. Noen steder har imidlertid disse verdiene likevel måttet vike da 
det er forutsatt at det er viktigere å konsentrere nye inngrep i områder nær sentrum eller sykehuset 
fremfor å spre inngrepene til mer perifere områder. 

Det er også tatt hensyn til bokvaliteter og terrengets beskaffenhet for å skape attraktive bomiljøer. 
Storbakken er solrikt og det er godt med ledig areal som ikke er for bratt for rasjonell boligutbygging. I 
vurdering av nye boligområder er stedskarakter og mulige opplevelseskvaliteter vært sentrale temaer. 

Næringsarealer 
Det er ikke ventet vesentlig behov for arealer til sykehusrelatert næring nær sykehuset. Innkjøp av varer 
og tjenester til sykehuset er underlagt regler om offentlig innkjøp hvor det ikke er anledning til å 
favorisere lokale leverandører. Leverandører til et nytt sykehus som f.eks. vaskerier, eventuelle 
hovedkjøkken, utstyrsleverandører, leverandører av forbruksmateriell og en lang rekke vare- og 
tjenesteleverandører, vil normalt konkurrere om leveranser til flere enn til helseforetaket Møre og 
Romsdal og dermed ikke nødvendigvis være tjent med å ligge nært ett bestemt sykehus. Det 
understøttes av studier av flytting av offentlige virksomheter som viser et ubetydelig omfang av 
etablering av leverandører i nærområdet [33]. Rene nye næringsareal utenfor sentrumsområdene er 
derfor ikke lagt inn i arealskissene. Unntak gjelder der det er satt av næringsareal i kommuneplanens 
arealdel slik som ved Øyan.  
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Skole 
Erfaringsmessig blir det vanligvis en elev pr klassetrinn pr 20 boliger (enebolig) når alt har stabilisert seg i 
et område, dvs at med 200 boliger, blir det 70 nye elever på barneskolen og 30 nye elever på ungdoms-
skolen. Det er imidlertid som oftest slik at når byggingen av et boligfelt starter opp, er det en overvekt 
av småbarnsfamilier som flytter inn. I begynnelsen kan det dermed være en topp med stort press på de 
første skoletrinnene med ett barn pr skoletrinn pr 10. bolig, dvs at en i starten kan regne opp mot 100- 
140 nye elever i barneskolealder for de 200 boligene. Etter hvert vil det være ungdomsskolen som får 
denne bølgetoppen. Ofte løser kommunene dette ved å bygge ut for den stabile situasjonen og heller 
bruke midlertidige paviljonger eller andre skoler i en startfase. I arealanalysen er det forutsatt at 
skolekapasiteten skal dekkes for en stabil situasjon lokalt i området. For Storbakken er det vurdert som 
aktuelt å legge til rette for en utvidelse av Frei skole. 

Barnehage 
Også for barnehage vil en erfaringsmessig kunne regne en plass pr årstrinn for hver 20. bolig i den 
stabile situasjonen. Når barnehagen skal dekke fem årstrinn vil 200 boliger gi behov for 50 nye plasser. I 
starten kan behovet imidlertid bli dobbelt så høyt, dvs 100 plasser. En vanlig norsk barnehage av normal 
størrelse, i alle fall i byområder, har ca 60-80 plasser.  Med dette som utgangspunkt er det forutsatt 
behov for én ny barnehage. 

Andre funksjoner 
Det er også vurdert om utviklingen kan gi grunnlag for andre behov som for eksempel flerbrukshall. 
Dersom dette skal være aktuelt, forutsetter det at stedet har en viss størrelse fra før. For Storbakken- 
ormådet er det lagt til grunn at det er aktuelt å sette av areal til en flerbrukshall. 

Veisystem 
Det legges opp til et tjenlig veisystem for de nye boligområdene. Det legges særlig vekt på gode gang- og 
sykkelforbindelser. Disse skal være universell utformet i forhold til krav om stigning. 

 

5.3 Arealskisser for Storbakken 

Struktur 
Bebyggelsen på søre Frei brer seg over store områder med en konsentrasjon ved Storbakken og mer 
spredt langs Freistranda fra Flatsetsundet til Freineset. Arealskissen tar utgangspunkt i et prinsipp om å 
binde sammen de allerede bebygde områdene på Søre Frei.  Det er vist ny utbygging langs aksen mellom 
dagens sentrumsområde med skole, barnehage og butikk ved Storbakken og kirken og Kjerkehaugen ved 
Freineset. Kongsveien går som en diagonal mellom disse to tyngdepunktene og på begge sider av veien 
er det vist sentrumsområder med blandet arealbruk og nye boligområder. 

Sentrum 
Det er i utgangspunktet naturlig at sentrum videreutvikles rundt dagens dagligvarebutikk, bensinstasjon 
og skole og barnehage, i et område som blir liggende tett opp mot det nye sykehuset. Her er det 
imidlertid begrenset areal, særlig tatt i betraktning arealbehovet til nytt kryss på rv 70. Derfor er det 
foreslått at det fremtidige sentrumsområdet strekker seg sørover fra skolen og sykehuset. Ideelt sett 
burde dagligvarebutikken da flyttes sørøst for rv. 70 slik at områdene sørøst for veien kan få et mest 
mulig rikholdig handels- og tjenestetilbud mens områdene nordvest for rv. 70 kan forbeholdes offentlige 
tjenester. 
 
Rett sør for sykehustomten er det et steinbrudd, med en stor skjæring opp mot sykehustomten.  Denne 
høydeforskjellen bør kunne bearbeides og bygges inn slik at dette arealet kan inngå i det nye 
sentrumsområdet og bidra til å knytte sykehuset sammen med resten av tettstedet. Kongsveien bør 
kunne utvikles som en gate med sentrumsbebyggelse på begge sider og med kontakt til en eller flere 
plassdannelser. Langs gaten bør det kunne bygges tett i to, tre eller fire etasjers høyde. For å skape et 
levende sentrum bør området bestå av varierte funksjoner; forretning, bevertning, offentlig og privat 
tjenesteyting samt boliger. 
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Figur 23. Arealskisse, Storbakken.   

 

Som nevnt under forutsetningene må sentrumsområdet ha plass til minimum én dagligvareforretning 
med overflateparkering, noe det vil være plass til i det avsatte sentrumsområdet. Overflateparkering bør 
da plasseres bak bebyggelsen, henvendt bort fra et sentralt byrom som Kongsveien kan bli. 

Bolig 
Nye boliger i sentrumsområdet bør være konsentrert bebyggelse i form av leiligheter lagt til etasjene 
over handel og service. I tillegg til boliger i sentrumsområdene er disse arealene vurdert:  

- På begge sider av Kongsveien:  
Som nevnt er det foreslått å satse på Kongsveien som en akse for å utvikle et tydelig tettsted med 
gode interne forbindelser. Boligbebyggelse langs Kongsveien vil bidra til dette og støtte opp om det 
definerte sentrum. Denne utbyggingen vil berøre noe fulldyrka mark, men det er vurdert som 
akseptabelt for å bygge opp under et godt prinsipp for stedsutviklingen. En myr vurdert som "viktig 
naturtype" vil også bli bygd ned, men det er vurdert at dette kan aksepteres da det er mye av den 
samme naturtypen øst for tettstedet. 

- Utvidelse av byggefeltet sør for skolen og barnehagen:  
Sør for skolen ligger det et byggefelt mellom fv. 266 og rv. 70. Det er foreslått å bygge ut ytterligere 
sørover fra dette mot landbruksområdene på Øyan. Disse boligene vil ligge relativt tett på 
sentrumsområdet og styrke dette. Noe fulldyrka mark går med ved utbygging av dette boligfeltet, 
men de store sammenhengende landbruksområdene på Øyan bevares. 
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- Områdene sør for Storbakken:  
Det er vist mulig utvidelse av feltet på Storbakken, vest for fv. 266, sørover inn i skogsområdene. Her 
kan det tilbys populære individuelle småhus og det er liten konflikt med annen arealbruk. Denne 
boligbebyggelsen vil bidra til å befolke stedet med brukere av ulike tilbud. Området kan supplere den 
foreslåtte utviklingen mer enn direkte å bygge opp under prinsippet om å knytte tettstedet til 
naturkvaliteter på Freineset og Freistranda.  

- Myr sør for fv. 265 (Kirkeveien):  
Boligfeltet vil utgjøre en innfylling mellom allerede etablert bebyggelse i området. I begrenset 
omfang kan det her tilbys svært attraktive sjønære byggeområder. 

På bakgrunn av prinsippet om å binde sentrumsområdet sammen med Frei kirke og Freistranda, er det 
viktigst å få bygd ut boligene langs Kongsveien først, jf områdene merket med 1 på arealskissen. Det er 
også denne utbyggingen som kan skape nye møteplasser på stedet. Feltene langs Kongsveien vil, 
sammen med boligbygging i sentrumsområdet, gi minst 200 boliger og dette er feltene som blir tatt med 
for konsekvensutredning. 

De andre mulige boligarealene viser at søndre del av Frei har et stort utbyggingspotensial og at 
kommunen kan velge ulike strategier for en stedsutvikling i dette området. Av øvrige felt anbefales at de 
feltene som ligger nærmest sentrumsområdet bygges ut som en neste etappe, jf. feltene merket med 2, 
mens de mer perifere feltene i forhold til sentrum, merket med 3, bør bygges ut til slutt.    

Næring 
Et eksisterende næringsområde på Øyan er tatt med på arealskissen. Det er imidlertid ikke satt av mer 
rent næringsareal andre steder i tettstedet, jf forutsetningene om at sykehuset ikke genererer 
vesentlige slike behov. I tillegg til avsatte næringsområdet vil det kunne etableres flere kategorier 
næring innenfor det definerte sentrumsområdet. 

Skole og barnehage 
Frei skole på Storbakken har 170 elever fordelt på 7 klassetrinn. Vi ser det ikke som hensiktsmessig å 
bygge en ny skole på Storbakken. Med 70 (opp mot 140) nye elever er det imidlertid behov for å utvide 
den eksisterende skolen. Det bør være rom for det ved å ta i bruk noe av det ubebygde arealet sør for 
skolen.  

Med 200 nye boliger er det, som nevnt, behov for en ny barnehage. Denne kan plasseres sammen med 
dagens skole og dagens barnehage, men den kan også plasseres lenger sør i sentrumsområdet hvor 
støyforholdene trolig er bedre.   

Andre funksjoner 
For å få sykehusansatte til å bruke stedet og til å bosette seg der, kan det være hensiktsmessig å øke 
attraktiviteten. Med økt bosetting kan det også i større grad bli krav og forventinger til flere lokale 
aktiviteter enn i dag. Tilknytninger til dagens turstier bør tydeliggjøres og nye veier og gater bør 
utformes slik at de binder området godt sammen og sikrer gode turmuligheter. Mer tilretteleggelse 
langs sjøen (Freistranda) vil også være et godt tiltak og gode gangforbindelser mot sjø vil være en viktig 
kvalitet.  

Det kan også vurderes om det er mulig å få etablert en flerbrukshall på stedet. Denne bør da plasseres i 
sentrumsområdet.  

Veisystem 
Med den foreslåtte stedsutviklingen vil Kongsveien bli en hovedakse. Denne bør utvikles som en gate 
med vekt på gode løsninger for gående og syklende. På tvers av Kongsveien og sørover mot sjøen 
(Freistranda), bør det dannes adkomstgater og forbindelser til de nye boligområdene og knytte 
tettstedet til sjøen.  

Langs fv. 266 Kvitnesveien og videre langs Flatsetbakken fra Øyan til Storbakken er det gang- og 
sykkelvei i dag. Ved å anlegge gang- og sykkelvei også langs fv. 265 vil vi binde hele tettstedet bedre 
sammen der Flatsetbakken og Rastarkalvveien danner raske forbindelser i ytterkanten av senterområdet 
og Kongsveien blir en gang- og sykkelforbindelse gjennom den mest aktive delen av tettstedet. Dette 
systemet bør forsterkes med noen tverrforbindelser gjennom nye boligområder i Kongsveien. Det er i 
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arealskissen også vist en gang- og sykkelvei fra utbyggingsområdet sørvest for skolen til skolen og det 
nye sentrumsområdet. Denne vil være av mer lokal betydning.  

Innenfor de vurderte utbyggingsområdene er det små høydeforskjeller og det bør ligge til rette for enkle 
løsninger som ivaretar krav til universell utforming. Ved eventuell utbygging av boligområder i åssiden 
sørvest for Storbakkenfeltet, vil det være grunn til å vurdere hvordan internveier best kan gi god 
fremkommelighet og unngå bratte stigninger.  
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6 Konsekvenser av arealutvikling i 

nærområdene 

6.1 Metode 

Som nevnt i avsnitt 1.6, er konsekvensutredningen av arealbruksendringer i sykehustomtens 
nærområde gjort enklere enn for selve sykehustomten. Arealanalysen og planskissen er ikke planforslag, 
men brukt som et grunnlag for vurdering av mulige konsekvenser av en arealutvikling i sykehusets 
nærområde.  Arealbruken er dermed ikke fastlagt, men vist som muligheter. Arealbrukskissen 
representerer en vurdering av muligheter med betydelig mer rom for endringer enn for selve 
sykehustomten.  I tillegg er det konsekvenser av hovedtrekk ved en mulig arealutvikling som vises. 
Arealplanleggingen må komme når formelle planprosesser for disse områdene skal gjennomføres. 

Opplegget for konsekvensvurdering av utbyggingsområder følger prinsippene i Miljøverndeparte-
mentets veileder for konsekvensutredninger i kommuneplanens arealdel [19]. Det innebærer at 
analysen skal svare på hva vi må vite for å kunne ta stilling til ny eller endret arealbruk ved å få frem 
antatte virkninger for miljø og samfunn. Vurderingene knyttet til dette plannivået gjelder i hovedsak 
avklaring av lokalisering og arealformål. Dette betyr at det vil gjenstå forhold som må belyses og få sin 
avklaring i senere planarbeider.  

Vurderingene av arealskissene er derfor gjort grovere enn for tomtealternativene. Den samme 
prinsipielle metodikken er imidlertid brukt som ved vurdering av konsekvenser for sykehustomten, hvor 
konsekvenser framkommer på grunnlag av verdi- og omfangsvurdering (jfr avsnitt 4.1.3).  

Følgende tema vurderes i konsekvensvurderingen for arealskissene: 

 Naturmangfold  

 Kulturminne og kulturmiljø 

 Landskap 

 Landbruk og jordvern 

 Friluftsliv og folkehelse 
 

I tillegg er det gjennomført en sårbarhetsanalyse og en vurdering av hvordan sykehusetablering kan 
bidra til lokal stedsutvikling i nærområdet. 

Nedenfor gjennomgås alle konsekvenstema for delområder i arealskissen. Disse er vist på kart i figuren 
på neste side. 

 

6.2 Områder som konsekvensutredes 

Som nevnt er det kun boligområdene merket med 1 på arealskissen som konsekvensutredes fordi disse 
gir ca 200 boliger og det er ønskelig å ha likt antall boliger i alle konsekvensutredningene. 

For Storbakkenområdet er det dermed boligområdene langs Kongsveien fra Storbakken til Frei kirke som 
tas med i konsekvensutredningen, se området merket med B1 på kartet på neste side. I tillegg er 
sentrumsområdet i arealskissen tatt med i konsekvensutredningen. Området på nordvestsiden av rv. 70 
er markert med S1 på kartskissen, området på sørøstsiden av rv. 70 er vist med S2. Store deler av 
sentrumsområdet er allerede avsatt til byggeformål i kommuneplanen. De tas likevel med for å kunne 
vurdere helheten i den foreslåtte arealutviklingen. 
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Figur 24. Områder fra arealskissen som konsekvensutredes. 

 

6.3 Konsekvensutredning 

6.3.1 Landskap 

Område Omtale (Verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

S1 Området er i stor grad bygd ut i nyere tid, men grovt sett en tredjedel av 
arealet er gjenværende naturmark, nemlig myr med en del skog. Her er 
liten variasjon i terreng, vann eller bebyggelse. Dette arealet er middels 
eksponert mot vei og boligområder rundt. Området har liten 
landskapsverdi. Utbygging antas å ville gi lite negativt omfang. 
Konsekvensen er ubetydelig. 

 
 

0 

S2 Omtrent en tredjedel av området er massetak mens resten er myr med 
noen trær og skogholt. Det er liten variasjon i terreng, vann eller 
bebyggelse. Dette området er middels eksponert fra vei, sentrum og 
boligområder og det har liten verdi. Sentrumsutbygging antas å ville gi 
middels negativt omfang. Konsekvens for landskap er liten negativ. 

 
 
- 

B1 Her er noe kulturlandskap og bebyggelse strukturert etter Kongsveien. Om 
lag en tredjedel av arealet er åpen myr, noe er impediment. Også her er det 
liten terrengvariasjon og lite vanninnslag. Området er middels eksponert, 
mest som sentral del i bygda og på grunn av  nærhet til kirken. Dette 
området har middels verdi. Utbygging antas å ville gi liten til middels 
negativt omfang og konsekvensen er middels negativ. 

 
 

-- 

Samlet  -/-- 
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6.3.2 Naturmangfold 

Område Omtale (Verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

S1 Deler av området er bebygd med skole og butikk. Et område med tett ung 
skog gis liten verdi. Omfanget vurderes som lite negativt og konsekvens 
som ubetydelig til liten negativ. 

 

0/- 

S2 Et større masseuttak utgjør større deler av området. Det er ellers skog skog 
og deler av viktig kystmyr helt i sørvest. Del av myra gis middels verdi mens 
resten gis liten verdi. Samlet vurderes området til å ha liten til middels 
verdi. Omfang vurderes samlet som liten til middels negativt. Konsekvens 
vurderes som liten negativ. 

 

- 

B1 En større del av området består av et område registrert som viktig 
naturområde og dette gis middels verd. Resten av området er definert som 
ordinært for distriktet og gis liten verdi. Samlet vurderes området til å ha 
liten til middels verdi og konsekvens som middel til stor negativ.  

 

--/--- 

Samlet  -/-- 

 

Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak kan være å unngå utbygging på viktig myrlokalitet samt etablere tilstrekkelig buffer til 
denne.  Boligbyggingen måtte i så fall flyttes noe mer mot øst.  Dette ville ha redusert konsekvensen for 
naturmiljøet til liten til ubetydelig (0/-) 

 

6.3.3 Landbruk og jordverninteresser 

Område Omtale (verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

S1/S2 Det er ikke noe dyrka mark innenfor senterområde S1/S2. Her er 44 dekar 
skog primært med høg bonitet. 85 dekar vurderes som dyrkbar.  Samlet gis 
området liten verdi. Omfang vurderes som lite negativt og konsekvens som 
liten.  

 

- 

B1 Innenfor boligområde B1 ligger det to bruk med til sammen 28 dekar 
fulldyrka mark fordelt på flere mindre teiger og 8 dekar innmarksbeite. Det 
er ellers en del skog (167 dekar) med høg bonitet, myr og skrinn mark. 190 
dekar defineres som dyrkbar jord. Samlet gis B1 middels verdi. 

Det forventes at eksisterende jordbruksverdier går tapt som følge av en 
utbygging i områdene. Samtidig er dette å regne som et område med 
beskjeden landbruksverdi sett i forhold til landbruksområdene omkring. 
Omfang vurderes som lite til middels negativt og konsekvens som middels 
negativ.   

 

 

-- 

Samlet  -/-- 

 

Avbøtende tiltak 
Ved å avgrense B1 slik at innmarka på gnr 116/4 holdes utenfor, ville samlet konsekvens for landbruket 
blitt redusert til liten negativ (-). 
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6.3.4 Friluftsliv og folkehelse 

Område Omtale (verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

S1 I senterområde S1 ligger Frei skole, Storbakken barnehage, butikk og 
bensinstasjon. Helt i sør er et nedlagt næringsbygg. Her er også et større 
område med tettvokst småskog. Skogen nær skole og barnehage antas å ha 
verdi som lekeområde. Uteområde omkring skole og barnehage gis stor 
verdi. Ellers gis området liten verdi. Hva en ytterligere senterutvikling vil ha 
å si for uteromskvaliteter, må vurderes på nytt når dette er klart. I utgangs-
punktet vurderes en senterutvikling å ha ubetydelig til lite negativt omfang 
og konsekvens settes derfor til ubetydelig (0). 

 

 

0 

S2 Innenfor senterområde S2 ligger to boliger. Større deler av området består 
av et massetak. Området består ellers av skog og myr. Det er ikke påvist 
friluftslivverdier i området bortsett fra at nærområde til boliger har verdi 
som lekeområde.  Området nær boliger gis liten verdi og samlet gis 
området ingen til ubetydelig verdi.  Lite negativt omfang og ubetydelig 
konsekvens (0). 

 

 

0 

B1 I boligområde B1 er det i underkant av 10 boliger og to gardstun. Frei 
grendehus ligg heilt sør i området.  Naturområdene omkring boligene har 
lokal verdi som lekeområde. Noen adkomstveier kan ha verdi for turgåing, 
men det er ikke registrert noen turmål eller turstier gjennom området. 
Samlet vurderes området til å ha liten verdi for friluftsliv. 

En storstilt boligutbygging i dette området vil endre områdets karakter og 
redusere eksisterende friluftslivkvaliteter. Samtidig forventes det at en 
boligutbygging vil tilføre området positive nærmiljøkvaliteter. 
Boligutbygging i B1 vil ha lite negativt omfang for friluftsliv og konsekvens 
vurderes som ubetydelig (0). 

 

 

0 

Samlet  0 

 

6.3.5 Kulturminne og kulturmiljø 

Område Omtale (Verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

S1 Området som er delvis utbygd og det er ingen registrerte kulturminner. 

Området har liten til ubetydelig kulturminneverdi. Omforming til 

sentrumsområde vil trolig ha lite negativt omfang i forhold til områder 

rundt. Konsekvens er vurdert til ubetydelig. 

 

0 

S2 Det er ingen registrerte kulturminner i området, og deler er bl.a. brukt som 

sandtak. Området har ubetydelig kulturminneverdi. Omforming til 

sentrumsområde kan trolig ha lite negativt omfang i forhold til områder 

rundt. Konsekvens er vurdert til ubetydelig. 

 

0 

B1 Innenfor området, ved Kongsveien, ligger et tun med SEFRAK-registrerte 
bygg; to løer og et våningshus. Huset er fra 1700-tallet.  Ytterligere tre 
SEFRAK-registrerte bygninger står sørvest i området. I det sørligste hjørnet 
av området ligger en automatisk fredet heller (ID 7234). Området som 
helhet har liten verdi. Omforming til boligområde vil trolig ha middels 
negativt omfang. Konsekvens er vurdert til liten negativ 

Det anbefales å legge plangrensen nord om helleren. Boligbebyggelse vil 
kunne tilpasses SEFRAK-byggene. Konsekvens vil da reduseres. 

 

 

- 

Samlet  0/- 
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Potensialvurdering 

- S1:  Det er gjort et løsfunn av en tykknakket steinøks i boligområdet nord for S1, men området 
ligger generelt høyt for funn fra steinbrukende tid. Deler av arealet er bygget ut. 
Funnpotensialet er lavt. 

- S2:  Deler av området ligger på nivå med lokaliteten påvist under fylkeskommunens 
forundersøkelse. Det kan være noe potensial for funn fra eldre steinbrukende tid, potensialet 
vurderes likevel til lavt. 

- B1:  Det kan være potensial for funn fra steinalder og bosetningsspor fra yngre perioder, disse kan i 
så fall påvises med flateavdekking. 

 

6.4 Oppsummering av konsekvenser av arealutvikling i nærområdet 

De samlede konsekvensene for en arealutvikling i nærområdet for sykehuset på Storbakken er i 
hovedsak knyttet til landskap, naturmangfold og jordvern. Selv om det i utgangspunktet er prøvd å 
unngå jordbruksarealer og viktige naturområder, vil en arealutvikling som bygger opp under 
stedskvaliteter og opp mot et nytt sykehus, måtte gå på bekostning av noe landbruksjord med 
tilhørende kulturlandskap samt en myr registrert som viktig naturtype-kystmyr. Dette er et område med 
beskjeden landbruksverdi sett i forhold til landbruksområdene omkring og den nevnte myra er en av 
flere registrerte kystmyrer på sørsiden av Frei. 

Tabell 9. Oppsummering av konsekvenser for arealbruksskisser for nærområdet til sykehus på 
Storbakken 

Område Landskap Naturmangfold Landbruk og 
jordvern 

Friluftsliv og 
folkehelse 

Kulturminne 

S1 0 0/- - 0 0 

S2 - - - 0 0 

B1 -- --/--- -- 0 - 

Samlet -/-- -/-- -/-- 0 0/- 

 

6.5 Sårbarhetsanalyse for arealutvikling i nærområdet 

6.5.1 Bakgrunn 

Arealskissene for sykehusets nærområder er ikke planforslag, men som tidligere påpekt en 
mulighetsvurdering og slik sett uten formelle krav om sårbarhetsanalyser. For å få et komplett bilde av 
hvilke virkninger arealutviklingen kan ha, er det like vel gjennomført en analyse i tråd med Plan- og 
bygningslovens § 4.3 om risiko- og sårbarhetsanalyse som del av arealplanlegging. Forutsetninger, 
avgrensninger og grunnlag for analysen av arealskisser for sykehustomtens nærområde er lik den som er 
gjort for sykehustomten, jfr avsnitt 4.7. Gjennomgangen her bygger på et eget underlagsdokument [31]. 

Følgende farer er relevante for arealutviklingen i nærområdet til sykehus på Storbakken: 

 Skogbrann 

 Transport av farlig gods 

 
Sårbarheten er delt i fire kategorier fra ikke sårbar til svært sårbar, jfr. forklaringen i Tabell 6 side 36. 
 

6.5.2 Skogbrann 

Skogbrannstatistikk (DSB) for Kristiansund kommune viser at det ikke har vært skogbranner i perioden 
2001-2010. Det er noe skog utenfor de aktuelle utbyggingsområdene og dermed en viss risiko.  

Alt anleggsarbeid øker faren for skogbrann i områder med mye skog. Det er derfor viktig at brann-
beredskap sikres i områder hvor det foregår anleggsarbeid. Ut over anleggsarbeidet er det ingen andre 
kjente forhold knyttet til tiltaket som kan bidra til økt skogbrannfare i området.  
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Området ligger nært fjorden og Bolgvatnet, og det er dermed god tilgang på slokkevann, også ved bruk 
av helikopter dersom behovet oppstår. 

Områdene vurderes til å være lite sårbare for skogbrann. 

 

6.5.3 Transport av farlig gods 

Det transporteres farlig gods på rv. 70 inntil områdene S1 og S2. Som påpekt tidligere er det få 
hendelser med farlig gods og det skjer som oftest ved de store byene og langs hovedtrafikkårer. Andelen 
hendelser hvor det vil oppstå en brann, eksplosjon eller forurensing er erfaringsmessig svært lav, og 
med små konsekvenser for liv og helse. 

Områdene S1 og S2 vurderes med dette å ha moderat sårbarhet når det gjelder ulykker med farlig gods.  

 

6.5.4 Konklusjon 

Arealutviklingsområdet på Storbakken fremstår generelt som lite til moderat sårbart. Områdene ved 
rv. 70, dvs S1 og S2, fremstår med moderat sårbarhet for uønskede hendelser knyttet til transport av 
farlig gods. Dette faretemaet vil kreve spesielt fokus i den videre planleggingen. Områdene vurderes til å 
være lite sårbare for skogbrann. 

 

6.6 Sykehusets bidrag til stedsutvikling 

6.6.1 Mål 

For å vurdere hvordan en sykehuslokalisering kan bidra til stedsutvikling, er det tatt utgangspunkt i mål 
for gode byer og tettsteder. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging gir 
noen overordnede målsettinger [13]. Her blir det fremholdt at utbyggingsmønster og transportsystem 
bør legge vekt på å få løsninger som kan gi korte avstander til daglige gjøremål og effektiv samordning 
mellom ulike transportmåter. Det blir også påpekt at det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde 
områder og landbruks-, natur – og friluftsområder og at naturinngrepene bør samles mest mulig.  De 
samme retningslinjene understreker at regionale publikumsrettede offentlige eller private servicetilbud 
skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og 
kollektivknutepunkter.  

Tilsvarende vurderinger er konkretisert i Fylkesdelplan for senterstruktur [22]
2
 der målet er: 

1. Sentrum av eksisterande byar og tettstader skal vere basis for videre utvikling av handels-, sørvis og 
tenestetilbod" 

2. Sentrum av byar og tettstader skal vere konsentrerte trygge og innhaldsrike møtestader for eigne 
innbyggjarar, for omlandet, for turistar og andre tilreisande". Prinsipp som skal ligge til grunn: 
o Dagens mangfald og konsentrasjon av handels-, sørvis og kulturtilbod, torg og grøne lunger skal 

vere utgangspunkt for avgrensinga av sentrum. Åtte hundre- 800 meter er retningsgivande 
maksimalavstand i dei tre største byane. I dei andre tettstadane bør avstanden vere tilsvarande 
mindre. 

3. Sentrum av byar og tettstader skal vere tilgjengelege for alle" 
 

I tillegg har vi lagt disse kriteriene til grunn:  

4. Det bør være en best mulig kobling mellom sykehuset og sentrum på stedet, slik at sykehuset kan 

være en "motor" for stedsutvikling og bidra til å heve attraktiviteten til stedet. Dermed kan også 

sykehusets ansatte og brukere ha nytte av tilbudene i sentrum. 

5. Stedsutvikling bør bygge opp om kulturgitte, historiske og naturgitte forhold på stedet. 

 

                                                      

2
 Fylkeskommunen har startet revisjonen av fylkesdelplanen for senterstruktur.  Planprogram for «Regional delplan for 

attraktive byar og tettstader» er vedtatt og planforslag er ventet lagt fram i løpet av 2014 [23]. 
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6.6.2 Stedsutvikling på Storbakken 

Storbakken er et lokalsenter på søre Frei. Fjorden sør for Frei har hatt historisk betydning langt tilbake i 
historien som viktig sjøverts ferdselsåre og er kjent fra slaget ved Rastarkalv på midten av 900- tallet. I 
dag ligger stedet i krysset mellom stamveien rv. 70 som går sør-nord fra E39 på Bergsøya til 
Kristiansund, og fv. 266 vestover langs Kvernesfjorden og fv. 265 langs Freifjorden mot øst. Den brede 
flate strandsonen er preget av landbruk og gårdsbebyggelse. På Freineset er det en markant høyde kalt 
Kjerkehaugen rett sør for Frei kirke. Neset er et tydelig sted i det store landskapsrommet og dette er et 
gammelt kirkested, selv om dagens kirkebygning bare er litt over hundre år gammel.  

Lenger nord, på flaten der hovedveien går inn mot den trange passasjen mellom Freiåsen i vest og Indre 
Jonsokhaugen i øst, ligger dagens lokalsenter med butikk, bensinstasjon, skole og barnehage. Litt høyere 
opp, i åssiden under Freikollen, ligger hovedtyngden av boligene på stedet i relativt nye boligfelt. 
Gårdene langs fjorden og den nye utbyggingen opp mot åsen er skilt av store områder med myr og skog. 
Søre Frei som sted har som tidligere omtalt en viss todeling i seg, med et funksjonelt sentrum i nord og 
et historisk og landskapsmessig interessant område i sør. Hele området er relativt flatt og stedet har 
flere muligheter for fremtidig utvikling og slik ligger det godt til rette for å styrke søre Frei som 
lokalsenter. Ved valg av fremtidige utbyggingsområder vil det være nødvendig å prioritere mellom ulike 
kvaliteter og muligheter nord og sør i området.  

Med et nytt sykehus på Storbakken er det gode grunner til å konsentrere stedsutviklingen om områdene 
sørøst for sykehuset. Utbygging her kan binde sammen ytterpunktene på stedet uten at det i for stor 
grad går på bekostning av landbruks- eller naturverdier. Dagens boligfelt og senterområde kan knyttes 
til attraktive landskapskvaliteter nærmere sjøen og til et nytt sentrumsområde med stedskvaliteter som 
innbyr til opphold. Langs Kongsveien er det foreslått sentrumsformål i nord slik at dette kan knyttes til 
sykehuset og dagens senterområde som eventuelt endres til kun å romme skole og barnehage. En 
barnehage nummer to og en flerbrukshall bør vurderes innpasset i det nye senterområdet slik at dette 
blir et mest mulig innholdsrikt sentrum. 

Lenger sør på Kongsveien ligger det godt til rette for boliger i konsentrert bebyggelse som kan supplere 
stedets boligtilbud som i dag er dominert av småhus. Gjennom de nye boligområdene bør det etableres 
gang- og sykkelforbindelser som bidrar til å knytte hele tettstedet sammen.  

Sør på Frei ligger det arealmessig til rette for å utvikle et større lokalsenter enn det som følger av 200 
boliger. Det er noe av bakgrunnen for at sentrumsfunksjoner på lengre sikt er foreslått flyttet øst for 
riksveien. I den situasjonen kan arealet på vestsiden av veien benyttes til dagens barnehage og utvidelse 
av skolen. Det er også begrunnelsen for å vise andre boligområder i planskissen, at de kan bli aktuelle 
ved en større områdeutvikling på søre Frei. 

Utforming av Kongsveien som en sentrumsgate, sammen med gang- og sykkelvei langs Rastarkalvveien 
og Flatsetbakken, kan gi gode sammenhenger for myke trafikanter i tettstedet. Med god utforming av 
planskilte kryssinger av riksveien for gående og syklende, vil både eksisterende og nye deler av 
tettstedet bli knyttet sammen. Sykehuset vil ligge inn mot både eksisterende og nytt sentrumsområde 
og vil kunne fungere som en motor for fremtidig utvikling av søre Frei og Storbakken som sted.  

 

6.6.3 Oppsummering av lokal arealutvikling 

Skissen for arealutvikling i sykehusets nærområde er som nevnt ikke en formell plan, men laget som 
grunnlag for en vurdering av hvilke muligheter og konsekvenser som kan komme dersom det bygges 
opp boliger og servicefunksjoner i sykehusets nærområde.  De negative arealkonsekvensene av en slik 
utvikling kan avbøtes med andre valg enn de som ligger i arealskissene.  Men dersom det legges vekt på 
å bygge opp under en kompakt og samlet arealutvikling, vil det til en viss grad gå på bekostning av 
landbruksarealer og områder som er viktige for naturmangfold.  

Sårbarhetsanalysen viser at arealutviklingsområdene på Storbakken er lite sårbare for skogbrann, men 
at de har moderat sårbarhet for uønskede hendelser knyttet til transport av farlig gods. Dette 
faretemaet må utredes nærmere dersom det blir aktuelt med arealplaner for dette området.  

Arealutvikling rundt et sykehus på Storbakken vil ha konsekvenser for landskap, jordvern og 
naturmangfold. Det virker likevel som mulig stedsutvikling veier opp for dette, ved at det her kan bygges 
et lokalsenter som utnytter iboende stedskvaliteter og gir gode interne sammenhenger. Siden det her 
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ligger til rette for å etablere et nytt senterområde heller enn å utvide dagens, kan det argumenteres for 
at den ønskede stedsutviklingen trenger noe mer enn 200 nye boliger.   

Et nytt sykehus på Storbakken vil kunne bidra til en god utvikling av søre Frei som et stort og attraktivt 
lokalsenter i kommunen. 
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7 Oppsummering og anbefaling 

Oppsummering og anbefaling av sykehustomten på Storbakken bygger på vurdering av hvor egnet 
stedet er som tomt, konsekvenser for miljø og samfunn både av selve sykehustomten og av en mulig 
arealutvikling i nærområdet, samt de sårbarhetsforhold som er avdekket. 

Tomten er godt egnet for å bygge et sykehus med den gitte størrelse. Det er ikke avdekket vesentlige 
negative konsekvenser som kunne gjort det lite aktuelt å bruke tomten til sykehusutbygging. 
Sårbarhetsanalysen gir heller ikke grunnlag for å fraråde etablering av et sykehus på tomten. 

I forhold til lokal utvikling vil sykehuset kunne bygge opp under et kompakt og innholdsrikt lokalsenter 
som utnytter eksisterende stedskvaliteter og med gode internforbindelser.  

Samlet sett kan Kristiansund kommune fortsatt holde fast på Storbakken som kommunens 
tomtealternativ for nytt akuttsykehus. 
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Rådmannens innstilling 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ og 

konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til Hjelset vil 

være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være den 

beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ og 

konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til Hjelset vil 

være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 



Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være den 

beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal 

 

 

 

Saksopplysninger 

Helse Nordmøre og Romsdal HF har utfordret kommunene Kristiansund, Gjemnes og Molde å forslå 

tomter for plassering av nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. Det geografiske 

handlingsrommet for hvor tomtene kan ligge, er definert av helseforetaket. Konsekvensutredningen 

utarbeidet av Norconsult på vegne av Gjemnes kommune sammenstiller de ulike utredningstemaene 

med en anmerkning om de ulike konsekvensene i form av positive og negative virkninger. Til sammen 

er dette grunnlaget for kommunens konklusjon og tilråding av tomt. 

Gjemnes kommune har lansert to tomtealternativ, et på Astad og ett på Høgset. Denne rapporten 

evaluerer disse tomtealternativet gjennom en konsekvensutredning. I tillegg til selve sykehustomtene, 

er det også gjort en konsekvensvurdering av mulig arealutvikling i nærområdet til den foreslåtte 

sykehustomten.  
 

 

Tomteegenskap  Astad  Høgset  

Byggbarhet  Middels til mindre godt egnet  
Lite fleksibilitet mht 
byggutforming, noe trang 
situasjon. Skredfare kan 
håndteres. Grunnforholdene 
er bra.  

Mindre godt egnet  
Lite fleksibilitet både mht 
bygg-utforming, noe trang 
situasjon. Skredfare kan 
håndteres. Grunnforhold er 
noe usikre pga løsmasser 
(kostnadsspørsmål).  

Kvalitet for brukerne  Mindre/ middels godt egnet  
Bra utsikt, lite ettermiddagssol, 
turbulente vindforhold, 
tomten kan bli støyutsatt.  

Middels egnet  
Svært bra utsikt, lite 
ettermiddags- og kveldssol, 
turbulente vindforhold. Ikke 
støy fra E39.  

Tilgjengelighet  Middels godt egnet  
Nær kommunesenteret og 
bolig-område, men stor høyde-
forskjell gir utfordringer for 
gang- og sykkel-adkomst. God 
tilknytning E39. Betjenes kun 
med Timeekspressen.  

Mindre godt egnet  
Relativt langt til Batnfjordsøra 
og boliger, lite egnet for 
sykkel. Noe lang adkomstvei 
fra E39, mindre egnet for 
kollektiv-betjening.  

Annen teknisk infrastruktur  Godt egnet  
God leveringssikkerhet på 
vann men både vann- og avløp 
krever investeringer.  

Godt egnet  
Inntaksledning vurdert til ikke 
å ha kapasitet, må løses via 
Batnfjordsøra.  

Helikopter  Middels til mindre godt egnet  
Småskala turbulens kan oppstå 
med noen utfordringer for 
helikopter-landing.  

Mindre godt egnet  
Storskala turbulens kan 
oppstå. Det kan være mer 
utfordrende å få til sikre 
innflygningsoner med god 
regularitet på Høgset enn på 
Astad.  

Økonomi og tidsaspekt  Middels egnet  
Få avhengigheter. Lang 
adkomstvei og overskudd av 
masser gir ekstra kostnader. 
Billigst av de to.  

Middels til mindre godt egnet 
Få avhengigheter. Lang 
adkomstvei, overskudd av 
masser og etablering av 
vanntilførsel gir ekstra 
kostnader. Dyrest av de to. 



 

Oppsummering og anbefaling av de to alternative sykehustomtene i Gjemnes bygger på vurdering av 

hvor egnet stedet er som tomt, konsekvenser for miljø og samfunn både av selve sykehustomten og av 

en mulig arealutvikling i nærområdet, samt de sårbarhetsforhold som er avdekket. Alstad vurderes som 

det beste alternativet. 

Vurdering 

Vurdering av egnethet og konsekvensanalysen viser at tomtealternativene på Astad og Høgset er egnet 

for etablering av sykehus. Det er ikke avdekket konsekvenser av utbygging som tilsier at utbygging 

ikke kan eller bør skje. Nesset kommunestyre har tidligere vurdert at nytt akuttsjukehus beliggende på 

Hjelset er det beste for kommunen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Betydning for folkehelse 

 



Konsekvensutredning

4.6.2014

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Del 1.   Tomtealternativer i Gjemnes kommune
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Forord 

Som ledd i arbeidet med å velge lokalitet for nytt felles akuttsykehus for Romsdal og Nord Møre, har 
Helse Møre og Romsdal HF bedt kommunene Molde, Gjemnes og Kristiansund om å presentere ett 
tomtealternativ hver. Disse tre tomtene vil gjennom videre prosess være grunnlag for endelig valg av 
lokalitet for nytt sykehus.   

Gjemnes kommune har lansert totomtealternativ, et på Astad og ett på Høgset. Denne rapporten 
evaluerer de to alternativene gjennom en konsekvensutredning. I tillegg til selve sykehustomtene, er det 
også gjort en konsekvensvurdering av mulig arealutvikling i nærområdet til de to tomtealternativene. 

Denne rapporten presenterer del 1 i en todelt konsekvensutredning og omhandler relevante forhold for 
valg blant tomtene i Gjemnes kommune. Tilsvarende dokumenter er også utarbeidet for kommunene 
Molde og Kristiansund for deres tomtevalg. 

I tillegg er det utarbeidet en del 2 som tar for seg relevante tema for vurdering av tomtene på tvers av 
den enkelte kommune. Dette er utarbeidet for Helse Møre og Romsdal HF og presenteres i en egen 
rapport.  

Konsekvensutredningene Del 1 fra kommunene, og Del 2 fra Helse og Møre og Romsdal inngår i et 
samlet beslutningsgrunnlag for valg av tomt og svarer ut utredningsplikten som ligger i planprogrammet 
for plan- og utredningsarbeidet. Planprogrammet ble vedtatt av Gjemnes kommune 15.oktober 2013. 

Utredningen er utført av Norconsult med siv.ing Hans Petter Duun som oppdragsleder. Rådmann Birgit 
Eliassen og Avdelingsleder for areal og drift Olav Inge Hoem, har vært Gjemnes kommunes 
kontaktpersoner i arbeidet. Spesialrådgiver Gudmund Moen hos Helsebygg Midt-Norge har vært 
prosjektleder for Helse Møre og Romsdal HF. En administrativ plangruppe med representanter fra Helse 
Møre og Romsdal HF, kommunene og regionale planmyndigheter er konsultert flere ganger under 
arbeidet. Det har også vært kontakt med Statens vegvesen og Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal 
fylkeskommune, samt flere arbeidsmøter med Gjemnes kommune. 

 

Bergen 
1. juni 2014 
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Sammendrag 

Bakgrunn 

Helse Møre og Romsdal HF har besluttet at nytt felles akuttsykehus skal ligge på aksen mellom Hjelset i 

Molde kommune og søndre del av Frei i Kristiansund kommune. Helseforetaket har bedt kommunene 

Molde, Gjemnes og Kristiansund om å lansere ett tomtealternativ hver. Kommunene er også bedt om å 

vurdere tomtenes egnethet for utbygging av sykehus og utrede virkninger for miljø og samfunn gjennom 

en konsekvensutredning. 

Todelt konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen er todelt. Denne rapporten omfatter del 1 hvor hver av kommunene vurderer 

tomtene gjennom en konsekvensutredning av lokale forhold. Denne danner grunnlaget for 

kommunenes lansering av sitt ene tomtealternativ. Konsekvensutredningens del 1 er gjennomført i 

kommunal regi. 

Konsekvensutredningens del 2 tar opp regionale tema, dvs tema som går ut over hver enkelt kommune 

og som må sees i forhold til et større omland. Dette gjelder f.eks. tema som regional tilgjengelighet, 

helikopter- og ambulanseberedskap, rekruttering og arbeidsmarked mm.  Konsekvensutredningens del 2 

gjennomføres i regi av Helse Møre og Romsdal og legges fram som en egen rapport.  

Konsekvensutredningens del 1 og 2 vil begge inngå i helseforetakets samlede vurdering av tomtene. 

Sammen med helseforetakets interne helsefaglige og økonomiske vurderinger, vil dette danne grunnlag 

for helseforetakets valg av tomt for framtidig felles akuttsykehus i en av kommunene.  

To tomter i Gjemnes 

Gjemnes kommune har to aktuelle tomter: Astad og Høgset. Astad ligger ca 1,5 km nord for 

Batnfjordsøra på oversiden av ny E39, og Høgset på en høyde nedenfor Gjemnesaksla ca 10 km nord for 

Batnfjordsøra. På begge disse tomtene er det vist et sykehusbygg på ca 60.000 m² med 1.000 

parkeringsplasser på terreng. Begge tomtene er vist med tilknytning til E39 med et nytt toplans kryss. 

Tomten på Astad er noe bedre egnet enn tomten på Høgset 

Tomtene er vurdert med utgangspunkt i kriteria gitt av helseforetaket. Begge tomtene er store nok til 
utbygging av sykehus av den aktuelle størrelse og utforming. Tomtene er bratte og dermed lite fleksible 
både i forhold til bygningsutforming og eventuelt senere utvidelse av sykehuset. Høydeforskjellene er 
størst på Høgsettomten. Samlet sett er tomten på Astad vurdert til å være noe bedre egnet enn tomten 
på Høgset. Dette skyldes hovedsakelig bedre tilgjengelighet til Batnfjordsøra og til E39, enklere 
bussbetjening, bedre lokale vindforhold for helikoptertransport og noe lavere kostnader til 
tomteopparbeidelse og infrastruktur.  

Samlet er konsekvensene av de to tomtene omtrent like 

Samlet sett er det lite som skiller tomtealternativene i forhold til konsekvenser, men de er ulike på 
enkeltkonsekvenser. Astad kommer dårligere ut enn Høgset i forhold til folkehelse og friluftsliv, i første 
rekke pga virkninger for friområdet i Astaddalen.  Astad kommer jamt ut med lite til middels negative 
konsekvenser, mens Høgset kommer dårligst ut i forhold til landskapsbilde og landbruk.  

Ved begge tomtene er det fareområder for skred, - snøskred på Astad og steinsprang på Høgset. Det er 
strenge sikkerhetsregler for plassering av sykehus. Sykehustomtene er plassert slik at de ikke berører 
fareområdene og begge tomtene framstår som lite sårbare. 
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Konsekvenser av lokal arealutvikling som følge av sykehus 

Etablering av sykehus kan føre til ny lokal arealutvikling. For kommunen er det også et poeng at 

sykehuset skal gi ny vekst og utvikling i kommunen. Det er derfor gjort en vurdering av hvordan 

eksempelvis 200 nye boliger kan planlegges under hensyn til god stedsutvikling og nærhet til 

senterområde og sykehus. Dette er ikke formelle planforslag men arealskisser som grunnlag for å 

vurdere konsekvensene av lokal arealutvikling i sykehusenes nærområde. 

Lokal arealutvikling vil gå ut over jordvernet  

Det vil være størst konsekvenser for landbruket ved lokal arealutvikling i sykehustomtenes nærområde. 
På Høgset vil i tillegg virkningene for landskapsbildet være store.  

Arealutviklingen i sykehusområdene vil føre til at dyrka mark går ut av bruk dersom vi skal oppnå en 
klart avgrenset, konsentrert og sentrumsnær utbygging med gode kvaliteter, i tråd med regionale og 
nasjonale retningslinjer for arealutvikling.  I Batnfjordsøra ligger det stor arealressurser i høyere 
utnyttelse av dagens senterområde, men det vil ikke være tilstrekkelig til å dekke behovet for f.eks 200 
boliger og den private og offentlige service som skal betjene denne veksten.  

Lokal stedsutvikling er sårbar for skred 

Nærområdene i begge områdene er sårbare for skred. Batnfjordsøra har i tillegg utfordringer knyttet til 
flom og havstigning. Registrert kvikkleireområde sør for dagens sentrum vil kreve en avklaring av 
grunnforholdene før området kan planlegges for utbygging. Arealmulighetene i området er imidlertid 
romslige nok til at det ikke vil skape vesentlige barrierer for utvikling av området.  Samlet sett er det 
likevel flere usikkerhetsmomenter og tema knyttet til samfunnssikkerhet på Batnfjordsøra enn på 
Høgset.  

Astadtomten er best for stedsutviklingen i kommunen 

Utvikling på Høgset bygger ikke opp under dagens senterstruktur i kommunen og med etablering av 
sykehus og med lokal stedsutvikling på Høgset, vil kommunen få et nytt «senter». I forhold til resten av 
kommunen kan boligområder på Høgset framstå som usentrale områder med liten mulighet for lokal 
service.  Sykehustomt på Astad ligger heller ikke helt sentrumsnært og det er betydelig høydeforskjeller 
til Batnfjordsøra.  Sykehus på Astad kan likevel i større grad enn på Høgset fungere som en «motor» for 
utviklingen i sentrum og bidra mer positivt til areal- og senterutvikling i kommunen.  

Samlet vurdering: Astad anbefales som kommunens valg av sykehustomt 

Oppsummering og anbefaling av de to alternative sykehustomtene i Gjemnes bygger på vurdering av 

hvor egnet stedet er som tomt, konsekvenser for miljø og samfunn både av selve sykehustomten og av 

en mulig arealutvikling i nærområdet, samt de sårbarhetsforhold som er avdekket.  I tabellen under er 

det vist en enkel rangering av de to tomtene basert på disse forholdene.  

Tabell: rangering av tomtealternativene oppsummert i forhold til vurderingskriteria  

 Astad Høgset 

Tomtene egnethet for sykehusutbygging 1 2 

Konsekvensanalyse av tomtene  1 1 

Sårbarhetsanalyse for tomtene  1 1 

Konsekvenser for arealutviklingen i nærområdet 1 2 

Sårbarhetsanalyse av lokal arealutvikling 2 1 

Sykehusets bidrag til lokal utvikling 1 2 

Samlet 1 2 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Helse Møre og Romsdal HF (HMR) la i 2012 fram utviklingsplan for helseforetakets virksomhet fram mot 
2030 [11]. Utviklingsplanen vurderte bl.a. forslag til framtidig sykehusstruktur for Nordmøre og 
Romsdal.  På grunnlag av utredningsplanen vedtok Helse Møre og Romsdal HF (HMR) og Helse Midt-
norge RHF (HMN) at det skal planlegges ett, nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal til 
erstatning for dagens sykehus i Molde og Kristiansund. Det ble også vedtatt at det nye sykehuset skal 
ligge mellom dagens to sykehus avgrenset til aksen mellom Hjelset i Molde og søre del av Frei i 
Kristiansund [7][8]. 

Det aktuelle område for nytt sykehus strekker seg over tre kommuner: Molde, Gjemnes og Kristiansund. 
For å avgrense antall lokaliteter, har helseforetaket bedt de tre kommunene om å lansere hvert sitt ene 
tomtealternativ for nytt sykehus [10]. Basert på en del krav helseforetaket har satt til aktuelle tomte-
alternativ, er det opp til kommunene å legge fram forslag til tomt innen sin kommune.  Endelig valg av 
tomtealternativ, bl.a. basert på tomteforslag fra kommunene, gjøres av HMR.  

Denne rapporten presenterer konsekvensutredning for tomtevalget i Gjemnes kommune og en 

evaluering av tomtenes egnethet ut fra kriterier satt av helseforetaket.  

 

 

Figur 1. Seks alternative sykehustomter i tre kommuner på strekningen Hjelset-Søre Frei. 
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1.2 Planprogram 

Utredning for tomtevalg gjøres med hjemmel i Plan og bygningsloven og etter forskrift om konsekvens-
utredning (KU). Etablering av akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal er av en størrelse som utløser krav 
om utredninger av konsekvenser for miljø og samfunn etter KU-forskriftens § 2 e, f og g [15].  Før 
oppstart av plan- og utredningsarbeidet skal det utarbeides et planprogram som gir rammer for innhold 
og prosess arbeidet.  Dette ble utarbeidet felles for de tre kommunene [6]. Planprogrammet ble vedtatt 
i Gjemnes kommune 15. oktober 2013.   

1.3 Tomtevalg gjennom tre prosesser 

Arbeidet med KU inngår i en sammenheng der tre prosesser skal gjennomføres med hvert sitt 
vedtaksgrunnlag: 

 KU-del 1: Lokal konsekvensutredning og valg av tomt innenfor hver kommune 
Denne prosessen skal avklare at tomtene er egnet til formålet og i forhold til KU-krav i Plan- og 
bygningsloven. Dette vil være grunnlag for kommunens lansering av sitt tomtealternativ, og 
presenteres i denne rapporten. 

 KU-del 2: Regional konsekvensutredning. Valg av sykehustomt for videre plan- og prosjektering.  
I tillegg til de lokale tomteevalueringene i punktet over, vil endelig valg av tomt bygge på forhold 
som går ut over den enkelte kommune, dvs i en regional kontekst. Dette valget blir gjort på 
bakgrunn av både lokale og regionale KU og utfallet av HMR interne helse- og sykehusfaglige 
vurderinger. Det lages en egen rapport for regionale konsekvenser. 

 HMRs sin idéfaseprosess 
I tillegg til resultatene fra lokale- og regional konsekvenser, vil helseforetaket også legge til grunn 
sine egne interne strategier og mål for virksomheten.  Dette blir klargjort gjennom en egen prosess 
etter prosedyrer fastlagt av Helsedirektoratet og med basis i veileder for planlegging av 
sykehusprosjekt i tidlig fase [12].  Første fase i dette arbeidet er «idefasen» hvor bl.a. ulike 
alternativ for funksjonsfordeling blir vurdert i forhold til brukerbehov, kapasitet og økonomisk 
realisme for det nye sykehuset. 
 

Disse tre punktene danner grunnlaget for HMRs valg av tomt. 

De to første punktene over blir gjennomført etter Plan og bygningsloven på bakgrunn av planprogram-
met. Det må presiseres at KU etter Plan- og bygningsloven gjelder eksterne konsekvenser, dvs virkninger 
for natur, miljø og samfunn som følgje av lokalisering av et sykehus på en bestemt lokalitet.  

Prosessen i det tredje punktet over blir gjort i tråd med Helsedirektoratets veileder for planlegging av 
sykehusprosjekt i tidlig fase og som en videreføring av HMRs utviklingsplan. Dette tar for seg «interne» 
forhold for HMR og foretakets strategier og valg knyttet til oppgaver og økonomisk bærekraft. 

Etter at HMR har valgt tomt, vil det bli startet opp reguleringsplanarbeid i den aktuelle kommunen. Da 
blir denne kommunen planmyndighet for dette planarbeidet.  Den formelle avklaringen av 
utredningskravet i planprogrammet vil da bli presentert samlet.  

En forenklet skisse av prosessen fram til reguleringsvedtak er vist under, hvor denne rapporten er 
markert med egen farge.  
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Figur 2. Oversikt over prosessen fram til planvedtak for valgt sykehustomt, skilt mellom prosessen etter 
Plan- og bygningsloven, og helseforetakets egne interne prosesser Denne rapporten plassering i 
prosessen er vist med egen farge i figuren. 

 

1.4 Prosess med bruk av KU for valg av tomt 

Prosessen rundt bruk av KU for valg av sykehustomt er i vårt tilfelle mer kompleks enn vanlig, og krever 
derfor litt ekstra omtale. Det «vanlige» er at KU og plan (regulerings- eller kommunedelplan) blir lagt 
fram samtidig og som ett dokument. Forskrift om KU § 14 gir imidlertid hjemmel til at «… konsekvens-
utredning kan også benyttes til å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter man gjennomfører et 
reguleringsarbeid for etter plan- og bygningsloven». Denne metoden er lagt til grunn for valg av tomt. 

Bruk av KU som grunnlag for tomtevalg ble gjort etter at planprosessen var startet opp. 
Planprogrammet la opp til en prosess med utarbeiding av kommunedelplan for alle tomtealternativer. 
Av hensyn til ressursbruk, omfang på prosess og krav til framdrift, er det i ettertid valgt å vente med det 
formelle planframlegget til etter at tomt er valgt.  

Det betyr i praksis at konsekvensutredningene blir lagt til offentlig ettersyn uten at det er med et 
konkret arealplanforslag. Det betyr likevel at KU-plikten til planarbeidet for den konkrete lokaliseringen 
som blir valgt, skal være oppfylt.  

Slik prosessen er utformet, vil kommunene som nevnt ha ansvar for hvilken tomt innenfor sin kommune 
som kan være aktuell, mens det er opp til styret i HMR og HMN å avgjøre tomtevalget. Første formelle 
planvedtak etter plan- og bygningsloven i denne saken, vil være planvedtak til reguleringsplan for valgt 
tomt. Det vil være vertskommunen for valgt tomt som ved behandling av reguleringsplanforslaget må 
avgjøre om utredningsplikten etter planprogrammet er oppfylt, jfr § 12 i KU-forskriften: «Plan- eller 
tillatelsesmyndigheten skal ved behandlingen av planen eller tiltaket ta i betraktning konsekvens-
utredningen og innkomne uttalelser. I saksframlegget eller innstillingen til vedtak skal det framgå 
hvordan virkningene av planforslaget eller søknaden med konsekvensutredning og innkomne uttalelser 
er vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Det skal også redegjøres for hvordan aktuelle 
alternativer er vurdert.» 

 

1.5 KU i to deler, + idefaserapport 

Plan- og bygningsloven og forskrift om KU gir rammer for både innhold og prosess for utarbeiding og 
behandling av KU. Innen visse rammer kan innholdet i KU avgrenses og presiseres i planprogrammet.  
KU-forskriften legger vekt på at utredningene skal avgrenses til relevante og realistiske alternativ (§ 7) 
og fokusere på beslutningsrelevante forhold (§ 9). Ettersom det er to faser i utvelgelsesprosessen, vil det 
være ulike beslutningsrelevante tema i de to fasene.  
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Den kommunale prosessen for valg av tomt innenfor kommunen vil i hovedsak gjelde lokale forhold 
knyttet til selve tomten og virkninger i tomtens nærområde. I tillegg til omtale av tomten og 
omgivelsene, gjelder dette bl.a. arealrelaterte tema knyttet til naturmangfold, kulturminner og 
kulturmiljø, landbruk og jordverninteresser, landskap, friluftsliv og folkehelse, risiko og sårbarhet mm, 
samt en vurdering av hvordan en sykehusetablering vil være i forhold til kommunens arealpolitikk, 
senterutvikling mm.   

Regionale tema er også viktig for kommunen, men vil ikke skille vesentlig mellom kommuneinterne 
alternativ.  Gjemnes sine to alternativ er ikke vesentlig forskjellig i en regional sammenheng og regionale 
forhold ansees ikke i samme grad å være beslutningsrelevant for valg mellom disse to tomtene. 

Regionale tema som er relevant for å vurdere tomtene mellom kommunene og som inngår i KU-del 2 er: 

 Helikopterberedskap for sokkelen 

 Helikoptertrafikk generelt 

 Overordnet risikoanalyse  

 Rekruttering og fagmiljø  

 Tilgjengelighet regionalt 

 Klimagassregnskap for trafikk og eventuelle utslipp fra sykehuset 

 Regionale virkninger for sysselsetting  

 Ambulanse inklusive ambulansebåt  

 Forhold til regionalt utbyggingsmønster og senterstruktur 
 
Idefasearbeidet til helseforetaket har også fokus på regionale virkninger, men disse er på en annen måte 
enn KU-tema "interne", knyttet til sykehusprosjektet i seg selv. Det gjelder bl.a. diskusjonen om syke-
husmodell, rekruttering, funksjonsfordeling mm.  Noen av disse virkningene vil inngå i den samlede 
vurdering av hvilken lokalisering helseforetaket vil velge og som går utover de tema som vurderes i 
KUen.  

Det formelle kravet til KU gir ikke grunn til å skille mellom "lokale" og "regionale" virkninger. Tvert om er 
det et krav at alle lokaliseringsrelevante eksterne virkninger for samfunn og miljø som skal utredes i tråd 
med planprogrammet. Det er dette samlete KU-grunnlaget som vertskommunen for valgt tomt må ta 
stilling til som del av behandlingen av reguleringsplanforslaget. 

 

1.6 To nivå i den kommunale utredningen 

Ett av hovedformålene med den lokale delen av konsekvensutredningen er å sikre at den valgte tomten 
er byggbar. Dette gjelder både i forhold til kvaliteter ved tomten, og at det ikke vil være vesentlige 
konflikter knyttet til disponeringen av tomten til utbyggingsformål. Konsekvensutredningen for tomtene 
er derfor gjort grundig med bl.a. egne undersøkelser av grunnforhold, fare for skred og ras, samt egne 
registreringer av naturmiljø og arkeologiske forundersøkelser.  

Etablering av et sykehus med et stort antall ansatte og besøkende, kan føre til en arealetterspørsel for 
utbygging av boliger og service som ellers ikke ville kommet, dvs som en konsekvens av 
sykehuslokaliseringen. For å få oversikt av hvilket fotavtrykk potensiell ny arealbruk vil avsette, er det 
utarbeidet arealplanskisser på kommunedelplannivå som grunnlag for å vurdere hvilke konsekvenser en 
slik utvikling kan få. Ettersom styringen av arealbruken i grenda som huser sykehuset er åpent og kan 
gjøres på ulike måter, er konsekvensutredningen av arealbruksendringer utenfor sykehustomten gjort 
enklere enn for selve sykehustomten. Utredningen er gjort på samme nivå og krav til detaljering som 
konsekvensutredning av nye utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel (KPA).  

Figuren nedenfor viser prinsipielle forskjeller mellom ulike nivåer i konsekvensutredningen. 
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Figur 3. Utredninger på tre nivå: tomt, nærområde og regionalt. Denne rapporten dekker de to første 
nivåene, selve sykehustomta og mulige arealrelatert konsekvenser i nærområdet. 

 

1.7 Ansvarsfordeling for de ulike dokumenter 

På bakgrunn av den prosess som er vist over, er det i oversikten under vist fordeling av ansvar for de 
ulike dokumenter fram til og med valg av tomt. 

Dokument Ansvar Oppgave 

KU del 1:  
Lokal, kommunal KU  
 

Hver av kommunene - Utarbeiding av KU for tomt og tomtens 
nærområde 

- Evaluering av tomtens egnethet 
- Sende KU-dokumentet på høring 
- Oppsummere høringsuttalelser 
- Vedta tomt i sin kommune 

KU del 2:  
KU for regionale 
tema  

Helse Møre og Romsdal HF - Utarbeiding av KU for regionale tema 
- Sende dokumentet på høring 
- Oppsummere merknader 

Idefaserapport Helse Møre og Romsdal HF - Utarbeide dokument 
- Oppsummere samlede konsekvenser 

Alle de tre 
rapportene 

Helse Møre og Romsdal HF - Valg av tomt for videre planlegging og 
prosjektering 
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2 Kort om dagens situasjon 

2.1 Kort om Gjemnes 

Gjemnes ligger mellom Molde og Kristiansund, med et folketall på omtrent 2.600. Folketallsutviklingen 
har hatt en svak nedgang de siste fem årene. Landbruket står sterkt i kommunen med hele 38 prosent 
av arbeidsplassene. Kommunen har også 10 prosent av arbeidsplassene innen industri og ellers en stor 
andel innen offentlig tjenesteyting og forvaltning. Med sin beliggenhet mellom to byer, er det stor 
utpendling fra kommunen. Nær halvparten av arbeidstakerne pendler til nabokommunene, mest til 
Molde (346 pendlere i 2012), men også mange til Kristiansund (90 pendlere i 2012).  

 

 

Figur 4. Tetthet i boligbygg og fritidsbebyggelse i Gjemnes kommune. Kilde: Kommunestatistikk fra Møre 
og Romsdal fylkeskommune. 

 

2.2 Aktuelle alternativer 

To alternativer er silt ut 

Med bakgrunn i kriteria gitt av Helse Møre og Romsdal, har Gjemnes vurdert aktuelle alternativer i 
kommunen. Etter en vurdering av mulige tomter, ble i alt fire tomtealternativ vurdert. To av disse ble silt 

Batnfjordsøra 

Høgset Torvikbukt 

Angvik 

Molde kommune 

Kristiansund kommune 

Fræna kommune 
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ut gjennom behandling av planprogrammet [6], Hallset på sørsiden av Bergsøya og Silset et par 
kilometer sør for Batnfjordsøra. Hallset falt ut fordi området ligger for langt fra den aktuelle korridoren 
som Helse Møre og Romsdal hadde avgrenset som aktuelle områder.  Silset ble ikke ført videre som 
tomtealternativ av kommunen fordi hele arealet er verdfull dyrka jord og vil være i sterk konflikt med 
landbruksnæringens interesser lokalt og med nasjonal jordvernpolitikk.  

To aktuelle alternativer 

Etter vedtak av planprogrammet er følgende to tomter aktuelle for Gjemnes: 

 Astad, nord for Astadelva på øvre side av ny E39 

 Høgset
1
 på et platå ved Gjemnesaksla 

 

2.3 Batnfjordsøra og Astad 

2.3.1 Struktur og funksjoner på stedet 

Astadtomten ligger ca 1,5 km i luftlinje nordvest for kommunesenteret Batnfjordsøra. Batnfjordsøra er 
kommunesenter i Gjemnes kommune. Det har et klart definert sentrum med kommunehus, butikker, 
samfunnshus, skole m.m. Det er 
imidlertid relativt store flater og rom 
rundt bebyggelsen, slik at tettstedet 
ikke har et utpreget urbant preg. 

På østsiden av sentrum, i direkte 
tilknytning til sentrumsområdet, 
ligger boligfeltet Indergardsfeltet. I 
tillegg er det et større boligfelt på 
Solsida, ca en km fra sentrum. Øvrig 
bebyggelse rundt tettstedet er mer 
spredt lokalisert langs E39 og 
tilknyttede fylkesveier (fv. 286 og fv. 
666). 

 

 

  

                                                      

1
 Et mer korrekt navn på tomten er Gjemneset som er det lokale stedsnavnet. For å unngå forveksling med 

kommunenavnet, er Høgset benyttet som er et alternativt stedsnavn i området. 

Figur 5.  Funksjoner i 
Batnfjordsområdet 
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2.3.2 Planstatus 

Sykehustomten på Astad er i 
kommuneplanens arealdel 
(2002- 2014) vist som landbruks- 
natur og friluftsområde og 
industri. Det er imidlertid vedtatt 
en kommunedelplan, 
Kommundelplan for Astaddalen,  
som gjelder foran kommune-
planen, slik at industriformålet er 
falt bort, se nedenfor. 

Områdene sør for sykehuset er i 
kommuneplanen vist som 
nåværende boligområde med en 
utvidelse (framtidig bolig-
område) i sør. I tilknytning til 
området ligger også et område 
for offentlig bygning 
(barnehage). 

Sentrum av Batnfjordsøra er i 
kommuneplanens arealdel vist 
som nåværende tettbebyggelse. 
På Nåstad er vist et område for 
framtidig boligbebyggelse. 
Områdene innerst i fjorden er 
båndlagt etter lov om naturvern. 

 

 Figur 6: Utsnitt av kommuneplanens arealdel med tomteområdet for 
sykehus inntegnet 

 

 

Figur 7: Utsnitt av kommunedelplan for Astaddalen. Stiplet rød linje 
viser sykehustomten på Astad. 

 

 

Kommunedelplan for Astaddalen viser at deler av Astad-tomten er satt av til offentlige bygninger (jf 
dagens barnehage), parkering og et framtidig friområde. Den viser også en planlagt turvei gjennom 
Astad-tomten. Områdene på sørvestsiden av turveien, langs elva, er vist som landbruks- natur og 
friluftsområde (LNF) der friluftsliv er dominerende. Øvrig del av tomta er vist som LNF-område. 
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2.4 Høgset 

2.4.1 Struktur og funksjoner på stedet 

 

Ca 1 mil utover Batnfjorden 
fra Batnfjordsøra ligger 
Høgset. Området er lite 
bebygd og preget av 
landbruk og noe spredt 
boligbebyggelse. Gjemnes 
kirke ligger i området og en 
nedlagt skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Funksjoner på 
Høgset/ Gjemnes 

 

2.4.2 Planstatus 

Sykehustomten på Høgset er i 
kommuneplanens arealdel 
vist som landbruks- natur og 
friluftsområde.  

Kirken og den nedlagte skolen 
er vist som offentlige bygg.  

  

Figur 9.  Utsnitt av kommune-
planens arealdel med tomte-
området for sykehus inntegnet 
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3 Tomtealternativene 

3.1 Null-alternativet  

I Helse Møre og Romsdals utredning av nytt sykehus skal nullalternativet være med blant alternativene i 
tråd med reglene for planlegging av sykehus i tidlig fase. Nullalternativet utgjør også referanse-
alternativet for vurdering av konsekvenser, dvs det er virkninger som følge av endringer fra 
nullalternativet som utredes.  

 

3.1.1 Sykehusanlegg 

Nullalternativet er ikke det samme som dagens situasjon, men en framskriving av situasjonen dersom 
det ikke bygges nytt sykehus. Nullalternativet vil derfor omfatte tiltak som gjør det mulig å opprettholde 
dagens drift på et forsvarlig nivå på sykehusene på Lundavang og ved Opdøl i Molde og ved sykehuset i 
Kristiansund. Det innebærer at nullalternativet vil inneholde nødvendig vedlikehold og oppgraderinger 
som er nødvendige for at alternativet skal være reelt. 

Investeringsbehovet i null-alternativet er oppsummer i et eget notat [22]. Av dette går det fram at det 
ikke vil være vesentlige arealkonsekvenser knyttet til null-alternativet, de endringer som er nødvendig er 
i hovedsak knyttet til eksisterende bygg samt noen mindre nybygg innenfor eksisterende sykehus-
områder. Det er videre forutsatt omtrent samme bemanning i nullalternativet som ved nytt felles 
sykehus.  

De økonomiske konsekvensene i forhold til investering og drift vil være en vesentlig del av 
helseforetakets vurderinger men er ikke tema i konsekvensutredningen som fokuserer på virkninger for 
omgivelsene. De økonomiske sidene er tidligere grundig behandlet i Utviklingsplan for HMR [11] og vil 
bli videre behandlet i HMRs idefaserapport som legges fram ved utgangen av 2014.  

 

3.1.2 Planlagte tiltak i området 

I null-alternativ inngår normalt tiltak som er vedtatt og som det foreligger en finansiering for. Det 
foreligger ingen planer for utbyggingstiltak eller annen bruk av arealene innenfor de avgrensede 
tomtealternativene.   

 

3.2 Utbyggingsprinsipp for nytt sykehus  

3.2.1 To prinsippmodeller 

Det er utarbeidet et notat som beskriver en prinsipiell utbyggingsløsning for et nytt sykehus [21]. Den 
maksimale størrelsen for et slikt sykehus er vurdert til å være 60 000 m² brutto gulvareal. Et 
akuttsykehus kan organiseres på flere måter, men det vil bestå av ulike avdelinger og fagmiljøer som 
utfører sine arbeidsoppgaver i lokaler som er tilpasset ulike typer og stadier av pasientbehandlingen. 
Med bakgrunn i gjennomførte sykehusutbygginger de siste ti årene i Skandinavia, er det beskrevet en 
typisk inndeling av bygningsmassen i arealer med forskjellige egenskaper når det gjelder dagslys, 
romstørrelser og interne sammenhenger.  

For å kunne innpasse prosjektet på ulike tomter, er det utformet to prinsippmodeller for et nytt 
sykehus. Den modellen som vil gi størst handlefrihet for tiltakshaver, er en utstrakt utbygging med 
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relativt stor grunnflate og moderat byggehøyde. Denne modellen vil dekke et område på ca 230 m x 140 
m (29 daa) og de høyeste fløyene vil ha en byggehøyde på fem etasjer som kommer i tillegg til én 
kjelleretasje.  

 

Figur 10 Utstrakt modell, illustrasjon Momentum 
Arkitekter AS 

 

Figur 11 Kompakt modell; illustrasjon Momentum 
Arkitekter AS 

En mer kompakt modell kan lettere plasseres på trangere tomter, men representerer noen 
begrensninger for mulige utbyggingsløsninger. Et sykehus med det samme romprogrammet som den 
utstrakte modellen, er her innpasset i en bygningsmasse som dekker ca 275 m x 70 m (ca 19 daa) med 
syv etasjer på de høyeste delene og to underjordiske etasjer. 

Sykehuset har tre separate innganger lagt til hver sin fasade, én hovedinngang, én økonomigård og én 
akuttinngang. Sengeposter og hovedinngang vil bli orientert mot utsikt og sol, mens akuttinngang og 
behandlingsfløyer vil vende motsatt vei. På tomtene med kompakt utbygging vil sengepostene ligge over 
behandlingsfløyene. 
 

3.2.2 Sammenlignbare illustrasjonsprosjekt - ikke planforslag 

Et sykehusprosjekt skal nødvendigvis gjennom flere faser med bearbeidelse av bygningsmessige 
løsninger. I denne omgang er lokaliseringene undersøkt med prinsipielle løsninger på planerte tomter. 
Det er lagt til grunn at tomtenes egnethet og konsekvenser av en utbygging vurderes uten stor grad av 
prosjekttilpasning til den enkelte tomt og landskapssituasjon. Dette er gjort likt og sammenlignbart for 
alle tomtealternativer. Avhengig av tomtens beskaffenhet kan dette gi store inngrep i terrenget i form 
av store fyllinger og skjæringer og slik sett være en illustrasjon på tomtens topografiske egenskaper i 
forhold til sykehusutbygging. Ved en utbygging vil det senere bli utviklet et sykehusanlegg som er 
vesentlig mer tilpasset landskapet på og nært tomten.  

Begge tomter i Gjemnes ligger i bratt terreng og her var det den kompakte sykehusmodellen som var 
aktuell. 

 

3.2.3 Parkering 

Felles for alle situasjonene er at det er vist 1000 parkeringsplasser på terreng i området mellom 
adkomstvei og hovedinngang, et slikt parkeringsareal vil utgjøre ca. 30 daa. Uteområdet til sykehuset er 
illustrert med maksimalt fall 1: 20 og vil dermed kunne få stigning innenfor kravene til universell 
utforming. Akkurat som bygningsmassen må bearbeides i flere faser i en prosjektutvikling, er 
uteområdene i denne omgang illustrert på en skjematisk måte.  

 

3.2.4 Trafikk og adkomst 

Pasientreiser er anslått på bakgrunn i pasientdata fra sykehusene i Molde, Kristiansund og Opdøl.  Det er 
tatt hensyn antall pasienter, liggedøgn og pasientbesøk, fordelingen mellom døgnpasienter, polikliniske 
konsultasjoner og deres følgere.  Personellets reiseaktivitet er anslått ut fra arbeidstid, helgebemanning, 
vaktordninger og normalt fravær. I tillegg er det noe mindre trafikk til vareleveranser og andre 
besøkende. Samlet gir det ca 3.500 personer som kommer til sykehuset en vanlig hverdag.  Basert på 
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erfaringsdata for bruk av buss og bil og antall personer pr bil, gir dette en trafikk på adkomtveien til 
sykehuset på ca 3.600 kjøretøy. 

Tabell 1 viser trafikktall basert på foreløpig beregnete prognoser for trafikkvekst fram mot 2030. Det er 
tatt utgangspunkt i generell trafikkvekst for Møre og Romsdal basert på vekstforutsetninger i Nasjonal 
trafikkplan, pluss sykehusgenerert trafikk og trafikk skapt av en tilvekst på ca 200 boliger i sykehusets 
nærområde. Nær sykehuset vil trafikk til og fra sykehuset påvirke trafikkomfanget og det er derfor vist 
trafikktall på hovedveien i begge retninger fra «sykehuskrysset». 

Tabell 1. Foreløpig prognose for trafikk nord og sør for kryss til sykehus på Astad og Høgset. 
Gjennomsnittlig antall biler pr dag (ÅDT )i 2030. 

 Astad Høgset 

- E39 Sørover mot Batnfjordsøra  
- E39 Nordover mot Kristiansund 

5 700 
4 000 

5 000 
4 700 

 

Adkomstvei til sykehuset knytter seg til E39 med et planskilt kryss. Utforming av kryss med ramper er 
gjort i tråd med Statens vegvesens krav til veiutforming.  Veien til Astadtomten vil være en separat 
adkomst kun for sykehuset, mens veien til Høgsettomten kan inngå i en fremtidig utbygging i området. 
Det er i tillegg lagt til rette for universelt uformet gang- og sykkelveitilkomst fra nærområde og til 
holdeplass for buss. 
 

3.3 Kriterier for egnethet av sykehustomt 

Som nevnt i kapittel 1 er konsekvensutredningens formål å avklare eksterne virkninger, dvs de 
virkninger sykehusetableringen kan få for miljø og samfunnet rundt tomten. I tillegg skal tomtene også 
være egnet for etablering av sykehus sett fra tiltakshavers side.  I planprogrammet [6] er det derfor satt 
noen kriterier som de ulike tomtene må tilfredsstille for å være egnet til et sykehus som dekker 
helseforetakets behov: 

 minimum 120 daa stort areal, potensiale for utviding må synleggjerast 
 dersom arealet er kupert eller har stigning utover 5 m (ein bruttoetasje) må arealet vere om 

lag 20 % større 
 stabil grunn og minst mogleg potensiale for ytre risikohendingar 
 lett tilgjengeleg for teknisk infrastruktur (vei, vatn, avløp, el – forsyning, IKT) 
 lett tilgjengeleg for brukarar og tilsette med bil og kollektivtransport 

 

Kriteriene i planprogrammet er basert på tomtespesifikasjoner som styret i Helse Møre og Romsdal 
behandlet i sak 2013/11 [10]. Disse er oversendt kommunene som grunnlag for deres søk etter 
alternativer. Spesifikasjonene i helseforetakets sak omfatter forhold som både er knyttet til tomtens 
fysiske egenskaper samt lokale og regionale konsekvenser. Forhold knyttet til lokale konsekvenser 
behandles i denne rapportens avsnitt 4 og 6, regionale virkninger vil bli utredet i KU del 2 (jfr kapittel 1), 
mens forhold knyttet til tomtens egnethet for formålet er behandlet i dette avsnittet.   

Med bakgrunn i planprogrammets kriterier og relevant utdrag fra spesifikasjonene fra helseforetaket 
side, er tomtenes egnethet vurdert på grunnlag disse kriteriene: 

1. Byggbarhet  
 Tomtens størrelse og plassering i terrenget, helningsforhold. Hvilken grad av fleksibilitet dette gir 

for byggløsninger og utvidelse av tomten i etterkant 
 Grunnforhold 
 Risikoforhold 

2. Kvaliteter for brukerne 
 Landskap/ opplevelse 
 Utsikt 
 Sol, vind 
 Støy, forurensning.     
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3. Tilgjengelighet 
 Lokalisering, dvs nærhet til boligområder og servicetilbud. Dagens situasjon for service og boliger 

legges til grunn, men med de forbindelser (veier, gang/ sykkelveier) det er naturlig å etablere i 
forbindelse med sykehuset.  

 Tilknytning til stamvei på aksen Hjelset – Frei 
 Muligheter for kollektivbetjening 
 Tilknytning til lokalt gang- og sykkelveinett 

4.  Annen teknisk infrastruktur 
 VA 
 Kraft 
 Fiberkabel 

5. Helikopter 
 Lokal innflygingsrute 
 Landingsforhold 

6. Økonomi og tidsaspekt 
 Planstatus i forhold til Plan og bygningsloven 
 Konflikter med annen arealutnyttelse 
 Eierforhold og sannsynlig tomtepris 
 Kostnader ved adkomstvei og tomteopparbeidelse 
 Usikkerheter i kostnadsbildet, bindinger og tidsaspekt 

 
I neste avsnitt blir tomtene vurdert opp mot disse kriteriene. I oppsummeringen er egnetheten vurdert 
etter følgende skala: 
 Mindre godt egnet.  

Tomten er byggbar men har noen klare begrensninger eller ulemper 
 Middels egnet.  

Normale forhold som ikke peker seg ut verken positivt eller negativt.  
 Meget godt egnet.  

Det er sider ved tomten som har spesielt gode forhold eller kvaliteter. 
 

3.4 Astad  

3.4.1 Utbyggingsløsning på Astad  

Sykehusutbygging på Astadtomten krever en 
kompakt modell med mindre tomtedybde enn den 
utstrakte modellen (jfr avsnitt 3.2.1).  

Sykehuset er lagt inn på en et bearbeidet platå i 
landskapet på ca 78 moh. Med den forenklede 
modellen for en utbygging resulterer dette i 
skjæringer i bakkant på mellom 18 og 24 m og 
murer eller fyllinger foran på 11- 18 m. I et endelig 
prosjekt vil slike forhold kunne bearbeides.  

Bygningsanlegget er i illustrasjonene vendt utover 
mot det åpne fjordlandskapet i øst. Både hoved-
inngang, behandlingsfløyer og sengeposter er 
orientert denne veien. Økonomiinngang er plassert 
på nordsiden og akuttinngangen på vestsiden, mens 
psykiatridelen ligger i et lavere bygningsanlegg mot 
sør.  Hoveddelen av sykehuset er vist med to under-
etasjer og syv etasjer over terreng. 

 

Figur 12 Situasjonsplan for kompakt sykehusmodell 
på Astadtomten. Skredfareområde vist med gul 
skravur. 
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Figur 13. Kompakt sykehusmodell på tomten på Astad. Skredfareområde vist med gult. 

 
Figur 14. Typisk terrengsnitt 

 
Figur 15. Mulig utvidelse av sykehus på Astad vist 
med orange 

 

Veiløsning 

For å vinne høyde er adkomstvei knyttet til kryss med E39 nord for sykehustomten. Avstanden fra 
dagens kryss ved Astad til det nye sykehuskrysset blir 500 m, noe som tilfredsstiller krav for 
dimensjoneringsklassen til E39 på denne strekningen.  

For å begrense terrenginngrep er krysset vist formet som et ruterkryss med en enkelt femarmet 
rundkjøring lagt på et lokk over europaveien. Det er tilstrekkelig med en rundkjøring siden fire av 
veiarmene er énfelts ramper knyttet til E39. Rundkjøringen er vist lagt over stamveien av hensyn til 
stigningen fra kryssområdet der E39 ligger på kote 60 til sykehusets hovedinngang 78 moh. 
Avkjøringsrampene er lagt med maksimal stigning 8 prosent, og disse blir lengre mot sør enn mot nord 
fordi E39 har 5 prosent stigning i retning nord. Rampene mot sør er 430- 450 meter inkludert 
akselerasjons- eller retardasjonsfelt, mens rampene mot nord har samlet lengde mellom 230 og 280 m. 

 

3.4.2 Byggbarhet 

Tomtens størrelse, plassering og helning, fleksibilitet 

Tomten er ca 120 daa, og i tillegg til å ligge høyt, er den plassert i en relativt bratt helling, mellom 1: 4 og 
1: 5 på de nedre slakere partiene. Den interne høydeforskjellen innenfor tomteområdet er ca 55 meter. 
Terrengforskjellene vil begrense hvilke muligheter man har i forhold til utforming av bebyggelsen, man 
vil ikke fritt kunne velge hvilket konsept man legger til grunn. Tomten er ellers plassert mellom elv, ny 
E39 og område for rasfare (se Figur 12). Dette gir en noe trang situasjon. 

 

Parkering 

Hovedinngang 
Økonomi-
gård 

Psykiatri 

Somatikk 

Akutt 

E39 

Parkering 
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Grunnforhold  

Grunnforholdene er undersøkt og totalstabiliteten av tomten anses som meget god. Det er ingen fare 
for utglidninger av tomtearealet [31]. 

Det er heller ikke avdekket grunnforurensing av betydning på tomta [30]. 

 

Risikoforhold 

NGI har gjort en skredfarevurdering av det aktuelle området og utarbeidet faresonekart [35]. Tomten 
ligger tett opp til et område som kan bli berørt av snøskred innenfor et 5000 års intervall. Sykehus er en 
bygningskategori som skal plasseres utenfor områder med en slik skredrisiko. Tomten er derfor 
utformet slik at arealet ikke berører det skredutsatte området. Tomten berører et område rundt en liten 
skrent der det kan være fare for steinsprang. Denne kan imidlertid sikres ved enkle tiltak. 

 

3.4.3 Kvaliteter for brukerne 

Tomten på Astad ligger høyt og sørøstvendt innerst i et fjordlandskap med flott utsyn både mot 
Batnfjorden og elvedalen opp mot Fursetfjellet. Et sykehus på tomten vil nødvendigvis være orientert 
med utsikt mot fjorden og ligge med en "bakside" mot det bratte terrenget bak. For de delene av 
sykehuset som har rom mot øst, vil man få god utsikt, de delene som ligger inn mot bakken (vest) får 
mindre god utsikt. Tilsvarende vil eventuelle utearealer mot øst få god utsikt mens utearealer i vest får 
mindre god utsikt. Med den utbyggingsløsningen som er vist får en ellers internt på området svært høye 
både bygningsvegger og også skjæringer som er ute av menneskelig skala. Dette kan forringe 
opplevelsen utendørs. Det er generelt gode sol- og lysforhold på sykehuset, men Harstadfjellet sørvest 
for tomten vil begrense hvor mye ettermiddagssol sykehuset får.  

Når det blåser fra vestlige retninger vil vinden kunne fanges av toppen på Storfjellet og presses ned over 

Astaddalen mot fjorden. Da vil vinden strømme sørøstover ned skråningen og over tomten, noe som kan 

skape uheldige vindforhold utendørs. Fremherskende vindretninger vil imidlertid være rettet langs 

fjorden (sørvest- nordøst). 

Tomten ligger vendt mot E39 men i avstand som gjør at støynivået ikke overskrider grenseverdier for ny 
støyfølsom bebyggelse (jfr omtale av støykrav i avsnitt 4.3.2 på side 41).  Støynivået er beregnet med 
trafikktall for 2030, jfr avsnitt 3.2.4 på side 18.  Fylling mot veien vil også dempe støyen, men omfanget 
av dempingen vil være avhengig av hvordan terreng mellom sykehus, parkering og vei utformes.  

 

 

 

Figur 16. Støysoner for veitrafikkstøy på Astad, trafikk i 2030. 
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3.4.4 Tilgjengelighet 

Lokalisering  

Astadtomten ligger ca 32 km fra Kristiansund sentrum og ca 33 km fra Molde sentrum. Tomten er 
plassert ca 1,5 km i luftlinje nordvest for kommunesenteret Batnfjordsøra. Tettstedet ligger ved fjorden, 
mens sykehustomten ligger ca 78 moh. I Batnfjordsøra er alle viktige servicetilbud i Gjemnes kommune 
samlet. Et sykehus vil være synlig fra kommunesenteret, men likevel betyr avstanden langs vei på ca 4 
km og høydeforskjellen på ca 70 meter at sykehuset og tettstedet vil være adskilt fra hverandre. 
Veitilknytningen mellom sykehuset og kommunesenteret blir lang fordi adkomstveien må knyttes til et 
høyt punkt på E39 nord for sykehuset. Som en del av sykehusutbyggingen vil det være naturlig å 
etablere en kortere gang- og sykkelforbindelse til Batnfjordsøra. En slik vei kan bli ca 2 km lang, men vil 
ha samme høydeforskjell å overvinne. 

Tre kvart km sørvest for sykehuset ligger boligfeltet Solsida der det i dag er rundt 40 boliger.  Øvrig 
område med konsentrasjon av boliger er på østsida av Batnfjordsøra- sentrum. 

 

Tilknytning til stamvei 

Nybygd E39 passerer umiddelbart øst for tomten. Veien stiger med 5 prosent fra ca 27 til ca 53 moh 
langs sykehustomten, og ligger altså vesentlig lavere enn sykehustomten med en planlagt planert 
inngangsnivå ca kote 78 moh. Vi kan få til et kryss med E39 i relativt kort avstand til sykehuset. 
Avstanden fra sykehuskrysset til hovedinngangen blir ca 500 m.  

 

Muligheter for kollektivbetjening 

Timeekspressen mellom Volda og Kristiansund kjører bussruter langs E39 på denne strekningen med én 
avgang i timen i hver retning. Lørdager er frekvensen halvannen time og sent lørdag kveld og søndag 
formiddag er det ingen avganger. Nærmeste bussholdeplass ligger i dag ved Astadkrysset, men det er 
grunn til å tro at et sykehus blir et så stort tyngdepunkt at Timeekspressen vil kjøre oppom sykehuset. 

Øvrig kollektivbetjening, for eksempel lokalruter fra de to byene, antas ikke å være grunnlag for på 
Astad. 

Med kun Timeekspressen som tilbud antas det å være lav bruk av kollektivtransport for ansatte og 
brukere ved sykehuset. Med ca 2000 ansatte kan det like vel være grunnlag for at det settes opp egne 
arbeidsruter fra Molde og Kristiansund om morgen og ettermiddag. 

 

Tilknytning til lokalt gang- og sykkelveinett 

Etter at ny E39 åpnet, er gamleveien omklassifisert til fylkesvei og har status som lokalvei og 
representerer tilbudet til gående og syklende langs fjorden. Denne er knyttet sammen med fylkesvei 286 
som blir gang- og sykkelforbindelsen til Batnfjordsøra. Disse to lokalveiene er koblet sammen med en 
strekning med fortau under den nye E39. 

Det er mulig å etablere ny gang- og sykkelvei til Batnfjordsøra, men den blir noe lang (2 km) og relativt 
stor høydeforskjell gjør at bruk av gange og sykkel trolig blir begrenset. 

 

 

3.4.5 Annen teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 
Vannforsyningen i området betjenes av Batnfjord Vassverk SA, et privat vannverk som har Astadvatnet 
som kilde. Det er nødvendig å øke kapasitet på eksisterende høydebasseng og anlegge tilførsels-
ledninger for å forsyne sykehuset. Leveringssikkerheten er god 

På Astad vil Batnfjorden være resipient for avløp. Astad renseanlegg er eldre og vil ikke ha kapasitet til å 
betjene et nytt sykehus. Det er behov for nytt silanlegg. 
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Energi 
Tomten ligger i Istad Netts forsyningsområde når det gjelder elektrisk kraft. Sykehuset er vurdert til å ha 
et samlet effektbehov på 14 MW, noe som overstiger hva som kan leveres fra et 22kV nett, etter et 
utfall i nettet. Det vil derfor være nødvendig å forsterke elkraft- nettet.   

 

Fiber 
Telenors fiberkabel passerer like ved sykehustomten. 

 

3.4.6 Helikopter 

Helikopterinnflyging vil skje langs Batnfjorden parallelt med fjellryggene. Fra sokkelen vil helikoptre 
kunne følge Bremsnesfjorden og Batnfjorden frem til sykehuset. I følge Avinor vil helikopterflyvinger til 
tomten ikke ha potensielle konflikter med avvikling av øvrig lufttrafikk i området [2]. 

Den relativt trange tomten vil måtte basere seg på en helikopterlandingsplass på taket av sykehuset. Det 
er mulig å etablere en hinderfri inn- og utflyging langs åssiden til sykehuset.  

Innflygningen til Astad vil sannsynligvis oppleve en god del storskala turbulens når helikopteret må ned 
mellom høye fjell på begge sider. I tillegg kan en, ved vind fra vestlige retninger, oppleve at vinden blir 
fanget på toppen på Storfjellet og presses ned over Astaddalen mot fjorden, noe som kan skape 
småskala turbulens på tomten. Denne turbulensen kan bli problematisk under landing og letting [32]. 

Generelt sett anses småskala turbulens for å være mer risikabelt enn storskala turbulens, fordi 
helikoptrene vanligvis møter småskala turbulens nær bakken (under 100 m høyde) når de er mest 
sårbare for uforutsigbare vindkast. 

 

Figur 17: Terreng og vindretninger for Astad, sett fra sør. Hvite piler viser vind nær bakken, oransje pil 
vind over tretoppene, grønt felt sykehustomten.  

 

3.4.7 Økonomi og tidsaspekt 

Som tidligere påpekt er tomten avsatt til landbruk, natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanens 
arealdel. Deler av sykehustomten inngår i planområdet for kommunedelplan for Astaddalen, som også 
avsetter daldraget til generelt LNF- formål med hovedvekt på friluftsformål langs Astadelven. 
Sykehustomten grenser ellers til reguleringsplan for ny E39 som nettopp er ferdigbygd. Tomten kommer 
dermed ikke i konflikt med andre utbyggingsformål som kunne virket inn på framdrift og ført til 
uforutsigbar gjennomføring. Den viktigste konflikten i forhold til gjeldende planer gjelder forholdet til 
landbruksjord og friluftsliv.  

Sykehuset vil kreve innløsning av deler av flere private eiendommer, der tomteprisen vil være basert på 
dagens jordbruksaktivitet.  
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Høydeforskjellene internt på tomten gir høye kostnader tomteopparbeiding med overskudd av både 
sprengstein og løsmasser som må kjøres til deponi, samt matjord som må tas vare på. Høydeforskjellen 
fra hovedveien til sykehustomten gir en lang adkomstvei med relativt høye kostnader.  

 

Tabell 2. Kostnader til tomteopparbeiding og teknisk infrastruktur til tomten på Astad. 

Kostnadselement Mill kr 

- Tomteopparbeiding, inkl. rydding, bearbeiding og massehåndtering 
1)

 
- Vei 

2)
 

- Vann og avløp 
3)

 
- Kraft 

4)
 

72 
87 
49 
35 

Samlet: 243 

1) Beregnet av Norconsult basert på illustrasjonsskisser for tomteløsning 
2) Beregnet av Norconsult basert på enhetspriser fra tilsvarende veianlegg 
3) Kilde: Gjemnes kommune og Batnfjord Vassverk SA 
4) Kilde: Istad kraft 

 

Utbygging på denne tomten er i liten grad avhengig av andre store prosjekter annet enn nødvendig 
teknisk infrastruktur som elkraft og va- anlegg og dermed ligger det til rette for at tiltakshaver selv kan 
kontrollere fremdriften i et eventuelt prosjekt på Astad. 

 

3.5 Høgset 

3.5.1 Utbyggingsløsning på Høgset  

Sykehusutbygging på Høgsettomten er illustrert med en kompakt modell som krever mindre tomte-
dybde enn den utstrakte modellen. 

 Sykehuset er lagt inn på en et 
bearbeidet platå i landskapet 
på ca 53 moh. Med den 
forenklede modellen for en 
utbygging resulterer dette i 
skjæringer i bakkant på ca 15 
m og murer eller fyllinger 
foran på ca 25 m. I et endelig 
prosjekt vil slike forhold kunne 
bearbeides.  

Hoveddelen av sykehuset er 
vist med to underetasjer og 
syv etasjer over terreng. 
Bygningsanlegget er i ill-
ustrasjonene vendt utover 
mot det åpne fjordlandskapet 
i nord. Både hovedinngang, 
behandlingsfløyer og senge-
poster er orientert denne 
veien. Økonomiinngang er 
plassert på vestsiden og 
akuttinngangen på sørsiden, 
mens psykiatridelen ligger i et 
lavere bygningsanlegg mot 
sørøst.   

Figur 18 Situasjonsplan for kompakt sykehusmodell på Høgsettomten, 
skredfareområdet er tegnet inn med gult. 
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Figur 19. Kompakt sykehusmodell på tomten på Høgset. Skredfareområde vist med gult. 

 
Figur 20. Typisk terrengsnitt 

 
Figur 21. Mulig utvidelse av sykehus på Høgset vist 
med orange 

 

Adkomstvei er vist tilknyttet E39 sør for tomten. Avkjøring fra ny E39 til sykehustomt er vist som et 
ruterkryss med en enkel rundkjøring, da krysset kun skal gi tilkomst til sykehusveien og ingen andre 
lokalveier.  Krysset er vist på sørsiden av den nye Høgsettunellen, da det på nordsiden er begrenset 
plass, og dagens kryss allerede fraviker fra Statens Vegvesen sine krav til avstand mellom tunell og kryss. 
På grunn av bratt terreng på nedsiden (mot fjorden) er det mest hensiktsmessig å etablere 
rundkjøringen under E39. Man klarer dermed delvis å begrense det som ellers ville blitt en meget høy 
fylling.  Rampene etableres med fall/stigning inntil 6 prosent.   

I henhold til Statens Vegvesens håndbok 017 skal avstand fra tunellåpning til start på retardasjonsfelt, 
slutt på akselerasjonsfelt eller sideanlegg være minst lik stoppsikt som her er 115 meter (uten stigning 
eller fall). For valgte kryssløsning er avstand fra nærmeste akselerasjonsfelt og frem til tunellmunningen 
lik 180 meter, slik at kravene kan tilfredsstilles.  

Avkjøringsrampe og påkjøringsrampe mot sør er vist med en lengde på ca. 250 -200 meter inkludert 
akselerasjons- eller retardasjonsfelt, mens de fra nord er vist med en lengde på ca. 220 -270 m meter. 

 

3.5.2 Byggbarhet 

Tomtens størrelse, plassering og helning, fleksibilitet 

Tomten er på ca 120 daa, og i tillegg til å ligge høyt ligger den i relativt bratt helning. Innenfor område 
for utbygging stiger terrenget fra kote +15 til +65, dvs. 50 meter. Terrengforskjellene vil begrense hvilke 
muligheter man har i forhold til utforming av bebyggelsen, man vil ikke fritt kunne velge hvilket konsept 
man legger til grunn. Terrenget gir også en noe trang situasjon. 
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Grunnforhold 

Tomten ligger over et lag med løsmasser. Det foreligger ingen grunnundersøkelser som kan si noe om 
tykkelsen på løsmasselagene over berg. Geotekniske vurderinger antar at det mest sannsynlig er 
akseptabel områdestabilitet for tomten i dagens situasjon [31]. Dersom det skulle vise seg å være bløte 
masser under topplaget vil ventelig utbygging med passende stabiliserende tiltak fortsatt være mulig, 
men en må da foreta valg av tiltak og vurdere kostnader. 

Det er ikke registrert grunnforurensing av betydning på tomta [30]. En villfylling og områder der det har 
stått noen kreosotstolper på området bør undersøkes ved videre planarbeid.  

 

Risikoforhold 

NGI har gjort en skredfarevurdering av det aktuelle planområdet og utarbeidet faresonekart [35]. Ved 
tomten er et område utsatt for steinsprang med årlig sannsynlighet 1/1000 og 1/5000. Sykehus er en 
bygningskategori som skal plasseres utenfor områder med en slik skredrisiko. Tomten er derfor 
utformet slik at den ikke berører det skredutsatte området med unntak av et mindre område rundt en 
skrent i nord. Steinsprangfaren fra skrenten vil kunne håndteres ved enkle tiltak i form av bergsikring 
eller at skrenten endrer form ved terrenginngrep/ sprengning. Ved utbygging av tomta må plassering av 
adkomstveier vurderes ut fra skredfare. 

 

3.5.3 Kvaliteter for brukerne 

Tomten på Høgset ligger høyt og nordvendt med flott utsyn både mot Kvernesfjorden i nordvest og 
Bergsøya og Bergsøyfjorden i nord/ nordøst. Et sykehus på tomten vil nødvendigvis være orientert med 
utsikt mot fjorden og ligge med en "bakside" mot det bratte terrenget bak. For de delene av sykehuset 
som har rom mot nord vil man dermed få god utsikt, de delene som ligger inn mot bakken får mindre 
god utsikt. Tilsvarende vil utearealer mot nord få god utsikt mens utearealer i sør får mindre god utsikt. 
Med den utbyggingsløsningen som er vist, vil det internt på området bli svært høye både bygnings-
vegger og skjæringer som er ute av menneskelig skala. Dette kan forringe opplevelsen utendørs. Det er 
generelt gode sol og lysforhold på tomten, men Gjemnesaksla sørvest for tomten vil begrense hvor mye 
sol sykehuset får på ettermiddags- og kveldstid. 

Sykehuset er plassert tett inntil fjellet Gjemnesaksla med bratt skråning innenfor kort distanse. Når det 

blåser fra vestlige retninger vil vinden separere fra sidene og toppen av Gjemnesaksla. Dette vil danne 

en betydelig bakevjesone som vil strekke øst- eller nordøstover over tomten og utover fjorden. Derfor 

kan uteområdene på sykehuset bli preget av storskala turbulens og skiftende vind.   

 

 

Figur 22. Støysoner for veitrafikkstøy på sørsiden av Høgsettomten , trafikk i 2030, snitt fra E39 sør for 
Høgsettunellen og opp mot sykehuset. 

Tomten ligger i en slik avstand fra E39 at støynivået ikke overskrider grenseverdier for ny støyfølsom 
bebyggelse (jfr omtale av støykrav i avsnitt 4.3.2 på side 41).  Støynivået er beregnet med trafikktall for 
2030, jfr avsnitt 3.2.4 på side 18.  
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3.5.4 Tilgjengelighet 

Lokalisering 

Høgsettomten ligger ca 26 km fra Kristiansund sentrum og ca 45 km fra Molde sentrum og ca 10 km 
nord for kommunesenteret Batnfjordsøra.   Ved fjorden nord for tomten ligger Gjemnes kirke. Det er i 
dag ingen servicetilbud nærområdet. Det er også relativt få boliger i nærområdet. 

Tilknytning til E39 

Nybygd E39 passerer vest for tomten og går i tunell forbi selve tomteområdet. Det er vurdert flere 
mulige adkomstveier til tomten. I forhold til stigning og inngrep i gårds- og landsbruksmiljøet samt 
forhold knyttet til grunnforhold, er adkomstveien knyttet til E39 i et toplankryss sør for tunellen. 
Tilkomstveien til sykehuset følger i stor grad eksisterende terrenghøyde videre frem til selve tomten og 
har en lengde på 1100-1400 meter 

Muligheter for kollektivbetjening 

Timeekspressen mellom Volda og Kristiansund kjører bussruter langs E39 på denne strekningen med én 
avgang i timen i hver retning. Lørdager er frekvensen halvannen time og sent lørdag kveld og søndag 
formiddag er det ingen avganger. Nærmeste bussholdeplass ligger i dag sør for Gjemnessundbrua ved 
kryss med fv. 279. På grunn av høydeforholdene er det ikke mulig å etablere en gjennomgående rute via 
sykehuset. Buss til sykehuset vil derfor måtte bruke samme adkomstvei til og fra. Dette innebærer over 
to km ekstra og det er lite trolig at Timeekspressen vil legge turen innom sykehuset på vei til og fra 
Molde og Kristiansund. Det kan imidlertid være aktuelt å sette opp egne arbeidsruter dersom 
passasjergrunnlaget er stort nok. Øvrig kollektivbetjening med for eksempel lokalruter fra de to byene, 
antas det ikke å være grunnlag for. 

Med kun Timeekspressen som tilbud antas det å bli lav bruk av kollektivtransport for ansatte og brukere 
ved sykehuset. 

Tilknytning til lokalt gang- og sykkelveinett 

Den tidligere europaveien er omklassifisert til fylkesvei og representerer tilbudet til gående og syklende 
langs fjorden. Denne blir gang- og sykkelforbindelsen til Batnfjordsøra. Det vil være mulig å føre ned en 
gang- og sykkelvei med universell utforming fra sykehustomten til fylkesveien. Med 10 km avstand til 
Batnfjordsøra, og stor stigning fra fylkesveien og opp til sykehustomten, er det imidlertid lite grunnlag 
for sykkel på jobbreise fra Batnfjordøra. 

Det er også mulig å etablere gang- og sykkelvei med universell utforming til Gjemnessundbrua og knytte 
denne til gang- og sykkelveien over brua til Bergsøya. På grunn av høydeforskjellene vil krav til stigning 
gjøre denne gang- og sykkelveien ned fra sykehustomten lang. 

   

3.5.5 Annen teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 

I følge Gjemnes kommune har inntaksledningen fra Svortåvatnet til Fjellhallen i Høgset vannverk for 
liten kapasitet til leveranse av vann til sykehustomten på Høgset og dette er derfor ikke aktuelt. 
Vannforsyning må skje fra Batnfjord vannverk med ny ledning derfra. Dagens høydebasseng ved Høgset 
vannverk kan benyttes. Dobbel ledning anbefales lagt fra Høgset vannverk til sykehustomten, dette vil 
øke leveringssikkerheten til sykehuset. 
  
Bergsøyfjorden vil være resipient for kommunalt avløpsvann fra sykehuset. Her er det stor utskifting av 
vannmasser, men nytt renseanlegg, ledning og overvannsledning må trolig bygges. 

Energi 

Tomten ligger i Istad Netts forsyningsområde. Sykehuset er vurdert til å ha et samlet effektbehov på 14 
MW, noe som overstiger hva som kan leveres fra et 22kV nett, etter et utfall i nettet. Det vil derfor være 
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nødvendig å forsterke elkraftnettet. Istad Nett har vurdert løsninger for dette og gitt innspill til 
foreløpige kostnadsoverslag som er vist i avsnitt 3.5.7.  

Fiber 

Telenors fiberkabel passerer ved øvre side av gamle E39 forbi området. Det er også alternative tilbud 
etablert i området.  

 

3.5.6 Helikopter 

Det er gjort en egen vurdering av vindforhold for helikopterlanding ved alle tomtealternativer [32]. I 
følge Avinor vil helikopterflyvinger til tomten ikke ha potensielle konflikter med avvikling av øvrig 
lufttrafikk i området [2]. 

Sykehuset er plassert tett inntil et høyt fjell med bratt skråning innenfor kort distanse (mer enn 35° 
helning innen 200 m). Når det blåser fra vestlige retninger vil vinden separere fra sidene og toppen av 
Stokknoken og Gjemnesaksla. Dette vil danne en betydelig bakevjesone som vil strekke øst- eller 
nordøstover over tomten og utover fjorden. Derfor kan landingsplassen og store deler av innflygingen 
mot sykehuset preges av storskala turbulens og skiftende vind.  

Når det blåser fra nord eller sør vil en lik bakevje bli skapt som vil bli rettet enten over Kvernesfjorden 
eller Batnfjorden. Med vind fra øst derimot, vil det ikke dannes noen bakevjer som vil ha betydning for 
sykehustomten. 

 

   

Figur 23: 3D terreng og vindretninger for Høgset. Lyseblå piler viser vind nær bakken, oransje pil vind 
over fjelltoppene, grønt felt sykehus er tomten. Sett fra øst. 

 

Fremherskende vindretninger for høyder over terrenget (dvs. over ca. 800 m) vil sannsynligvis være fra 
sørvest og fra nordøst.  Nærmere bakken vil vinden kunne følge terrenget og strømme langs fjellsidene 
vest og sørvest for tomten. Vinden øst for sykehuset vil rettes inn og ut fra tomten med en mer vestlig 
retning pga. av at den blir noe rotert av terrenget på Bergsøya. 

Inn- og utflygingsflater bør rettes mest mulig sørvest og nordøst, og det er mulig det blir vanskelig pga. 
terrenget med tanke på vind fra nordøst. 

Småskala turbulens vil ikke være en særlig viktig effekt for Høgsettomten fordi strømningen vil være 
såpass dominert av den bakevje-basert storskalaturbulensen. 

Det kan bli problematisk med plassering av inn- og utflygingsflater for Høgset med tanke på at 
helikopter bør fly mest mulig i motvind.  Plassering av helikopterlandingsplass bør derfor vurderes 
nærmere ved eventuell videre planlegging her. 
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3.5.7 Økonomi og tidsaspekt 

Som tidligere påpekt er tomten på Høgset avsatt til landbruk, natur og friluftsområde (LNF) i 
kommuneplanens arealdel. Tomten kommer ikke i konflikt med andre utbyggingsformål som kunne 
virket inn på framdrift og forutsigbar gjennomføring. Den viktigste konflikten i forhold til gjeldende 
planer er forholdet til landbruksjord.  

Sykehuset vil kreve innløsning av deler av flere private eiendommer, der tomteprisen vil være basert på 
dagens jordbruksaktivitet.  

Lengden på adkomstveien til sykehuset gir relativt høye kostnader. Det er også kostnader knyttet til myr 
og løsmasser som må kjøres bort og fyllmasser som må hentes inn. Tiltak for å få vannledning til tomten 
er imidlertid den største kostnaden.  

 

Tabell 3. Kostnader til tomteopparbeiding og teknisk infrastruktur til tomten på Høgset. 

Kostnadselement Mill kr 

- Tomteopparbeiding, inkl. rydding, bearbeiding og massehåndtering 
1)

 
- Vei 

2)
 

- Vann og avløp 
3)

 
- Kraft 

4)
 

55 
66 

110 
50 

Samlet: 282 

1) Beregnet av Norconsult basert på illustrasjonsskisser for tomteløsning 
2) Beregnet av Norconsult basert på enhetspriser fra tilsvarende veianlegg 
3) Kilde: Gjemnes kommune og Batnfjord Vassverk SA 
4) Kilde: Istad kraft 

 

Utbygging på denne tomten er i liten grad avhengig av andre store prosjekter annet enn nødvendig 
teknisk infrastruktur som elkraft og VA- anlegg, og dermed ligger det til rette for at tiltakshaver selv kan 
kontrollere fremdriften i et eventuelt prosjekt på Høgset. 

 

3.6 Oppsummering og konklusjon – tomteegenskaper 

Nedenfor er evaluering av tomteegenskapene oppsummert. Ingen av tomtene er uegnet til utbygging av 
sykehus av den aktuelle størrelse og utforming.  I tabellen er tomtene vurdert opp mot hverandre i en 
skal fra mindre godt egnet til meget godt egnet. 

Oppsummert er det ikke store forskjeller mellom de to tomtene med hensyn til tomteegenskaper, men 
Astad fremstår samlet som noe bedre egnet enn Høgset. Dette skyldes hovedsakelig på grunn av bedre 
tilgjengelighet til Batnfjordsøra og til E39, mulighet for bussbetjening. Forholdene for 
helikoptertransport er også noe bedre på Astad og kostnadene er noe lavere. 

Begge er utfordrende i forhold til bratthet og dermed lite fleksible både i forhold til bygningsutforming 
og eventuelt senere utvidelse av sykehuset. Kvaliteten for brukerne er noe bedre når man er på Høgset 
med bedre utsikt og ikke støy fra E39.  

Samlet sett framstår tomten på Astad som noe bedre enn på Høgset i forhold til viktige 
tomteegenskaper slik de er gitt av helseforetaket. 
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Tabell 4. Oppsummert og sammenstilte tomteegenskaper for Astad og Høgset 

Tomteegenskap Astad Høgset 

Byggbarhet Middels til mindre godt egnet 

Lite fleksibilitet mht byggutforming, 
noe trang situasjon. Skredfare kan 
håndteres. Grunnforholdene er bra.  

Mindre godt egnet  

Lite fleksibilitet både mht bygg-
utforming, noe trang situasjon. 
Skredfare kan håndteres. Grunnforhold 
er noe usikre pga løsmasser 
(kostnadsspørsmål). 

Kvalitet for 
brukerne 

Mindre/ middels godt egnet  

Bra utsikt, lite ettermiddagssol, 
turbulente vindforhold, tomten kan bli 
støyutsatt. 

Middels egnet  

Svært bra utsikt, lite ettermiddags- og 
kveldssol, turbulente vindforhold. Ikke 
støy fra E39. 

Tilgjengelighet Middels godt egnet  

Nær kommunesenteret og bolig-
område, men stor høyde-forskjell gir 
utfordringer for gang- og sykkel-
adkomst. God tilknytning E39. Betjenes 
kun med Timeekspressen.    

Mindre godt egnet  

Relativt langt til Batnfjordsøra og 
boliger, lite egnet for sykkel. Noe lang 
adkomstvei fra E39, mindre egnet for 
kollektiv-betjening. 

Annen teknisk 
infrastruktur 

Godt egnet 

God leveringssikkerhet på vann men 
både vann- og avløp krever 
investeringer. 

Godt egnet 

Inntaksledning vurdert til ikke å ha 
kapasitet, må løses via Batnfjordsøra.   

Helikopter Middels til mindre godt egnet 

Småskala turbulens kan oppstå med 
noen utfordringer for helikopter-
landing. 

Mindre godt egnet  

Storskala turbulens kan oppstå. Det kan 
være mer utfordrende å få til sikre 
innflygningsoner med god regularitet 
på Høgset enn på Astad. 

Økonomi og 
tidsaspekt 

Middels egnet  

Få avhengigheter. Lang adkomstvei og 
overskudd av masser gir ekstra 
kostnader. Billigst av de to. 

Middels til mindre godt egnet  

Få avhengigheter. Lang adkomstvei, 
overskudd av masser og etablering av 
vanntilførsel gir ekstra kostnader. 
Dyrest av de to. 
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4 Konsekvensutredning av tomtene 

4.1 Metode 

4.1.1 Egnethet, effekt og konsekvens 

I planprogrammet er fastsatt tema som skal vurderes. Dette gjelder tema knyttet til beskrivelse av 
tiltaket, til effekter av å etablere et sykehus og til konsekvenser for omgivelsene.  Flere tema knyttet til 
bekrivelse av tiltaket vil inngå i en egnethetsvurdering av tomtene, dvs de interne vurderinger som må 
gjøres for vurdering av tomtene. Egnethet går på tomteegenskapene i seg selv. Dette trenger ikke ha 
betydning for eksterne konsekvenser, dvs en tomt kan være mer eller mindre godt egnet til utbygging 
uten at dette har noen konsekvenser for omgivelsene eller verdier i området. Dette er behandlet i 
kapittel 3.4 og 3.5.  I dette kapittelet behandles eksterne virkninger, dvs virkninger for miljø og samfunn.  

Effekter er de direkte virkninger som følge av å etablere et sykehus på tomten. En effekt blir en 
konsekvens først når dette går ut over noen hensyn og verdier. Et eksempel kan være støy. Trafikk til og 
fra sykehuset vil føre til mer støy. Dette er en effekt. Dersom denne støyen kommer i et område der 
ingen blir rammet av den, vil det heller ikke ha noen konsekvens. Konsekvens blir det først når noen blir 
utsatt for støy og får en forringet omgivelseskvalitet.  

I dette kapitlet er det konsekvensene som vurderes. Som tidlige påpekt er det her fokusert på 
konsekvenser som kan bidra til å skille mellom de to tomtealternativene i kommunen. Tema som bidrar 
til å vurdere tomtealternativer mellom de tre aktuelle kommunene, tas opp i en egen rapport, jfr 
kapittel 1.5. 

 

4.1.2 Tematisk avgrensning 

I dette hovedkapitlet blir de to alternative lokaliseringene for sykehus på Astad og Høgset konsekvens-
utredet. Tomtealternativene er underlagt en fullstendig konsekvensutredning slik at det ikke skal være 
nødvendig å foreta ny konsekvensutredning når valgt lokalitet skal gjennom en reguleringsplanprosess. 
Det er også utført konsekvensvurdering av arealskissene. Som vist i kapittel 6 har de fått en mer grov 
konsekvensutredning tilsvarende det som gjøres for nye utbyggingsområder i kommuneplanens 
arealdel.  

Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i Statens vegvesens veileder for konsekvensanalyser (Håndbok 
140) med tilpasninger [48] og Miljøverndepartementets veileder om konsekvensutredninger [20]. 
Følgende konsekvenser utredes (jf planprogrammet [6]): 

 Landskap 

 Naturmangfold  

 Landbruk og jordverninteresser  

 Friluftsliv og folkehelse  

 Kulturminner og  –miljø 

 

I tillegg til konsekvensutredningen gjøres det også en risiko- og sårbarhetsanalyse for tomte-
alternativene.  

Konsekvensene vurderes i forhold til et null-alternativ. Som omtalt i avsnitt 3.1 er det ingen 
arealkonsekvenser knyttet til nullalternativet. 
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4.1.3 Metode konsekvensvurdering 

I tråd med Statens vegvesens håndbok 140, fram-
kommer konsekvensene i en vurdering av hvor 
verdifullt et miljø eller område er, og en evaluering 
av hvor stort omfang, dvs hvor store endringer og 
inngrep som kan forventes av tiltaket. Verdien 
sammenholdt med omfanget gir konsekvensen. Dvs 
jo større verdien av et område eller et hensyn er, og 
jo større omfanget er av tiltaket er, dess større blir 
konsekvensen. Tilsvarende gir stor verdi, men 
ubetydelig omfang liten konsekvens. Dette er 
illustrert i «konsekvensvifta» fra Håndbok 140 som er 
vist i figur ved siden av. 

I tillegg til konsekvensutredningen blir også avbøt-
ende tiltak vurdert. Dette er forslag til mulige juster-
inger av tiltaket som kan reduserer omfang og 
dermed konsekvensen. Avbøtende tiltak er juster-
inger som kan gjøres innen et alternativ, men ikke så 
stort at det må betraktes som et eget alternativ. 
Avbøtende tiltak inngår ikke i kostnadsoverslaget for 
tiltaket.  

 

4.2 Landskap 

4.2.1 Metode  

Definisjon og avgrensning 

Landskap defineres i den europeiske landskapskonvensjonen [17]] som “et område, slik folk oppfatter 
det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige 
faktorer”. Statens vegvesens Håndbok 140 bruker begrepet landskap som et overgripende begrep om 
det helhetlige miljøet og fanger hele spennet mellom tett bylandskap og uberørt naturlandskap. 
Begrepet landskapsbilde brukes i denne sammenhengen om den visuelle kvaliteten i omgivelsene. Der 
landskapstemaet overlapper med temaene nærmiljø og friluftsliv, natur- eller kulturmiljø, avgrenses 
vurderingen til de visuelle forholdene innenfor disse temaene. 

Usikkerhet til vurdering av landskapsbilde knyttes særlig til utformingen av tiltaket og hvordan dette 
virker inn på de visuelle kvalitetene i landskapet. For eksempel kan valg av løsning for hvordan sykehus-
tomten bearbeides med plassering og utforming av bygg, landskapsbearbeiding, beplantning, fyllinger 
og murer, være utslagsgivende for hvordan alternativene vil framstå. 

 

Verdisetting  

Konsekvensutredningen for landskapsbildet har tatt utgangspunkt i verdi- og omfangskriteriene i 
håndbok 140. I tillegg er også benyttet verdikriterier definert i veileder utgitt av Direktoratet for 
naturforvalting (nå Miljødirektoratet) og Riksantikvaren [3].   

Til hjelp i landskapsanalysen er planområdet delt inn i overordnede naturlig avgrensede 
landskapsområder eller landskapsrom. Dette er i samsvar med metodikk for nasjonalt referansesystem 
for landskap [44]. Dette er gjort for å ha oversikt over om et alternativ berører ett eller flere naturlige 
delområder. 

 

Figur 24. Konsekvensvifte fra Statens 
vegvesen handbok 140. 
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Landskapsvirkning av sykehusprosjektet - 
generelt 

Som presentert tidligere vil sykehuset være en 
stor bygningsstruktur og oppta et betydelig 
areal. Som illustrasjon regnes et «vanlig» 
bykvartal som 70x70 m og har en antatt bebygd 
grunnflate på 3300 m

2
. Med fire etasjer gir et 

slikt bykvartal ca. 13200m2 brutto golvflate. 
Sykehuset som legges til grunn for utredningen 
har et gulvareal på ca 60000 m

2
, dvs mellom 4 

og 5 ordinære bykvartal. Dette er illustrert i 
Figur 25 ved at sykehus av denne størrelsen er 
lagt på bystrukturen i Kristiansund. I tillegg 
kommer parkeringsplass til 1000 biler som 
dekker opp mot 25.000 m² eller fire store 
fotballbaner. 

Følgende kriterier er benyttet for å vurdere i 
hvilket omfang et sykehus vil påvirke 
landskapsbilde: 

• Byggehøyde og om bygningsmassen er organisert i smale eller brede kompakte volumer. Tomtene 
på Høgset og Astad er relativt grunne, noe som tilsier kompakte mindre arealkrevende bygninger 
med åtte etasjers byggehøyde på hoveddelen av sykehuset. Dette gir mindre bakkekontakt og færre 
utvendige romdannelser på bakkeplan enn det en oppdelt, mer arealkrevende modell kan gi. 

• Om et parkeringsanlegg foran bygningsmassen dominerer fjernvirkningen. 
• Om anlegget følger retningen til de store landskapsformene. 
• Om anlegget ligger godt forankret i landskapet – spesielt mot om det er gode landskapsmessige 

rammer (kanter eller silhuetter) omkring. 
• Om parkeringsplassen er nivådelt/modellert etter eksisterende terreng  
• Om alternativet krever spesielt store veiinngrep med mye med skjæring og fylling. 

 

4.2.2 Generell omtale av landskapet i området 

Landskapets hovedformer 
Regionen inneholder hele fjordsystem med relativt korte fjorder. På Nordmøre har fjordene et lavere 
omland, med større åser og enkelte eldre fjellformasjoner enn i mange andre fjordregioner. Fjordsidene 
strekker seg normalt ikke mer enn 200-400 m til værs. Unntak fins blant annet i Gjemnes som har topper 
på 700 til 1000 moh.   

Landskapsregionen har relativt mange karakteristiske «sukkertoppformede» fjell, særlig synlig på 
strekningen Skaret – Fræna, men også fjell i Gjemnes kommune har mye av denne formen, se bilde fra 
Høgset i Figur 26. 

 

Figur 26. Høgset. 

Figur 25. Nytt felles akuttsykehus plassert oppå 
Kristiansund sentrum 
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Landskapets småformer 
Deler av regionen på Nordmøre har et lavere terreng med roligere småformer og jevnere morenedekke 
enn nord og sør for dette. Større morenebenker langsetter fjordene kan være karakteristisk her. Der det 
finnes skiferbergarter er småformene i landskapet mer småknudret og har mer artsrik og frodig 
vegetasjon. 

Fjord og vassdrag 
I sjøvendte landskapsområde er vannspeilet i fjordene regionens mest karaktersettende 
landskapselement, mest fordi de danner golv og blikkfang i tydelige landskapsrom.  Vannspeilet varierer 
til dels mye, fra lange og rette løp i trange fjordarmer, til vide og til dels brede sjøflater mellom større 
øyer og halvøyer ut mot kysten.  Lavere landskapsrelieff gjør at en ikke har mange og imponerende 
fossefall. Likevel er regionen svært rik på vassdrag, og utallige bekker drenerer ut i fjordene. 
Vassdragene er ofte lengre enn i midtre deler av Vestlandet. 

Vegetasjon 
Skogspreget er karakteristisk, men med stor variasjon pga. berggrunn, klima og topografi. Typisk er et 
stort innslag av oseaniske arter i midtre strøk. Løv- og furuskog dominerer. Myr er ellers også svært 
utbredt og er langt på vei et regionalt særpreg. I ytre fjordstrøk er kystfuruskogen blandet med gråor, 
osp, selje og rogn. Edellauvskog er også vanlig i spredte bestander under solrike bergskrenter eller i lune 
fjordarmer, særlig alm- og hassellier. Granplantning er mange steder utbredt. 

Jordbruksmark 
Utbredelsen av jordbruksmark veksler fra store jordbruksbygder til mer spredte enkeltgårder. På 
Nordmøre ser en dyrka mark ofte i større grender langs fjordene eller oppetter sidedaler. Gressdyrking 
dominerer, husdyrhold er utbredt, med mest storfehold. Det skjer en omfattende gjengroing, særlig av 
marginal dyrka jord og beiter. Plantefelt og yngre lauvskogsbestand danner ofte tette kanter rundt 
hevdholdt eng- og åkerjord, noe som gir klar avgrensning mellom åpne og lukkede areal. I nyere tid er 
også store myrareal i baklandet til fjordliene blitt oppdyrket. Ofte er det denne jorda som fortsatt blir 
drevet, mens tungdreven innmark ned mot sjøen blir lagt ned. 

Landskapskarakter 
Regionen har som oftest hele fjordsystem. Her er åpne fjordlandskap med noen markerte fjordløp, men 
likevel ofte mer moderat formet og med mindre dramatikk enn i andre fjordregioner. Relativt mange 
markerte «sukkertoppformede» fjell i utsikten er karakteristisk. Det er mye veksling mellom kultur- og 
naturlandskap. Mange og svært så egenartede landskapsidyller, der særlig frodige jordbruksgrender 
eller enkeltgårder kan stå i en vakker og iøynefallende kontrast til mer karrig, myrlendt eller glattskurt 
bakland. Hyppige vekslinger mellom småformer, nakent fjell, vegetasjon og kulturmiljøer gir mange 
landskapsopplevelser. Jordbruket er viktig for landskapsopplevelser i regionen, men gjengroingen er stor 
på tidligere dyrka mark og beiter.  

 

4.2.3 Astad 

Landskapsverdi Astad 

Tomten består av svakt skrånende dyrka mark og innmarksbeite, samt løvskog med mye bjørk og selje, 
og noe barskog. Fra tomten er det utsikt til fjord. Mot vest ligger en eldre trebygning som er flyttet hit 
og innredet til barnehage, ellers er det ikke bygningsmiljø eller anlegg med spesiell landskapsverdi i 
området. Noen lite synlige, små bekker går gjennom området. 

Tomten på Astad ligger relativt høyt oppe i fjordskråningen, og er godt synlig fra hovedvei, sentrum, 
boligområder og sjøen. 

Lanskapsverdien er vurdert til middels. 
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Figur 28. Sykehusets synlighet fra ulke ståsteder. 

Figur 27. Oversiktsbilde Batnfjordsøra med Astad. 

Ståsted 1: Veien på sørsiden av fjorden 

Ståsted 2: Fra boligområdet Solsida 

Ståsted 3: Fra Batnfjordsøra 

1 

3 

2 
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Omfang og konsekvens 

Tomten ligger høyt i landskapet, og overskrider øvre grense for kulturlandskaps- »båndet» i dalsiden. Et 
boligfelt sørvest for tomten strekker seg like høyt, og er til en viss grad med på å forankre 
sykehusanlegget til landskapet. Ingen overordnet silhuett brytes. Dimensjonene i bebyggelsen er som 
omtalt innledningsvis svært store. 

Anlegget følger hovedretningen langs fjorden. Bygningsanlegget utgjør i hovedsak én kompakt form på 
åtte etasjer med en stor parkeringsplass foran. Denne ligger på høye murer eller fyllinger. Terrenget på 
stedet er i utgangspunktet mildt skrånende. Største terrengutslag for tomten blir opp mot 20 m fylling 
og 15-25m skjæring. Parkeringsplassen er skissert uten avtrapping, og danner en front eller forgrunn for 
anlegget sett mot boliger, sentrum, fjorden og veien og blir særlig markert som følge av fyllinger. 
Utvidelser forlenger anlegget, men øker i liten grad dagens flatestørrelse. Den viste utvidelsen mot sør 
vil bryte en landskapsbarriere ved at bygningsmassen forlenges inn i Astaddalen og nært vassdraget her. 

Samlet er omfanget middels til stort negativt og middels negativ konsekvens for landskapsbildet. 

 

Avbøtende tiltak 

De mest aktuelle avbøtende tiltak vil trolig være å terrassere parkeringsflatene og å bruke trerekker som 
inndeling, samt eventuelt å beplante skjæringen i bakkant av anlegget. Særlig det første tiltaket ville 
kunne redusere negativ landskapsvirkning noe. Alle eventuelle senere endringer av konseptet i retning 
av redusert planering rundt bygningene samt å legge parkering under eller bak bygningsanlegget ville 
sannsynligvis kunne redusere omfanget til middels negativt, og dermed gi mindre negativ 
landskapsvirkning. 

 

4.2.4 Høgset 

Landskapsverdi  

Tomtealternativet ligger på et lokalt platå ved Gjemnesaksla. Området ligger høyt og markert på et stort 
og svært eksponert nes i fjordlandskapet. Tomten består av et lokalt platå i form av en svak rygg med 
dyrka mark og innmarksbeite, omgitt av forholdsvis rik løvskog og noe barskog. Tomten ligger noe 
avsondret fra nedre del av bygda, og med noe utsikt til fjorden. Det er ikke bygningsmiljø eller anlegg 
med større landskapsverdi innenfor selve området, men dette fins i naboområdet med Gjemnes kirke og 
gårdsmiljøet på Brusetgarden. Det er ingen synlige bekker eller vann i området.  

I ubebygd form er tomten lite synlig fra vei og fra kirke, delvis synlig fra sjøen, spesielt mot nord.  

Landskapsverdien er vurdert til middels til stor. 

 

Omfang og konsekvens Høgset  

Tomten ligger høyt og markert på et svært eksponert nes i fjordlandskapet. Anlegget følger i en viss grad 
fjordløpet sør for Bergsøya, en av hovedretningene i det store landskapet. Bygningsmassen vil kunne 
bryte sterkt med silhuett sett fra bro, sjøen og kirka. Sykehusbygget utgjør i hovedsak i én kompakt 
form, åtte etasjer høy lagt på en stor ny flate. Parkeringsplasser ligger åpent foran bygningen og 
adkomst er fra en ny rundkjøring på E39 ca en km sør for sykehuset. Også veien vil bli et stort inngrep i 
landskapet. Terrenget på stedet er mildt skrånende fra før, og største terrengutslag for tomten blir om 
lag 15 m fylling og opp 15-20 m skjæring. Et stort parkeringsareal uten avtrapping vil dominere 
synsinntrykket fra nord i form av høye fyllinger eller murer. Det samlede anlegget vurderes å være for 
stort for landskapsformen på stedet. Bygningsutvidelser er antydet mot sørøst og nordvest, og med en 
utvidelse mot nordvest, vil anlegget framstå svært negativt for landskapsbildet.  

Samlet er omfanget middels til stort negativt og med stor negativ konsekvens for landskapsbildet. 
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Figur 30. Bilde fra Høgset- tomta mot fjellene på sørøstsiden av Batnfjorden 

Avbøtende tiltak: 

I utgangspunktet er tomten så eksponert og trang at avbøtende tiltak er lite virkningsfulle. 

De mest aktuelle avbøtende tiltak vil som for Astad trolig være å terrassere parkeringsflatene og å bruke 
trerekker som inndeling, samt eventuelt å beplante skjæring i bakkant av anlegget. Det første tiltaket 
ville kunne redusere negativ landskapsvirkning noe.  Endringer av konseptet med redusert opparbeiding 
av flater rundt bygningene og integrering av parkeringen i bygningsanlegget ville sannsynligvis kunne gi 
mindre negativ landskapsvirkning, men ville likevel neppe dempe konsekvensene for anlegget i 
landskapet. 

  

Figur 29. Oversiktsbilde over 
Høgsetområdet. 
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Figur 31. Sykehusets synlighet fra ulike ståsteder 

 

4.2.5 Oppsummering av konsekvenser for landskap 

Tabellen under oppsummer konsekvensene for landskapsbilde ved plassering av nytt sykehus på de to 
tomtene i Gjemnes kommune. 

 

Tabell 5. Landskapsverdi, omfang og konsekvens ved tre alternative tomtelokaliseringer i Gjemnes. 

 Astad Høgset 

Landskapets verdi Middels verdi Middels til stor verdi 

Tiltakets omfang Middels til stort omfang Middels til stort omfang 

Konsekvens Middels negativ konsekvens (--)  Stor negativ konsekvens (---) 

 

 

4.3 Friluftsliv og folkehelse 

4.3.1 Definisjoner 

Friluftsliv og folkehelse er knyttet til kvaliteter ved nærmiljø og de nære friområdene for beboere og 
brukerne av berørte områder. Områder av betydning for barn og unge skal vektlegges. Dette 
konsekvenstemaet tar for seg hvordan tiltaket svekker eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel, 
samvær og fysisk aktivitet i uteområdene, noe som indirekte har betydning for helse. Nærmiljø 
defineres som menneskers daglige livsmiljø og friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft 
i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. 

I planprogram er det presisert at det skal gjøres rede for dagens bruk av arealene til friluftsliv og lek, 
eventuell korridorfunksjon og hvilke konsekvenser tiltaket vil ha, med særlig vinkling mot barn og unge. 
Eventuelle erstatningsareal skal vurderes som avbøtende tiltak. Uteområder som brukes svært ofte eller 
av svært mange, gis stor verdi, mens områder som er lite brukt får liten verdi. Nærmiljø med tett 
boligkonsentrasjon gis stor verdi, vanlige boligfelt middels verdi og spredtbygde områder liten verdi. 

Ståsted 1: Fra Gjemnes kirke 

Ståsted 2: Fra Gjemnessundbrua 

Ståsted 3: Fra fjorden 

2 

3 

1 
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Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av støy, støytiltak og luftforurensing 
vurderes under dette tema.  

 

4.3.2 Støy og luft 

Utendørs støynivå 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012), legges 
til grunn for vurdering av veitrafikkstøy [18]. I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner: 

 Rød sone: Områder uegnet til støyfølsomme formål og ny støyfølsom bebyggelse skal unngås, dette 

gjelder sykehus. 

 Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 

tilfredsstillende støyforhold. 

Tabell 6.  Kriterier for soneinndeling ihht T-1442. 

 Utendørs støynivå Utendørs støynivå om natten 

Gul sone Lden 55 dB L5AF 70 dB 

Rød sone Lden 65 dB L5AF 85 dB 

Lden er ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB og 5 dB ekstra tillegg på henholdsvis 
natt og kveld. L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 prosent av hendelser. 

 

Retningslinjene for utarbeidelse av støykart anbefaler generelt å beregne støyen fire meter over 
terreng.  

 

Krav til luftkvalitet i planlegging 
Det er gjort overordnet beregning og vurdering av luftforurensning og konsekvenser for lokal luftkvalitet 

for tomtealternativene.  Sykehuset vil i seg selv ikke ha forurensende utslipp til luft [9], det er derfor kun 

utslipp fra veitrafikk som er vurdert. Vurderingene tar utgangspunkt i retningslinje T-1520 som angir 

hvordan kommunene skal behandle luftkvalitet i arealplanlegging [19]. Retningslinjen angir 

luftforurensning i to soner, en rød og en gul. I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er 

følsom for luftforurensing skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone der ny bebyggelse 

bør tilfredsstille visse minimumskrav. Virksomhet eller bebyggelse som er følsom for luftforurensning er 

helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser, utendørs idrettsanlegg og grøntstruktur. Det 

er luftforurensning i form av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) som skal vurderes i 

plansammenheng.  

 

Tabell 7: Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av 
virksomhet eller bebyggelse. 

 

Luftforurensningssone
 

Gul sone Rød sone 

PM10 35 µg/m
3 

7 døgn per år 50 µg/m
3
 7 døgn per år 

NO2 40 µg/m
3
 vintermiddel  

(november-april)
 40 µg/m

3
 årsmiddel 

Helserisiko Personer med alvorlig luftveis- og 
hjerte-/karsykdom har økt risiko for 
forverring av sykdommen. Friske 
personer vil sannsynligvis ikke ha 
helseeffekter. 

Personer med luftveis- og hjertekarsykdom 
har økt risiko for helseeffekter. Blant disse 
er barn med luftveislidelser og eldre med 
luftveis- og hjerte-/karlidelser mest sårbare. 
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4.3.3 Astad 

Verdi 
Inntil nylig har området dels vært bevokst med storvokst granskog og dels vært innmark. Bygging av ny 
E39 har avskåret dyrkamarka fra gårdsbebyggelse langs gamleveien. Uttak av skog har medført at deler 
av skogen framstår som hogstflater. I vestre del av tomten går det en merket sti fra sjø til fjells gjennom 
Astaddalen. Området er mye benyttet og er Gjemnes kommunes tusenårssted. Skogsveien langs 
dalsiden fra barnehage, inn på tomten og videre ned mot sjøen, er også brukt en del. Mindre tydelige 
stier går videre gjennom skogen både til fjells og over Nessaelva mot øst. Området er lett tilgjengelig og 
kan inngå som del av en rundtur. Friluftsbarnehagen ligger like ved tomten og må innarbeides i planen.  

Barnehagen og nærområdet omkring denne samt merket tursti langs elven gis stor verdi. Området 
vurderes ellers til å ha liten til middels verdi ut i fra at antall brukere av området antas å være begrenset 
og at området ikke framstår som spesielt attraktivt som friluftsområde. Samlet gis området middels 
verdi for friluftsliv.  

Omfang og konsekvens 
Etablering av et sykehus på tomten vil virke negativt på eksisterende friluftslivverdier og er delvis i 
konflikt med viktig turvei og friluftsbarnehagen. Selv om barnehagen blir beholdt vil utearealene 
omkring delvis forsvinne.  

 

 

 

Etablering av sykehus vil medføre økt trafikk gjennom Batnfjordsøra og miljøgaten her. Økt støy pga 
trafikk til og fra sykehuset vil imidlertid ikke være så omfattende at det i vesentlig grad utvider 
støysonene i forhold til et null-alternativ for 2030.     

Helikopterstøy er ikke utredet, bare kvalitativt vurdert.  Samlet antall helikopterflyvinger til sykehusene i 
Molde og Kristiansund har de siste årene vært mellom 90 og 100 flygninger i året, dvs i snitt ett 
helikopter hver tredje eller fjerde dag. Innflygningen nordfra vil komme langs fjorden og ikke over større 
bosetting. Sørfra kan noen helikoptre svinge over sentrumsområdet men avstanden til sykehuset er så 
pass stor at helikopteret vil være høyt over området. For de aller nærmeste boligene i boligfeltet 
Sørsiden kan helikoptertrafikk av noe omfang derimot oppleves som belastende, og søk etter stille og 
fredelig opphold i Astaddalen kan tidvis bli forstyrret av helikoptertrafikk. Omfang er ikke stort og må 
vurderes nærmere i seinere planfase hvor det også vil bli gjort en nærmere vurdering av hvor 
helikopterpassen skal plasseres.  

Figur 32. Støysonekart ved nytt sykehus på Astad.  Trafikk i 2030, støy 4 meter over terreng. 
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Trafikkøkningen vil medføre mer utslipp av avgasser og konsentrasjon av svevestøv, men verken gul eller 
rød sone vil strekke seg mer enn 15 m fra veikanten. Det er ingen etablerte boliger i dette området.  
Konsekvenser for luftkvaliteten vil derfor være neglisjerbar. 

Det samlede omfanget av inngrep i området er vurdert som lite til middels negativt og konsekvensen er 
vurdert som liten til middels negativ for friluftsliv og folkehelse. 

 

Avbøtende tiltak 
Friluftsbarnehagen er en eldre bygning som er flyttet hit da den sto i veien for et veianlegg i Tingvoll. Det 
antas at bygning med museum og barnehage har en viktig symboleffekt for kommunen, det er vurdert 
som særlig uheldig dersom man etter relativt kort tid igjen må rive denne bygningen uavhengig at dette 
blir kompensert med flytting og nybygg. Som avbøtende tiltak bør det være mulig å innpasse 
barnehagen sammen med et eventuelt sykehus eller flytte den til et sted med minst tilsvarende gode 
forhold som i dag. 

Turveien langs Astadelva bør opprettholdes slik den er.  

 

4.3.4 Høgset 

Verdivurdering 
Det er lite boliger i nærområdet og det meste av arealet er å regne som innmark. Antydning til sti til 
høyde innenfor tomten med potensiale som utsiktspunkt. Tråkk mot fjellet antas primært å være 
dyretråkk. Tilkomst til området via traktorveier. Området gis liten verdi. 

Omfang og konsekvens 
Sykehus på Høgset vil medføre økt trafikk gjennom Batnfjordsøra på omtrent samme nivå som for 
Astad-alternativet, muligens noe mindre med mer trafikk til sykehuset fra nord. Støykonsekvensene vil 
dermed være av samme beskjedne omfang som for et sykehus på Astad. For Høgsetområdet er støyen 
mest merkbar fra veien mellom tunellen og Gjemnessundbrua. Avstanden til selve sykehustomten er så 
stor at det vil ligge utenfor gul sone.  

Helikopterstøy vil være en ny støybelastning i området. Dette vil kunne oppleves som en negativ 
konsekvens av sykehusetablering for deler av området som tidligere har vært lite påvirket av støy.  

Høgsetområdet er et område med god luftutskifting og god luftkvalitet. Sykehuset vil ikke endre dette 
vesentlig selv om det skapes noe mer trafikk. Endringene er først og fremst merkbare ved 
tunellåpningene, men avtar med økende avstand fra tunellen.  I nord er det innmark og ingen 
bebyggelse i dette området, og ved tunellåpningen i sør er det ubebygd utmark. 

Omfanget vurderes som lite negativt og konsekvens for friluftsliv og folkehelse som ubetydelig. 

 

4.3.5 Oppsummering av konsekvenser for friluftsliv og folkehelse 

Samlet sett har utbygging av sykehusanlegg på Astad større negativ konsekvens enn for tomten på 
Høgset. 

 

Tabell 8. Friluftsliv og folkehelse, omfang og konsekvens ved tomtelokaliseringer i Gjemnes 

 Astad Høgset 

Verdi Middels verdi Liten verdi 

Tiltakets omfang Lite til middels negativt omfang Lite negativt omfang 

Konsekvens Liten til middels negativ konsekvens (- /--) Ubetydelig konsekvens  (0) 
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4.4 Naturmangfold 

4.4.1 Kunnskapsgrunnlag og verdivurdering 

I forkant av arbeidet med vurdering av tomteareal ble det i 2013 gjennomført en grunnlagskartlegging 
av naturmangfold i og ved aktuelle tomter av firmaet Miljøfaglig Utredning [5]. Kunnskapsgrunnlaget for 
naturmangfold ved Astad og Høgset ble vurdert som middels godt. Naturtypekartlegging ble 
gjennomført i 2000 og supplert i 2009. Ingen av undersøkelsene resulterte i spesielle funn ved aktuelle 
utredningsområder i Gjemnes.  Dette arbeidet sammen med gjennomgang av annen kjent kunnskap og 
befaring danner grunnlaget for verdivurdering av tomtene.  

Områder med biologisk mangfold ordinært for distriktet og områder av ordinær landskapsøkologisk 
betydning gis liten verdi. Områder med stort artsmangfold eller landskapsøkologisk betydning i lokal 
eller regional målestokk og viktige naturtyper gis middels verdi. Nasjonalt viktige områder gis stor verdi. 

 

4.4.2 Astad  

Verdi  
Sykehustomten ligger i en sørøstvendt skråning dekket av morenemasser. Arealet består av dyrket mark, 
tettvokst granskog, hogstflater og noe blandingsskog i overgang mellom dyrka mark og plantet gran. 
Tilkomst til tomten er via nytt kryss ved E39 øst for tomten. Ny vei vil krysse over Nessabekken. 
Tegabekken renner gjennom tomten og tomten tangerer delvis Astadelva i vest. Det er ikke registrert 
særlige naturverdier i området, vegetasjon betegnes som triviell og er i stor grad påvirket av skog- og 
jordbruk. Grøntkorridor langs elv og bekk vurderes som viktig landskapsøkologiske gradienter og gis 
liten til middels verdi. Naturmiljøverdier vurderes samlet til liten verdi.   

Omfang og konsekvens 
Et sykehus på tomten vil medføre at eksisterende naturmiljø fjernes. Omfanget vurderes som lite 
negativt og konsekvens som liten negativ. 

Avbøtende tiltak 
Naturlig vegetasjon langs Astadelva bør opprettholdes. Det er viktige naturverdier i Batnfjorden og det 
må derfor tas særlig omsyn til vannkvalitet og avrenning fra vassdragene både i anleggs- og driftsfasen.  

 

4.4.3 Høgset 

Verdi 
Det er ikke påvist viktige naturtyper i området. Noen steder har kvaliteter utover det ordinære, men 
lokalitetene er vurdert som for små til å ha noen særlig verdi. Det gjelder hasselkratt, rester av 
kulturmarksenger og noe myr/kilder. Det meste av tomten består av dyrket mark som skal være 
oppdyrket i nyere tid og noe blandingsskog inn mot fjellet. Adkomstvei til tomten i Gjemneslia går også 
for det meste gjennom yngre skog.  

Ved befaring i januar ble det noe overraskende observert en vipe på tomten. Det er ikke usannsynlig at 
vipe hekker i området.  Det ble observert tydelig tråkk av rådyr og hjort mellom dyrka mark og 
skogsområdet nedenfor Gjemnesaksla. Området like nord for tomten er også registrert som 
beiteområde for hjort og rådyr. Området vurderes å inneha naturverdier som er representativt for 
regionen og gis liten verdi.  

Omfang og konsekvens 
Omfanget vurderes som middels negativt og konsekvens som liten negativ til ubetydelig (0/-). 

Avbøtende tiltak 
Det er ikke vurdert avbøtende tiltak. 

 



 Oppdragsnr.: 5135317  

  

 

 5135317_KU_sykehustomter_Gjemnes_2014-06-04 Side 45 av 87 

 

4.4.4 Oppsummering av konsekvenser for naturmangfold 

Samlet sett har utbygging av sykehusanlegg på tomtene i Gjemnes liten betydning for naturmangfold.  

Tabell 9. Naturmangfold, omfang og konsekvens ved tre alternative tomtelokaliseringer i Gjemnes. 
 Astad Høgset 

Verdivurdering Liten verdi Liten verdi 

Tiltakets omfang Lite negativt omfang Middels negativt omfang 

Konsekvens Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ til ubetydelig (-) 

 

4.5 Landbruk og jordverninteresser 

4.5.1 Metode 

Gjemnes er primært en jordbrukskommune med store landbruksverdier. I konsekvensutredningen gis 
dyrka mark verdi ut i fra arealtilstand, driftsforhold, jordsmonn og teigstørrelser. Større teiger med 
fulldyrket mark som er lettbrukt og svært godt egnet får stor verdi mens små teiger med overflatedyrket 
mark som tillegg er tungbrukt og med dårlig jordsmonnkvalitet får liten verdi. Skogareal med høy 
bonitet og gode driftsforhold gis stor verdi mens skogareal med lav bonitet og vanskelige driftsforhold 
får liten verdi. I tabellen nedenfor er det oppsummert arealforbruk fordelt på ulike markslag.  

 
Figur 33. Markslag på Astad. Oransje er fulldyrka. 
Gult er overflatedyrka og lys gul er innmarksbeite.  
Grønn farge er skog med ulik bonitet. 

 
Figur 34. Markslag på Høgset. Oransje er fulldyrka. 
Gult er overflatedyrka og lys gul er innmarksbeite.  
Grønn farge er skog med ulik bonitet. 

Tabell 10. Forbruk av ulike markslag og dyrkamark ved utbygging av sykehus inklusive veikryss og 
tilkomstvei på Astad og Høgset, tall i dekar.  

Markslag Astad Høgset 

Fulldyrket jord 37,9 48,2 

Overflatedyrket jord 0,0 0,0 

Innmarksbeite 15,0 1,6 

Skog 96,9 104,0 

Myr 0,0 7,4 

Total areal  149,7 161,2 

Dyrkbar jord 63,6 17,4 

Astad Høgset 
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4.5.2 Astad 

Verdi  
Sykeshustomt består av ca 38 daa fulldyrka arealer, men noe brattlendt mark. Ny E39 har allerede delt 
innmarka på de gardsbrukene som delvis har dyrka mark innenfor sykeshustomten. Deler av marka 
synes også å ha væt ute av bruk en stund. Siden teigene er relativt små og brattlendt og ny E39 har delt 
opp marka i flere teiger, vurderes verdien som liten til middels. Skogdelen har høg til svært høy bonitet.  
Noe er nylig hogd ut og noe er hogstmodent. Det er etablert skogsvei tvers gjennom tomten. 
Skogsarealene gis stor verdi.  Samlet gis området middels verdi.  

Omgang og konsekvens 
En sykehusetablering vil fjerne eksisterende landbruksverdier på tomten og omfanget vurderes som 
stort negativt for de som berøres. Seks bruksenheter vil få redusert sitt areal. Konsekvensen vurderes 
som middels negativ. 

 

4.5.3 Høgset 

Verdivurdering 
Større deler av tomten består av fulldyrka mark som delvis er etablert i nyere tid. Resterende områder 
har høg bonitet og består av blandingsskog. Jordbruksverdiene vurderes som stor og skogsbruksverdier 
som middels. Landbruksverdiene på tomt og tilførselsvei vurderes samlet som middels til stor.   

Omfang og konsekvens 
Omfanget vurderes som middels til stort negativt og konsekvens som stor negativ. 

 

4.5.4 Oppsummering av konsekvenser for jordvern 

Ved alle tomtealternativene vil det gå med verdifulle jordressurser. Konsekvensene er størst med 
sykehus på Høgset. 

Tabell 11. Jordvern, omfang og konsekvens ved tre alternative tomtelokaliseringer i Gjemnes 
 Astad Høgset 

Verdivurdering Middels verdi  Middels til stor verdi 

Tiltakets omfang Stor negativt omfang Middels til stort omfang 

Konsekvens Middels negativ konsekvens (--) Stor negativ konsekvens (---) 

 

 

4.6 Kulturminne og kulturmiljø 

4.6.1 Metode  

Kulturminneloven definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro og tradisjoner til [14]. Et stedfestet 
kulturminne blir kalt en lokalitet. Flere kulturminner – eller lokaliteter – i sammenheng eller innenfor et 
område, danner et kulturmiljø. 

Kulturminner og -miljøer er kilder til kunnskap om fjern fortid frem til nær historie. Kulturminner er ikke 
fornybare ressurser, og underlagt ulike former for juridisk og forvaltningsmessig vern. Kulturminner 
eldre enn reformasjonen (før 1537) og stående byggverk med opprinnelse før 1650 er automatisk 
fredete kulturminner. På grunn av deres kulturhistoriske verdi er mange bygninger i privat eie 
meldepliktige ved større endringer eller rivning, hvis bygningene er eldre enn 1850. Likeledes er utvalgte 
deler av statens eiendommer underlagt sektorvise landsverneplaner for å ivareta bygningsmasse som 
kilde og dokumentasjon for utviklingen av det norske samfunnet. Videre har Riksantikvaren en rekke 
listeførte objekter av verneverdi, i første rekke kirker. 
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Verdisetting – omfang – konsekvens 

Kulturmiljøene er verdisatt etter kriterier i Håndbok 140 [48] bl.a. i forhold til om kulturmiljøene er av 
lokal, regional eller nasjonal verdi. Kulturmiljøenes tilstand og sammensetting spiller også inn på 
verdisettingen.  

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennomført en arkeologisk forundersøkelse av tomte-
alternativene [25]. Denne er lagt til grunn for konsekvensutredningen. Undersøkelsen oppfyller ikke 
kravet til kulturminnelovens § 9 om undersøkelsesplikt, men gir innsikt i eldre bruk av området, og gir 
gode indikasjoner på funnpotensial. Forundersøkelsen omfattet visuell befaring, maskinell 
flateavdekking og prøvestikking. 

Området innenfor sykeshustomten forutsettes å bli helt endret med lite eller intet rom for bevaring av 
kulturminner eller kulturmiljøer. Vurdering av omfang er da avhengig av i hvor stor grad tomten griper 
inn i et kulturmiljø av større utstrekning. Hvis tomtealternativet tilsvarer kulturmiljøet, vil omfang 
vurderes til stort negativt. Hvis tomtealternativet griper inn i et kulturmiljø, må omfang vurderes etter 
hvor stor del av kulturmiljøet som blir berørt. 

Store inngrep kan påvirke kulturminner utenfor selve inngrepet, i noen tilfeller utenfor planområdet. 
Flere sider ved vurdering av kulturminner kan også behandles under andre konsekvenstema som under 
landskap og under nærmiljø. I denne analysen vil visuelle forhold knyttet til kulturminner, og identitet 
knyttet til kulturminner, vurderes under temaet kulturminne og kulturmiljø. Dette vil være i tråd med 
Riksantikvarens veileder for konsekvensutredninger [47] [45].  

Det er også gjort en vurdering av potensial for funn av eldre tids kulturminner. Dette er basert på den 
arkeologiske forundersøkelsen gjennomført av Møre og Romsdal fylkeskommune, og en generell 
arkeologi-faglig vurdering av topografi ut fra eksisterende kunnskap om områdene. Dette er prognoser 
basert på kjent kunnskap, og som ikke skal påvirke verdisetting og konsekvensen for kulturminner og 
kulturmiljø. 

 

4.6.2 Astad 

Området rundt Batnfjordsøra har spor tilbake til steinalderen, og preges i dag av en tradisjonell 
jordbruksstruktur etter utskiftingen, hvor de ulike gårdene har teiger som strekker seg fra sjøen oppover 
mot fjellet.  

 

 

Figur 35: Indre del av Batnfjorden. Den gamle garden Astad er omtrent midt i bildet, fra denne går den 
skogkledde Astad-dalen opp langs fjellsiden, mot venstre hjørne øverst i bildet. Sykehustomten ligger like 
til høyre for denne dalen. Bildet er fra 2001, før dagens E39 ble bygd. Den skjærer gjennom markene på 
oversiden av bebyggelsen (Bilde fra [49]) 
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Kulturminner innenfor tomtealternativets avgrensing 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner innenfor selve tomtealternativet. Det er ikke 
registrert løsfunn innenfor tomtealternativet eller i umiddelbar nærhet. Det er tre SEFRAK-registrerte 
bygg innenfor tomtealternativet

2
. Disse er ruiner av sommerfjøs, to fra 1800-tallet og en yngre enn 1950 

(Ruinen i vestre del av tomten er oppført som stående bygning i Askeladden). 

Husmannsplassen Astadhaugen ligger ved østre hjørne av tomtealternativet, langs plangrensen. 
Våningshuset på plassen var fra ca 1850. Dette ble fjernet i forbindelse med utbygging av E39. Ut fra 
ortofoto ser det ut til at løen til dette huset står fremdeles, like på tomtegrensen. Løen er ikke SEFRAK-
registrert, men er oppgitt å være bygget i 1930-årene, med materialer fra et eldre stort notnaust. 

I sørvest berøres området til Astaddalen frilufts- og museumsbarnehage. Barnehagen holder hus i 
Kjærvikhuset fra rundt 1900. Huset sto opprinnelig på Tingvoll, og kom i konflikt med bygging av 
Eikremtunellen (rv. 70). Da fylkeskommunen krevde bevaring av huset ble det flyttet hit i 2010-11 og 
tjener nå som barnehage. På sikt er det tenkt at deler av huset skal fungere som museum, og området 
rundt barnehagen bygges nå ut som et tun med ulike driftsbygninger. Disse er delvis restaureringer av 
tilflyttede bygninger og delvis kopier etter byggeskikk fra rundt 1900. Tomtealternativet kommer ikke i 
direkte konflikt med selve bygningen.  

Den arkeologiske forundersøkelsen til Møre og Romsdal fylkeskommune omfattet visuell befaring og 
maskinell flateavdekking (1375 m

2
). Det ble ikke påvist eldre menneskeskapte strukturer eller 

automatisk fredete kulturminner i sjaktene, men i 8 av de 14 sjaktene ble det påvist en eller flere 
moderne dreneringsgrøfter [25]. 

 

 

Figur 36: Planområde Astad med kulturminner som registrert i Askeladden. 

 

                                                      

2
 SEFRAK (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Norge) er et landsdekkende register over eldre bygninger og 

andre kulturminne. Bygningene registrert i SEFRAK er ikke nødvendigvis fredet, men et nyttig register over bygg som kan ha 
verneverdier. 
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Figur 37: Til høyre kart fra Møre og Romsdal fylkeskommunes arkeologiske forundersøkelse. Til Venstre 
Kjærvikhuset, flyttet til  Astaddalen som barnehage [25]. 

Kulturminner i nærområdet 
Noe over 300 m sør og øst for tomtealternativet, nede ved fjorden, ligger Astad ved utløpet av 
Astadelva. Her er en gravhaug og en steinalderlokalitet, begge automatisk fredet (hhv ID 15977 og 
15978).  Dette er gamletunet til gården Astad, og sammen med nyere SEFRAK-registrerte bygg dannes et 
verdifullt kulturmiljø. Gården er kjent som Kapteinsgården. Astad opptrer i skriftlige kilder først i 1590, 
men er nok eldre. Navneendingen -stad skriver seg som regel fra vikingtid, eller noe tidligere, ned mot 5-
600 e.Kr.  

Astaddalen går fra dette området og oppover til Astadvatnet. Astaddalen tangerer grensen for 
tomtealternativet, og var Gjemnes kommunes valgte kulturminne ved Kulturminnestafetten i 1997. 
Ulike offentlige og private aktører samarbeidet om stedsutvikling i Astaddalen, og registrerte og 
tilrettela rundt kulturminner som kverner, sagbruk, broer, men også vadmelsstampe, badstue, 
potetkokeri og sommerfjøs. Det gikk også en gammel ferdselsåre over fjellet her, den gamle kirkeveien. 
Fra å være et tradisjonelt landbruksområde, er dalen tatt i bruk til fritids- og rekreasjonsformål. 
Kulturminnene er fra nyere tid, og i liten grad registrerte i tilgjengelige databaser. 

 

Figur 38: Kommunedelplan for Astaddalen med tomteavgrensning og kulturminner markert.  
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Figur 29: Astaddalen kulturmiljø med kulturminneløype vil venstre. Til høyre potetkokeriet, et 
fellesanlegg for bøndene for produksjon av dyrefor. Dette teknisk kulturminnet var i bruk fra 1964 til 
1975 [46]. 

 

   

Figur 39: I Astaddalen er det flere kverner, stående med intakt inventar, eller restaurerte over 
eksisterende murer. Til høyre et brokar fra før 1830, en av flere ulike tørrmuringer i dalen. [29] 

Det er ellers flere SEFRAK-registrerte bygninger i nærområdet til tomtealternativet, og mange SEFRAK-
registrerte bygg innenfor planområdet generelt  

Verdivurdering 

Selve tomtealternativet ble trolig ryddet og tatt i bruk relativt sent, gjennom 1800-tallet. 
Kulturlandskapet har spor fra denne driften i form av enkelte ruiner. Husmannsplassen Astadhaugen er 
imidlertid sterkt redusert av E39, våningshuset ble fjernet under byggingen av denne. Planområdet 
vurderes derfor i utgangspunktet til liten verdi. Imidlertid ligger området tett i Astaddalen kulturmiljø, 
og like øst for tomteområdet har man plassert det verneverdige Kjærvikhuset, som huser Astaddalen 
frilufts- og museumsbarnehage. Rundt dette huset, og i tilknytning til Astaddalen foregår ulike 
kulturminneaktiviteter, som restaurering og samling av eldre bygninger. Kulturmiljøet Astaddalen 
omfatter bare få automatisk fredete kulturminner, men kan vise til en variert og rik samling nyere tids 
kulturminner av stor lokal betydning. Vurdering av tomtealternativets verdi som kulturmiljø økes derfor 
til liten til middels verdi. Astaddalen som helhet vurderes til middels verdi. Bygging av akuttsykehus 
vurderes som et inngrep av middels til stort negativt omfang inn i Astaddalen, etter som det vil ramme 
kulturminner og nærmest dele Astaddalen i to. De viktigste kulturminneverdiene vil imidlertid bevares 
nederst i dalen. Samlet gir dette middels negativ konsekvens.  
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Avbøtende tiltak 

Det er særlig Astaddalen som bør skjermes mot inngrepet akuttsykehuset medfører. Dette kan gjøres 
ved å beholde eller reetablere skog som en skjerm mot sykehusområdet, eventuelt også med en form 
for skogkledd voll.  

Det kan vurderes om eldre strukturer som tørrmurer etc i utkanten av tomteområdet kan bli stående og 
innarbeides i senere utvikling av området, og tjene som vitnesbyrd om tidligere bruk. Slik kan de også 
fungere som bindeledd mot Astaddalen. 

Potensialvurdering 

Funn av automatisk fredete kulturminner, som spor av ekstensiv gårdsdrift i eldre tid, kan ikke 
utelukkes. Den arkeologiske forundersøkelsen resulterte ikke i funn, og Møre og Romsdal 
fylkeskommune vurderer potensialet for funn til å være lavt [26].  

 

4.6.3 Høgset 

Kulturminne og kulturmiljø 

Planområdet omfatter selve Gjemnes og den sørlige delen av Gjemnessiden av Gjemnessundet, samt 
videre sørvestover langs Batnfjorden. Planområdet og tilstøtende områder viser et variert 
kulturminnetilfang. Tomtealternativet for akuttsykehus ligger på Høgset, høyt og åpent i terrenget over 
Gjemnes, og vil dermed være synlig i store deler av dette området. 

 

Figur 40: Planområde Høgset med kulturminner som vist i Askeladden 

Kulturminner innenfor tomtealternativets avgrensing  

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner eller registret nyere tids kulturminner innenfor selve 
tomtealternativet. Det er heller ikke registrert løsfunn innenfor tomtealternativet.  

Den arkeologiske forundersøkelsen til Møre og Romsdal fylkeskommune omfattet visuell befaring, 
prøvestikking og maskinell flateavdekking (1100 m

2
). Det ble ikke påvist eldre menneskeskapte 
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strukturer eller automatisk fredete kulturminner. I noen av de 10 sjaktene ble det påvist moderne 
pløyespor, det ble også påvist flere grøfter og dreneringsrør [25]. 

Kulturminner i nærområdet 

Det er tre konkrete kulturmiljø innenfor planområdet, like nord og øst for dette tomtealternativet.  

Mot øst ligger Brusetgarden – også kalt Gjemnes gård – med hovedhus og kårbygning fra hhv 1770 og 
1800. Disse er vedtaksfredet allerede i 1924 (ID 87245). Videre ligger et SEFRAK-registrert naust på 
Gjemnesneset like ved, nær Laberget. Et laberg betyr laste- og losseberg, og viser til eldre bruk som 
landingsplass. Laberget er ett av flere stedsnavn som viser maritim aktivitet i Gjemnessundet. 

 

   

Figur 41: Til venstre kart fra Møre og Romsdal fylkeskommunes arkeologiske forundersøkelse. 
Prøvesjakter er markert med brun farge, prøvestikk er markert med blått. En stor del av planområdet 
fremstår i dag som jevn slåttemark, og deler av denne ser ut til å ha blitt ordnet etter 1960. Dette 
utelukker ikke tidligere bruk av området, men eldre jordbruk/bosetning ligger gjerne på egnede områder, 
og slike har ofte kontinuerlig bruk ([25], Norgeibilder.no) 

 

Nordøst for tomten står Gjemnes kirke fra 1893, en tidstypisk langkirke i panelt laft med tårn i vest og 
kor i øst. Kirken er ikke fredet eller listeført (ID 84249), men vurdert til regional verdi i Møre og Romsdal 
Fylkeskonmmunes forslag til regional plan for kulturminner [23]. Ved kirken finner man navnet 
«Tinghaugneset», noe som henviser til Gjemnes’ rolle som tinglag fra rundt 1600 til opprettelsen av Øre 
Formannskapsdistrikt i 1837. Et tinglag var en betegnelse på en rettskrets som omfattet et bygdeting, 
vanligvis identisk med et eldre skipreide eller herred, eller samsvarende med prestegjeldet. Gjemnes 
tinglag omfattet nåværende Kristiansund og Frei kommuner, samt deler av Eide, Tingvoll og Gjemnes 
kommuner. En stor steinhelle som skal ha vært brukt som «tingbord», ble hugget opp og brukt i kirkens 
grunnmur. Selve tinghaugen kan være den lille høyden kirken står på, eller ligger inntil. Over veien, mot 
Sykehustomten, ligger et tun med fire SEFRAK-registrerte bygg/ruiner. 

Nordvest for tomten ligger grenda Høgset med en rekke SEFRAK-registrerte bygg og et jernvinneanlegg 
(ID 144817), denne fortsetter vest mot Hogsetgaden med automatiske fredete kulturminner i form av 
gravhauger og spor av eldre garder. Disse kulturminnene er tilrettelagt for publikum gjennom 
Ikornneset forminnepark, en del av Gjemnes bygdemuseum. Imidlertid er bare den østligste delen av 
Høgset innenfor forslått plangrense for akuttsykehuset. På garden Høgset er det gjort en rekke løsfunn 
av gjenstander fra de ulike periodene av forhistorien, særlig fra yngre steinalder. 

Sør for planområdet peker det seg ikke ut spesielle kulturmiljø før Jutulen (se område B2), men det er 
gjort flere løsfunn i dette området. Dette er et stykke fra sykehustomten, i sørvestre del av 
plangrenseforslag. 

Videre er det registrert steinalderboplasser og gravhauger på andre siden av Gjemnessundet, på 
Bergsøya. Disse bidrar til forståelsen av Gjemnes og Gjemnessundet som et kulturlandminnelandskap 
med stor tidsdybde.  
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Tolkning og vurdering 

Gjemnes har vært en sentral plass i eldre tid, som tinglag hadde området en senterfunksjon fra 1600-
tallet. Gårdene er eldre, selv om de ikke opptrer i skriftlige kilder før på 1500-tallet. Imidlertid viser 
arkeologiske registeringer at gårdsdriften i området går langt tilbake i jernalder. Det er gjort en rekke 
løsfunn fra yngre steinalder, perioden vi får det første jordbruket her i landet. Selve tomtealternativet er 
imidlertid uten registrerte kulturminneverdier, og vurderes i utgangspunktet til liten verdi, og da ned 
mot ingen verdi. Imidlertid er tomten sårbar for store inngrep, da slike vil være synlige og påvirke 
nærliggende kulturminneverdier, i førsterekke den vedtaksfredete Brusetgården på Gjemnes, men også 
andre deler av kulturminnelandskapet rundt Gjemnessundet. Brusetgården har stor verdi, og 
kirkeområdet med tingstedet vurderes til middels verdi 

Bygging av akuttsykehus vurderes til lite negativt omfang i selve tomteområdet, og får i utgangspunktet 
ubetydelig til liten negativ konsekvens. Det påregnes imidlertid også lite til middels negativt omfang på 
Brusetgården som ligger 200 meter vest for tomteområdet, og på Kirkestedet. Samlet gir dette liten til 
middels negativ konsekvens. Tomtealternativet medfører ikke direkte inngrep i kulturminner, men 
reduserer den historiske lesbarheten av Gjemnesområdets mange ulike kulturmiljøer. 

Avbøtende tiltak 

Eventuelle avbøtende tiltak vil være slike som kan dempe inntrykk av sykehuset fra avstand, som sett fra 
Brusetgården. Dette kan være beplantning av skjæringer og ulike grep i videre planlegging for å holde 
anlegget minst mulig ruvende i terrenget. 

Potensialvurdering 

Funn av automatisk fredete kulturminner, som spor av ekstensiv gårdsdrift i eldre tid og 
gjenstandsfunn/boplassfunn fra steinalder, kan ikke utelukkes. Den arkeologiske forundersøkelsen 
resulterte imidlertid ikke i funn, og Møre og Romsdal fylkeskommune vurderer potensialet for funn til å 
være lavt [26].  

 

4.6.4 Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø 

Tomtealternativene i Gjemnes fører til middels og liten til middels negativ konsekvens for kulturmiljø. 
Astad medfører størst konsekvens i hovedsak fordi tomten griper inn i kulturmiljøet Astaddalen.  

 

Tabell 12. Kulturminne- og miljø, omfang og konsekvens ved to alternative tomtelokaliseringer i Gjemnes 
 Astad Høgset 

Verdivurdering Liten til middels verdi  
(Astaddalen: middels verdi) 

Liten verdi 
(Bruset: stor verdi) 

Tiltakets omfang Middels negativt omfang Lite negativt omfang 
(Bruset: lite til middels) 

Konsekvens Middels negativ konsekvens (--) Liten til middels negativ konsekvens (-/--) 
 

 

4.7 Sårbarhetsanalyse for sykehustomtene 

4.7.1 Grunnlag og definisjoner 

Det er gjennomført en sårbarhetsanalyse i tråd med plan- og bygningslovens § 4-3. Bakgrunn og 
forutsetninger for analysen er presentert i et eget underlagsdokument [33].  Analysen er gjennomført 
som en oversiktsanalyse på kommunedelplannivå der formålet er å identifisere potensielle farer som 
bør underlegges en risiko- og sårbarhetsanalyse i oppfølgende planleggingsfaser når tiltaket er mer 
avklart og definert.   
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Følgende forutsetninger og avgrensninger gjelder for analysen: 

 Analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. 

 Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

 Analysen omfatter farer for tredje person, ytre miljø og materielle verdier.  

 Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet. 

 Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning),  

dersom ikke helt spesielle forhold knyttet til anleggsfasen som vil ha betydning for driftsfasen 

avdekkes. 

 Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende hendelser. 

 

Analysen følger hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger [38] og DSBs retningslinjer og 
veiledning for samfunnssikkerhet i arealplanlegging [37]. I denne analysen graderes sårbarhet som vist i 
tabellen under. 

 

Tabell 13. Definisjon av sårbarhetskategorier 

Sårbarhetskategori Forklaring 

Svært sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 

områdets funksjonalitet rammes slik at akutt fare oppstår. 

Moderat sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 

områdets funksjonalitet rammes slik at ulempe eller fare oppstår.  

Lite sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 

områdets funksjonalitet rammes ubetydelig. 

Ikke sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe uten at sikkerheten eller 

områdets funksjonalitet rammes. 

 

Det er ved de to første kategoriene at faremomentene må følges opp i videre planlegging. 

4.7.2 Farekartlegging 

Det er gjennomført en systematisk gjennomgang av mulige farer som kan tenkes å opptre i området. 
Dette gjelder i alt 22 forhold knyttet til  

 Naturgitte forhold som f.eks flom, skred, skogbrann mm,  

 Farer knyttet til aktiviteter og virksomheter i området, som f.eks handtering av farlig gods, 

kraftlinjer og elektromagnetiske felt, forurenset grunn mm 

 Sårbare anlegg, bygg og kulturområder  

 Og noen særskilte forhold som f.eks helikoptertrafikk, utrykningskjøretøy mm  

 

Etter en innledende farekartlegging ikke relevante farer er sortert ut, står vi igjen med noen forhold som 
er aktuelle for videre sårbarhetsanalyse. For begge tomtene i Gjemnes gjelder dette: 

 Skredfare 

 Skogbrann 

 Transport av farlig gods 

 Elektromagnetiske felt (ikke på Høgset) 

 Luftfart 
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4.7.3 Skredfare 

Astad 

I følge aktsomhetskart for skred [40] 
lå deler av det aktuelle tomte-
området i planprogrammet, 
innenfor utløpsområdet for 
snøskred, men ikke i aktsomhets-
området for steinskred. Aktsom-
hetskartene er utført basert på 
grove analyser og ment som 
grunnlag for nærmere undersøk-
elser dersom det planlegges 
virksomhet i disse områdene. For å 
få en nærmere avklaring av faren for 
skred har NGI gjort en egen skred-
farevurdering av området [35]. I 
følge NGI utgjør følgende skredtyper 
fare innenfor den opprinnelige 
tomteavgrensingen: 

 Snøskred 

 Flom- og sørpeskred ned 
Nesaelva, og i mindre grad 
Tegabekken. 

 Steinsprang utløst fra en liten skrent innenfor tomteområdet. 

NGIs rapport viser at det er fare for skred med årlig sannsynlighet 1/1000 og 1/5000 og har på det 
grunnlaget avgrenset fareområde for skred og område for antatt skredtrygt område. Dette gjelder deler 
av det opprinnelige tomtearealet, men store deler ligger også trygt for skred. For sykehus gjelder de 
strengeste sikkerhetskravene og plassering på tomten er derfor justert slik at sykehusbygget ligger 
utenfor faresonene, med unntak av et lite område rundt en liten skrent som med enkle tiltak kan sikres. 

Så lenge sykehustomten plasseres utenfor fareområdet, vurderes tomten som lite sårbar for skred. 

Høgset 

På samme måte som for Astad, har 
NGI gjort nye vurderinger på 
Høgset ettersom områder ligger 
aktsomhetsområde for skred [35]. 
Steinsprang er vurdert å være 
eneste relevante skredtype for 
dette tomteområdet. Dette gjelder 
både steinsprang fra skrent-
partiene ovenfor søndre del av 
utbyggingsområdet, samt en 
mindre skrent lengst nord i 
området. 

NGIs rapport konkluderer med at 
det er fare for skred med årlig 
sannsynlighet 1/1000 og 1/5000 
innenfor deler av området, men at 
også store deler vurderes å ligge 
trygt for skred.  

Med tomteavgrensing som vist i 
kartet nedenfor, ligger tomta 

Figur 42. Faresone for skred på Astad. 

Figur 43. Faresone for skred og steinsprang på Høgset. 
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plassert utenfor skredfarlig område, med unntak av området rundt skrenten i nord. Når det gjelder 
skredfare for skrenten vil denne kunne håndteres ved enkle tiltak i form av bergsikring eller at skrenten 
endrer form ved terrenginngrep/sprengning. 

Ved utbygging av denne tomta må plassering av tilkomstveier vurderes ut fra skredfare.  

Så lenge sykehustomten plasseres utenfor fareområdet, vurderes tomten som lite sårbar for 
steinsprang. 

 

4.7.4 Transport av farlig gods 

I følge data fra DSB transporteres det ulike typer farlig gods på E39 forbi sykehustomtene. DSB mottar 
årlig mellom 40-70 hendelser som inkluderer farlig gods, 44 hendelser i 2012 (DSBs uhellsstatistikk for 
2012), inklusive hendelser med farlig gods på jernbane. Det er rimelig å anta at hendelser med farlig 
gods vil forekomme hyppigst i de områdene hvor det fraktes mest gods, dvs rundt de store byene og 
langs hovedtrafikkårene. I de fleste tilfellene fører en hendelse med farlig gods til akutt utslipp til 
grunnen og til luft. Andelen hendelser hvor det vil oppstå en brann eller eksplosjon er erfaringsmessig 
svært lav, og med små konsekvenser for liv og helse. 

Begge sykehustomtene vurderes derfor å ha liten sårbarhet når det gjelder ulykker med transport av 
farlig gods.  

 

4.7.5 Skogbrann 

Skogbrannstatistikk fra DSB for Gjemnes kommune viser at det ikke har vært skogbranner i perioden 
2001-2010. Nitti prosent av alle skogbranner er forårsaket av menneskelig aktivitet som uaktsomhet ved 
bålbrenning, skogsdrift og anleggsvirksomhet, eller ildspåsettelse.   

Alt anleggsarbeid øker faren for skogbrann i områder med mye skog. Det er derfor viktig at 
brannberedskap sikres i områder hvor det foregår anleggsarbeid. Ut over anleggsarbeidet er det ingen 
andre kjente forhold knyttet til tiltaket som bidrar til økt skogbrannfare i området.  

Området har god tilgang på slokkevann, også ved bruk av helikopter dersom behovet oppstår. 

Begge sykehustomtene vurderes til å være lite sårbare for skogbrann. 

 

4.7.6 Elektromagnetiske felt 

Det går en høyspentlinje (regionalnett) på 66 kV gjennom den planlagte sykehustomten på Astad. 
Høyspentlinjen som tidligere gikk forbi Høgset ble lagt i kabel samtidig med bygging av ny E39 forbi 
området.  

Sykehustomten på Astad vurderes som moderat sårbar for eksponering av elektromagnetisk felt slik 
situasjonen er i dag og det må eventuelt gjøres nærmere vurdering av dette i ROS-analysen som skal 
utarbeides for reguleringsplanen. 

 

4.7.7 Luftfart 

Flytrafikk til Årø og Kvernberget lufthavner 

Avinor har foretatt vurdering av hvordan sykehustomtenes plassering og høyde på bygningene vil 
påvirke inn- og utflygningsprosedyrene og trafikkavviklingen til Årø og Kvernberget lufthavner [2].  
Vurderingene omfatter både påvirkning fra helikopterbevegelser til og fra sykehuset og bygningenes 
påvirkning på instrumentflygingsprosedyrer. Sykehus på Astad eller Høgset kommer ikke i konflikt med 
dette. 
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Start og landing ved sykehusets helikopterplattform 

Sykehusets helikopterplattform er foreløpig planlagt på taket av sykehusbygning på begge tomter.  
Helikopterlandingsplass vil være dedikert for formålet og skal innfrir alle krav landingsplass og til 
innflygningssikkerhet for aktuelle typer helikoptre. 

Ulykkesstatistikken fra Luftfartstilsynet og Norsk luftambulanse (NLA) viser at det for 632 000 start og 
landinger for ambulanse- og regningsflyvninger inntreffer tre luftfartsulykker. Av disse antas en 
hendelse å påvirke områder utenfor selve landingsplassen. Ulykkesstatistikken omfatter også landing og 
start fra mindre tilrettelagte landingsplasser eller i terrenget. Det gjelder landinger på vei, idrettsplasser, 
jorder, mv. med krevende topografi, underlag, lysforhold, mv. 

NLA har hittil ikke registrert ulykker knyttet til helikoptre som lander og tar av fra definerte 
landingsplasser.  

Sykehustomtene vurderes dermed å ha liten sårbarhet når det gjelder uønskede hendelser knyttet til 
luftfart. 

 

4.7.8 Oppsummering  

Sykehustomtene fremstår generelt som lite sårbare for alle identifiserte potensielle faremoment, med 
unntak av sårbarhet for elektromagnetiske felt på Astad. Her er tomten moderat sårbar for dette 
faretemaet, og må derfor gis spesielt fokus i den videre planleggingen.  I forhold til sårbarhet gir ikke 
analysen grunnlag for skille mellom tomtene. 

 

Tabell 14. Oppsummering av sårbarhetsanalyse for sykehustomtene i Gjemnes 

 Astad Høgset 

Ras-/skredfare Lite sårbar Lite sårbar 

Skogbrann Lite sårbar Lite sårbar 

Transport av farlig gods Lite sårbar Lite sårbar 

Elektromagnetiske felt Moderat sårbar Ikke sårbar/ uaktuelt 

 

4.8 Oppsummering av konsekvenser for sykehustomtene 

Tabellen under oppsummerer konsekvensene av å etablere sykehus på tomtene på Astad og Høgset. 
Samlet sett er det lite som skiller tomtealternativene i forhold til konsekvenser, og uten vektig av 
enkelttema er det ikke forskjell mellom dem.   

På enkeltkonsekvenser er de forskjellige. Astad kommer dårligere ut enn Høgset i forhold til folkehelse 
og friluftsliv, i første rekke pga virkninger for friområdet i Astaddalen.  Astad kommer jamt ut med lite til 
middels negative konsekvenser, mens Høgset kommer dårligst ut i forhold til landskapsbilde og 
landbruk.  

Sårbarhetsanalysen gir heller ikke grunnlag for skille mellom tomtene så lenge bygninger og vitale 
funksjoner ikke kommer inn under fareområdet for skred og steinsprang. 

 

Tabell 15. Oppsummering av konsekvenser av sykehusetablering på Astad og Høgset 

 Landskaps-
bilde 

Friluftsliv og 
folkehelse 

Natur-
miljø 

Landbruk Kultur-
minner 

Uvektet 
rangering 

Astad -- - /-- - -- -- 1 

Høgset --- 0 - --- -/-- 1 
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5 Arealutvikling i sykehusets nærområde 

5.1 Formål med arealanalysene  

Konsekvensutredningen for nytt sykehus skal avklare og dokumentere konsekvenser direkte knyttet til 
utnyttelse av aktuell tomt. Etablering av sykehuset kan imidlertid føre til lokal utvikling i form av 
endringer i arealbruken i sykehusets nærområde. For Gjemnes kommune er det også et ønske om at 
sykehusetablering skal føre til vekst og ny utvikling i kommunen. Dette er mulige følgeeffekter av 
sykehuslokaliseringen, og ikke en del av tiltaket for etablering av sykehus. For kommunen og 
helseforetaket er det likevel ønskelig å ha oversikt over mulige konsekvenser av enderinger i arealbruk 
som følge av en sykehusetablering.  

Det er derfor gjort en arealanalyse av mulig arealutvikling som grunnlag for å vurdere potensielle 
konsekvenser av denne utviklingen. Det må understrekes at dette ikke er en formell plan, men ett 
eksempel på mulig arealutvikling.  

Kommunen som planmyndighet kan styre arealbruksutviklingen gjennom reguleringsplaner eller 
kommunedelplan.  Arealanalysen i dette kapittelet er gjort på kommunedelplannivå for å skissere 
eksempel på en overordnet framtidig arealdisponering. Når valg av tomt er avklart, anbefales det at 
dette videreføres i et formalisert kommunedelplanarbeid for å få styring på arealutviklingen i området. 
Som nevnt, det som er gjort i denne fasen er grove og foreløpige arealanalyser i form av en 
mulighetsstudie for å få oversikt over mulig fotavtrykk av framtidig arealutvikling og potensielle 
konsekvenser av dette. 

  

5.2 Forutsetninger 

Arealanalysene tar utgangspunkt dagens situasjon og kommuneplanens arealdel. På dette grunnlaget er 
det gjort en vurdering av en mulig arealbruksutvikling med disse forutsetningene: 

 Det er ønskelig med en samlet stedsutvikling som knytter bygda sammen. 

 Det legges til grunn at senterutvikling utnytter sykehuset som et tyngdepunkt. 

 Ny boligbebyggelse med ca 200 boliger, plasseres i gang- og sykkelavstand fra 
tettstedssenteret. 

 Det er ikke ventet vesentlig lokal næringsetablering som direkte følge av sykehuset, og det 
legges kun til rette for nye næringsarealer bare der dette allerede er inne i arealplaner. 

 Det vurderes areal til en ekstra skole eller utvidelse av dagens skole på stedet.  

 Boligutbyggingen vil gi behov for en ny barnehage. 

 Øvrige samfunnsfunksjoner som f.eks. flerbrukshall dersom det er befolkningsgrunnlag for det 

 Det skal etableres et veisystem med gode gang- og sykkelforbindelser. 
 

Nedenfor er det gjort nærmere rede for disse forutsetningene. 

Bygda som helhet 
Det er lagt til grunn at arealutviklingen ikke skal spres over store avstander, men at utviklingen heller 
skal være med på å binde bygda bedre sammen.  
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Sentrumsutvikling  
Det er lagt til grunn at sentrumsutviklingen skal skje i tilknytning til sykehuset. Størrelsen på 
sentrumsdannelsen vil være avhengig av hvor sykehuset er plassert. 

Der det er et klart definert sentrum fra før, slik som i Batnfjordsøra, er det tatt utgangspunkt i dette. Der 
det er mer usikkert eller uklart hvor en framtidig senterutvikling vil komme, er det gjort en vurdering av 
hvor sentrum bør utvikles ut fra funksjonene og de naturgitte og historiske forutsetningene på stedet i 
dag og ut fra hvor sykehuset er lokalisert. Det er et antatt mål om å skape en best mulig kobling mellom 
sykehuset og sentrum på stedet, slik at sykehuset kan være en "motor" for utvikling og heve 
attraktiviteten til stedet, og at sykehusets ansatte og brukere kan ha nytte av tilbudene i sentrum. 

Det er forutsatt som et minimum at det bør være én dagligvareforretning i hvert sentrumsområde. 
Dette gir visse krav knyttet til synlighet og tilstrekkelig areal til både forretningsbygg og parkering.  

Det er lagt til grunn at senterområdet skal utformes med minst ett torg eller en plassdannelse som kan 
bidra til å skape urbane kvaliteter og et levende møtested. 

Boliger 
Ny boligbygging skal både bygge opp om senterdannelsen og det nye sykehuset. Boligområdene skal 
bidra til å skape et levende sentrum og bygge opp under prinsippene i Rikspolitiske retningslinjer for 
areal- og transportplanlegging gjennom korte avstander og god tilretteleggelse for gange og sykkel [13]. 
Dette innebærer at arealutviklingen i området er rettet mot en mer sentral boligetterspørsel i 
nærområdet.  Boligfelt i mer perifere områder lenger fra sykehuset er dermed ikke vektlagt dersom 
disse feltene ligger for langt fra det definerte sentrum. Det er lagt til grunn en antatt gangavstand til 
sykehuset og sentrum på 1 km og en sykkelavstand på 2 km og at det ikke bør legges opp til 
boligområder ut over dette. (I større tettsteder regnes en ytre sykkelavstand vanligvis som 5 km, men i 
spredtbygde strøk og mindre tettsteder er dette satt til 2 km. I slike områder oppleves sykkel som 
mindre attraktivt på turer over 2 km og bil er ofte et foretrukket alternativ). 

Det er ikke konkludert med hvor mange boliger som faktisk vil bli etterspurt i sykehustomtenes 
nærområde. Ut fra en vurdering av et samlet boligmarked og boligetterspørsel, samt noen erfaringer fra 
andre tilsvarende lokaliseringer, er det antatt et boligtall på 200 nye boliger. Det kan være forhold som 
taler for at en sykehusnær boligetterspørsel kan variere med hvor sykehuset plasseres.  For å få en lik og 
sammenlignbar vurdering av konsekvenser av arealutviklingen rundt alle aktuelle tomtealternativ, er 
200 boliger benyttet som utgangspunkt for alle alternativ.  

Disse 200 boligene vil bare dekke deler av boligbehovet for ca 2000 ansatte ved det nye sykehuset. De 
øvrige vil spre seg innenfor et regionalt boligmarked og sannsynligvis for en stor del i de to byområdene, 
men også noe spredt innenfor et rimelig dagpendlingsomland. I arealvurderingene er det bare de 200 
boligene som inngår som et felles grunnlag for vurdering av mulig arealutvikling og fotavtrykket til ny 
utbygging i nærområdet til sykehuset.   

Når tomt er valgt vil det være aktuelt å gjøre en nærmere vurdering i av hvilket boligtilbud som bør 
tilbys i sykehusets nærområde. Dette kan gjøres som del av en formell kommunedelplanprosess.  

Dersom det er opplagt at det er et potensiale for mer boligareal enn for 200 boliger, er det vist, men det 
er synliggjort hva som er en naturlig første fase hvor det kan bygges 200 boliger(disse områdene merket 
med 1 på arealskissene). Dette gjelder Batnfjordsøra der det kun er denne første fasen med 200 boliger 
som blir konsekvensutredet. 

Det er i størst mulig grad forsøkt å unngå å legge boligområdene på områder med fulldyrka jord eller 
områder som har særskilte naturverdier. Noen steder har imidlertid disse verdiene likevel måttet vike da 
det er forutsatt at det er viktigere å konsentrere nye inngrep i områder nær sentrum eller sykehuset 
fremfor å spre inngrepene til mer perifere områder. 

Det er også tatt hensyn til bokvaliteter og terrengets beskaffenhet for å skape attraktive bomiljø. 
Områder brattere enn 1: 3 og områder med dårlige solforhold er ansett som mindre aktuelle for bolig. 

Næringsarealer 
Det er ikke ventet vesentlig behov for arealer til sykehusrelatert næring nær sykehuset. Innkjøp av varer 
og tjenester til sykehuset er underlagt regler om offentlig innkjøp hvor det ikke er anledning til å 
favorisere lokale leverandører. Leverandører til et nytt sykehus som f.eks. vaskerier, eventuelle 
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hovedkjøkken, utstyrsleverandører, leverandører av forbruksmateriell og en lang rekke vare- og 
tjenesteleverandører, vil normalt konkurrere om leveranser til flere enn til helseforetaket Møre og 
Romsdal og dermed ikke nødvendigvis være tjent med å ligge nært ett bestemt sykehus. Det 
understøttes av studier av flytting av offentlige virksomheter som viser et ubetydelig omfang av 
etablering av leverandører i nærområdet [43]. Rene nye næringsareal utenfor sentrumsområdene er 
derfor ikke lagt inn i arealskissene. Unntak gjelder der det er satt av næringsareal i kommuneplanen.  

Skole 
Erfaringsmessig blir det en elev pr klassetrinn pr 20. bolig (enebolig) når alt har stabilisert seg i et 
område, dvs at med 200 boliger blir 70 nye elever på barneskolen og 30 nye elever på ungdomsskolen. 
Det er imidlertid som oftest slik at når byggingen av et boligfelt starter opp er det en overvekt av 
småbarnsfamilier som flytter inn. I begynnelsen kan det dermed være en topp med stort press på de 
første skoletrinnene med ett barn pr skoletrinn pr 10. bolig, dvs at en i starten kan regne opp mot 100- 
140 nye elever i barneskolealder for de 200 boligene. Etter hvert vil det være ungdomsskolen som får 
denne bølgetoppen. Ofte løser kommunene dette ved å bygge ut for den stabile situasjonen og heller 
bruke midlertidige paviljonger eller andre skoler i en startfase. I arealanalysen er det forutsatt at 
skolekapasiteten skal dekkes for en stabil situasjon lokalt i bygda. 

Barnehage 
Også for barnehage vil en erfaringsmessig kunne regne en plass pr årstrinn for hver 20. bolig i den 
stabile situasjonen. Når barnehagen skal dekke fem årstrinn vil 200 boliger gi behov for 50 nye plasser. I 
starten kan behovet imidlertid bli dobbelt så høyt, dvs 100 plasser. En vanlig norsk barnehage av normal 
størrelse har ca 60-80 plasser, og er vesentlig større enn det som har vært vanlig i Gjemnes til nå.  Med 
dette som utgangspunkt er det forutsatt behov for èn ny barnehage på hvert sted. 

Andre funksjoner 
Det er også vurdert om utviklingen kan gi grunnlag for andre behov som for eksempel flerbrukshall. 
Dersom dette skal være aktuelt, forutsetter det at stedet har en viss størrelse fra før. For Batnfjordsøra 
er det lagt til grunn at det etableres en flerbrukshall i området, men dette er ikke vurdert som aktuelt på 
Høgset. 

Veisystem 
Det legges opp til et tjenlig veisystem for de nye boligområdene. Det legges særlig vekt på gode gang- og 
sykkelforbindelser. Disse skal være universelt utformet i forhold til krav om stigning. 

 

5.3 Arealskisser for Batnfjordsøra 

Struktur 
Med plassering av sykehuset på Astad vil tettstedet Batnfjordsøra få et nytt tyngdepunkt i nordvest. 
Avstanden fra sentrum til sykehuset vil bli ca én km og det er forutsatt at det ikke er ønskelig å spre 
tettstedet ytterligere. Sykehuset og tettstedet vil bli liggende på hver sin side av E39. Veien vil trolig bli 
en tydeligere barriere dersom den i fremtiden legges i ny trasé langs Batnfjordselva i stedet for å følge 
miljøgaten gjennom tettstedet. 

Sentrum 
Ved plassering av sykehuset på Astad er avstanden til Batnfjordsøra så kort at det ikke er naturlig å 
anlegge noe nytt sentrumsområde ved sykehuset. Sykehuset (og ny boligbygging) vil imidlertid kunne gi 
grunnlag for å utvikle Batnfjordsøra ytterligere i forhold til i dag. Det er et godt potensial for å utnytte 
ledige arealer ny utbygging av forretning, kontor, bevertning, offentlig og privat tjenesteyting og boliger. 
Om det er økonomisk grunnlag for å anlegge parkering under bakkenivå er usikkert (bl.a. pga flomfare), 
men en bedre arrondering der en satser på aktivitet i bebyggelse ut mot gaten (E39) gjennom 
Batnfjordsøra og parkering i ytterområdene, er mulig å få til. I planskissen er vist et relativt stort 
sentrumsområde som også gir rom for et vesentlig innslag av konsentrert boligbebyggelse. 

I Batnfjordsøra er det flere dagligvarebutikker, men det vil også være rom for flere dersom markedet 
etterspør dette.  
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En eller helst flere plassdannelser eller torg bør inn i tettstedet for å heve attraktiviteten. Disse bør 
plasseres langs med hovedgaten (E39) gjennom tettstedet. Utsikt mot Batnfjorden og eventuelt også 
mot sykehuset kan tilføre slike offentlige rom spesielle kvaliteter og bør tilstrebes.  

 

 

 
Figur 44. Arealplanskisse for Batnfjordsøra.  
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Bolig 
I tillegg til nye boliger i sentrumsområdet, som bør være konsentrert bebyggelse (leiligheter), er det 
naturlig med ny boligutbygging i disse områdene: 

- Utvidelse av Indergarden/ Nåstadfeltet:  

Dette er fulldyrka jord, men dette hensynet bør vike for å få mest mulig boligbebyggelse opp mot 

sentrum. Med god og tett boligbebyggelse opp mot et attraktivt sentrumsområde vil vi dessuten 

lettere kunne unngå nedbygging av arealer i mer perifere områder. Det er illustrert to utvidelser av 

Indergarden/ Nåstadfeltet. Det er lite som skiller disse, men det nordlige er prioritert fordi dette 

arealet ligger aller mest direkte opp til utviklingsområdet i sentrum og fordi det er 

utbyggingsinteresser her.  

- Utvidelse av Solsida 

Det vil være viktig å binde sammen sykehuset og sentrum og det er derfor anbefalt utbygging av 

areal som ligger mellom Solsida-feltet / sykehuset og sentrum av Batnfjordsøra, selv om dette 

arealet er fulldyrka mark. Gjennom dette området kan en legge gang- og sykkelvei mellom sentrum 

og sykehuset. Med bebyggelse langs gang- og sykkelveien vil avstanden mellom sykehuset og 

sentrum oppleves kortere. Som en neste etappe kan Solsida-feltet utvides mot sør i skogsarealet 

der.  

 
I tillegg til boligbygging i nordre del av Indergarden/ Nåstad- og østre del av Solsidaområdet, er det 
naturlig at boliger i ny sentrumsbebyggelse prioriteres i en første utbyggingsetappe. Dette vil fremme 
sentrumsutviklingen på Batnfjordsøra og gir beboere kort vei til daglige gjøremål. Avstanden til 
sykehuset er så kort at det blir sykkelavstand dit, selv om høydeforskjellene vil være en barriere.  

Næring 
Det ikke satt av næringsareal ved tettstedet eller sykehuset, jf forutsetningene om at sykehuset ikke 
genererer vesentlig behov for nye næringsarealer. Det vil imidlertid kunne etableres næring innenfor 
det definerte sentrumsområdet. 

Skole/ barnehage 
Batnfjord Skule har rundt 245 elever fordelt på ti trinn. Det er i utgangspunktet ikke hensiktsmessig å 
bygge noen ny skole på Batnfjordsøra. Med 70 (opp mot 140) nye elever er det i imidlertid behov for å 
utvide den eksisterende skolen. Det vil være rom for det rundt dagens skole. Med 200 nye boliger er 
det, som nevnt behov for en ny barnehage. Arealbehov vil være 4-5 dekar. Også en ny barnehage vil det 
være rom for å etablere innenfor det definerte sentrumsområdet.  

Andre funksjoner/ tiltak 
For å få sykehusansatte til å bruke stedet og til å bosette seg der, kan det være hensiktsmessig å øke 
attraktiviteten, noe en flerbrukshall på Batnfjordsøra kan bidra til. Det er rom for å legge en flerbrukshall 
innenfor sentrumsområdet og en slik hall kan med fordel få en synlig og attraktiv plassering, gjerne ut 
mot et offentlig torg eller plass.  

Veisystem 
Som nevnt anbefales det anlagt en gang- og sykkelveirute fra sentrum, gjennom nytt boligområde på 
Solsida og opp til sykehuset. Denne er vist med stigning 1:20 for å tilfredsstille kravene til universell 
utforming. Dette gjør at strekningen blir relativt lang og det bør anlegges snarveier, eventuelt trapper, 
slik at en også kan få en rask forbindelse mellom sentrum og sykehuset. For øvrig viser skissen gang- og 
sykkelveisystem langs E39 og fv. 666 på østsiden av sentrum, som i dag, og ellers gjennom hovedgata 
vestover. Dette er de sentrale gateløpene hvor en i fremtidig utvikling bør legge stor vekt på gode 
forhold for gående og syklende.  

Det er i arealskissen ikke vist hvordan internt veisystem i de nye boligområdene kan løses. For 
områdene på Indergarden/ Nåstad kan det være naturlig med egne interne adkomstveier direkte fra E39 
og fv. 666. For de nye boligfeltene på Solsida kan en se for seg å benytte dagens vei helt eller delvis, men 
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denne er relativt bratt. Det kan derfor være aktuelt å legge en ny vei gjennom området, for eksempel i 
kombinasjon med foreslått gang- og sykkelvei gjennom området.   

 

5.4 Arealskisser for Høgset/ Gjemnes 

Struktur 
Med sykehuset på Høgset vil avstanden til Batnfjordsøra bli nesten 1 mil. Det er for stor avstand til at 
sykehus og tettsted skal få en samlet utvikling. Det er derfor lagt til grunn at det etableres et eget nytt 
tettsted, med et eget sentrumsområde, nær sykehuset. Imidlertid er det på Høgset antatt at det kun er 
grunnlag for et lite sentrumsområde. 

Det nye utbyggingsområdet er plassert på sørsida av sykehuset mot Batnfjorden. Det har vært vurdert å 
plassere ny bebyggelse på nordsida, men på grunn av hensynet til kirka og det gamle tingstedet ble det 
ikke gått videre med dette. Det talte også for en utvikling sørover at dette området henvender seg mot 
kommunesenteret og kan få en enklere tilknytning til hovedveien.  

Sentrum 
I planskissen er et nytt sentrumsområde plassert sentralt mellom de foreslåtte boligområdene slik at det 
kan bli et samlende punkt. Sentrumsområdet vil bli liggende langs adkomstveien til sykehuset, i 
gangavstand fra dette. Plasseringen er valgt slik at en dagligvarebutikk, i tillegg til beboerne i tettstedet, 
også kan betjene ansatte og besøkende til sykehuset. Avstanden til E39 er ikke stor og forbipasserende 
kan inngå i kundegrunnlaget. Tilstrekkelig kundegrunnlag er viktig for å få etablert dagligvarebutikk her. 

Det avsatte sentrumsområdet vil også ha plass til en skole og en barnehage, se nedenfor. Vi antar at en 
dagligvarebutikk, en skole og en barnehage er riktig omfang for et lokalsenter på Høgset. Batnfjordsøra 
ligger ganske nært og grunnlaget for tettstedet vil være sykehuset, 200 nye boliger og relativt få 
eksisterende boliger. 

Bolig 
Boliger er foreslått på begge sider av det definerte sentrumsområdet i området mellom fv. 286 og ny 
E39 og adkomstveien til sykehuset. Områdene dekker noe fulldyrka jord, men det er vanskelig å unngå 
her. Boligområdene utgjør nesten 200 dekar og dette bør kunne gi rom for ca 200 boliger. Det er 
naturlig at boligutbyggingen nærmest sentrum og sykehuset prioriteres, men i planskissen for Høgset er 
alle boligområdene merket med 1, fordi disse arealene er nødvendige for å oppnå ca 200 boliger i et 
område der småhusbebyggelse virker mest aktuelt. 

Næring 
Det er ikke satt av næringsareal nær sykehuset utover selve sentrumsområdet, jf forutsetningene om at 
sykehuset ikke genererer vesentlig med behov. 

Skole og barnehage 
Med nesten en mil til Batnfjordøra er det vurdert at det bør settes av tomt til en ny skole og en ny 
barnehage her. Skolen bør dimensjoneres for 10 elever på hvert trinn som en følge av den nye 
boligutbyggingen, men den kan også dimensjoneres for å ta i mot elever fra andre bygder i den nordlige 
delen av kommunen. 

Andre funksjoner/ tiltak 
Dette stedet vil bli for lite til at det vil være behov for en flerbrukshall her. Hyllneset bør imidlertid 
kunne utvikles som friluftsområde for å kunne gi nye beboere tilgang til sjø og øke attraktiviteten på 
stedet.  

Veisystem 
Adkomsten fra E39 til det nye sykehuset gir også adkomst til det nye tettstedet. I tillegg bør området 
kobles til fv. 286 langs fjorden. I arealskissen er det vist en gjennomgående vei som binder E39 til fv. 
286, gjennom de nye utbyggingsområdene. I tillegg er det viste en ny vei parallelt med både E39 og 
fv. 286 sør- nord gjennom hele tettstedet. Denne veien vil gi adkomst til ny utbygging på begge sider. 
Langs alle veiene er det vist system for gående og syklende. I tillegg vil det være naturlig å ha 
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tverrgående forbindelser som gir god tilgangs til sjø (Hyllneset). Gang- og sykkeltilkomst til 
sykehusområdet vil kunne skje langs adkomstveien til sykehuset, som vist. Gang- og sykkeltilkomsten vil 
kunne videreføres fra sykehuset nordover til Gjemnessundbrua. Gang- og sykkelveier er vist med 
universell utforming. Fra sykehustomta og ned til broa kan det eventuelt i tillegg også etableres raskere 
forbindelser (snarveier). 

 
Figur 45. Arealskisse for Høgsetområdet 
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6 Konsekvenser av arealutvikling i 

nærområdene 

6.1 Metode 

Som nevnt i avsnitt 1.6, er konsekvensutredningen av arealbruksendringer utenfor sykehustomten gjort 
enklere enn for selve sykehustomten. Arealanalysene og planskissene er ikke planforslag, men som et 
grunnlag for vurdering av mulige konsekvenser av en arealutvikling i sykehusets nærområde.  Areal-
bruken er dermed ikke fastlagt, men vist som muligheter. Arealskissene representerer vurdering av 
muligheter med betydelig mer rom for endringer enn for selve sykehustomtene.  I tillegg er det 
konsekvenser av hovedtrekk ved en mulig arealutvikling som vises. Arealutviklingen må komme når 
formelle planprosesser for disse områdene skal gjennomføres. 

Opplegget for konsekvensvurdering av utbyggingsområder følger prinsippene i Miljøverndeparte-
mentets veileder for konsekvensutredninger i kommuneplanens arealdel [20]. Det innebærer at 
analysen skal svare på hva vi må vite for å kunne ta stilling til ny eller endret arealbruk ved å få frem 
antatte virkninger for miljø og samfunn. Vurderingene knyttet til dette plannivået gjelder i hovedsak 
avklaring av lokalisering og arealformål. Dette betyr at det vil gjenstå forhold som må belyses og få sin 
avklare senere i planarbeider.  

Vurderingene av arealskissene er derfor gjort grovere enn for tomtealternativene. Den samme 
prinsipielle metodikken er imidlertid brukt som ved vurdering av konsekvenser for tomte alternativene, 
hvor konsekvenser framkommer på grunnlag verdi- og omfangsvurdering (jfr avsnitt 4.1.3).  

 

Følgende tema vurderes i konsekvensvurderingen for arealskissene: 

 Naturmangfold  

 Kulturminne og kulturmiljø 

 Landskap 

 Landbruk og jordvern 

 Friluftsliv og folkehelse 

 Risiko og sårbarhet 
 

I tillegg er gjennomført en sårbarhetsanalyse og en vurdering av hvordan sykehus kan bidra til lokal 
stedsutvikling i nærområdet. 

 

6.2 Batnfjordsøra 

6.2.1 Områder som konsekvensutredes 

Som nevnt er det kun boligområdene merket med 1 på arealskissene som konsekvensutredes fordi disse 
gir ca 200 boliger og det er ønskelig å ha likt antall boliger i alle konsekvensutredningene.  
 
For Batnfjordsøra er dermed følgende boligområder konsekvensutredet: 

- utvidelsen av boligfeltet på Solsida sørøstover retning sentrum av  Batnfjordsøra, se område B1 på 

kartet  



 Oppdragsnr.: 5135317  

  

 

 5135317_KU_sykehustomter_Gjemnes_2014-06-04 Side 68 av 87 

 

- Utvidelse mot nord av boligfeltet på Nåstad, se område B2 på kartet nedenfor 

 

 

I tillegg konsekvensutredes 
sentrumsområdet i skissen. 
Eksisterende sentrumsområde er 
markert med S1 på kartskissen, 
nytt sentrumsområde er markert 
med S2. 

En god del av arealene på ved 
Batnfjordsøra er allerede avsatt 
til byggeformål i kommune-
planen. De tas likevel med for å 
kunne vurdere helheten i den 
foreslåtte arealutviklingen 

 

 

Figur 46: Områder fra arealskissen som konsekvensutredes  

 

6.2.2 Landskap  

Område Omtale (verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

B1 Området er et velutviklet jordbrukslandskap med en del skog- og 
kantvegetasjon som tydeliggjør teiger og eiendomsgrenser. Gårdstun 
inngår også i en tydelig struktur på oversiden av vei. Her er det liten eller 
middels variasjon i terrengform, og ingen bekker eller vann. Et nyere 
boligområde ligger høyere. B1 vil være middels eksponert fra sentrum, 
fjord, vei og andre boligområder.  

Området har middels verdi for landskapsbildet. 

Omforming til boligområde med hager antas å gi lite/middels negativt 
omfang. 

Konsekvens vurderes til liten til middels negativ. 

 

 

 

- / - - 
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B2 Arealet utgjør ensartet landbruksmark mellom boligområde i sør og 
elvekantvegetasjon i nord. Her er liten variasjon i terreng, vegetasjon eller 
vann. Her er lite bebyggelse og anlegg med landskapsverdi.  Området er 
middels eksponert fra sentrum, fjord, vei og andre boligområder.  

Området har liten verdi for landskapsbildet. 

Omforming til boligområde med hager antas å gi lite negativt omfang.  

Konsekvens vurderes til ubetydelig til liten negativ.   

 

 

 

 

0/- 

Sentrums-
området 
(S1/ S2) 

S1 er for det meste et bebygd område med liten til middels landskaps-
verdi. S2 inneholder ensartet dyrka mark med litt vegetasjon, liten 
terrengvariasjon, ingen bygningsmiljøer eller anlegg av betydning, en bekk 
med kantvegetasjon. Det er liten landskapsverdi i S2.   

Endring av S1 gir ubetydelig til lite omfang. Endring av S2 lite negativt 
omfang, forutsatt at bekk med kantvegetasjon tas vare på.  

Samlet antas utbygging å gi ubetydelig til liten konsekvens. 

 

 

0/- 

Samlet  - 

 

6.2.3 Naturmangfold 

Område Omtale (verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

B1 Boligområde B1 er planlagt i et område med aktivt jordbruk. Dyrka mark 
med grasproduksjon og randskog utgjør det meste av arealet. 
Naustbekken med tett randvegetasjon renner gjennom den nordlige del 
av området og i sør er det også en tilsvarende bekk. Det er ikke registrert 
naturverdier eller sjeldne arter i området og det forventes at området 
består av natur representativt for regionen. Randsonen mellom skog og 
dyrkamark samt områder langs bekkefar gis liten til middels verdi siden 
dette er viktige landskapsøkologiske gradienter og korridorer, mens 
området ellers gis liten verdi. Samlet vurderes området å ha liten til 
middels verdi. En boligutbygging i området vil medføre at eksisterende 
verdier vil forsvinne. Omfanget vurderes som middels negativt og 
konsekvens som liten negativ.  

 

 

 

- 

B2 Boligområde B2 består i sin helhet av fulldyrka jord med grasproduksjon. 
Området gis liten verdi. Etablering av boliger i området vil ha lite negativt 
omfang og konsekvens  

0/- 

Sentrums-
området 
(S1/ S2) 

Senterområde 1 inkluderer det meste av eksisterende sentrumsområde. 
Området har liten til ingen verdi for naturmiljø. Senterområde 2 består i 
sin helhet av dyrka mark som gis liten verdi. Det er ikke registrert 
rødlistede arter i senterområdene, men vipe (nær truet) er registrert i 
området.  

Samlet gis områder for senterstruktur og boliger liten verdi for naturmiljø. 
Omfanget vurderes som lite til middels negativt og konsekvens som liten.  
Dersom randsonen langs bekkefar på B1 tas vare på kan konsekvensen 
reduseres til ubetydelig til liten negativ.  Områder med dyrka mark har i 
seg selv liten verdi for naturmangfold, men vil kunne inngå som en viktig 
del av det totale økosystem i et område. 

 

 

 

- 
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6.2.4 Landbruk og jordverninteresser 

Gjemnes er en jordbrukskommune og kommunesenteret ligger midt i området med landbrukskvaliteter 
på den ene siden og naturverdier i sjø på den andre. En senterutvikling uten å legge beslag på 
jordbruksverdier synes derfor uunngåelig.  

Område Omtale (verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

B1 Området består for en stor del av dyrket mark og noe skog. Ca 140 av 240 
dekar er å regne som fulldyrka mark. Skogarealene har særs høg bonitet,  
men skogverdiene er primært knyttet til randvegetasjon. Arealet har stor 
verdi for landbruk og jordvern. Omfang er vurdert som stort og 
konsekvens som stor negativ. 

 

--- 

B2 Området består i sin helhet av ca 50 dekar fulldyrka mark.  Området har 
stor verdi, omfanget er stort negativt og konsekvens er stor negativ. 

--- 

S1 Området er bebygd og inneholder kun en liten teig med fulldyrket mark.  
Resten er uten verdi for landbruk.  Lite til intet omfang. Konsekvens er 
ubetydelig. 

 

0 

S2 Området utgjør 40 dekar og over 30 dekar av dette er fulldyrka mark med 
stor verdi. Omfanget er vurdert som stort negativt og konsekvens som 
stor negativ  

--- 

Samlet  --- 

 

Avbøtende tiltak  
Fortetting i S1 som også inkluderer boligformål vil kunne redusere behovet for S2 og B2. Utbygging av 
boligområde bør sees i sammenheng med ny E39 utenfor sentrum. Alternativt vil en boligutbygging 
mellom, gammel og ny E39 medføre bruk av dyrkamark på enheter som allerede er negativt berørt av ny 
E39. Utvikling av eksisterende boligfelt på skogsareal vil også redusere forbruk av dyrket mark.  

 

6.2.5 Friluftsliv og folkehelse 

Område Omtale (verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

B1 Skogen mellom dyrket mark og boligfelt ved Solsiden har potensiale som 
lekeområde, men tilsvarende arealer finnes i umiddelbar nærhet. 
Området har liten verdi for friluftsliv. Omfang vurderes som lite negativt 
og konsekvens som ubetydelig. 

 

0 

B2 Arealer med dyrket mark har begrenset verdi for friluftsliv, men ferdsel er 
mulig på snødekt mark og dyrket mark i skråningene kan muligens være i 
bruk som akebakker. Området har liten verdi. Omfang er vurdert som lite 
negativt og konsekvens som ubetydelig. 

0 

S1 Uteområdene i eksisterende sentrum har verdi for nærmiljø og E39 er 
anlagt som miljøgate gjennom sentrum.  Området er gitt middels verdi. En 
videre senterutvikling er forventet å være på den positive siden i en 
omfangsvurdering, men uten mer detaljer settes omfang og konsekvens 
som ubetydelig.  

 

0 

S2 Fulldyrket flatt område har liten verdi for friluftsliv.  Sentrumsnært 
skogholt kan ha potensiale som lekeområde. Området gis liten verdi. 
Omfang vurderes som lite negativt og konsekvens som ubetydelig. 

0 

Samlet  0 
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6.2.6 Kulturminne og kulturmiljø 

Område Omtale (verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

B1 Tunbebyggelse i østre del, deriblant flere SEFRAK-registrerte bygg 
hvorav tre er fra 1800-tallet. Teiger som strekker seg over jordbruksareal 
mot nordvest. I denne enden er enkelte SEFRAK-registrerte løer etc, 
yngre enn 1900. Struktur som reflekterer utskiftingen, men med flere 
nyere elementer. Mot nord grenser området til kulturmiljøet Astadelva 
(Se beskrivelse av sykehustomt).  

Området har liten til middels verdi for kulturminner.  
Omforming til boligområde vil fjerne kulturlandskapet og trolig ha 
middels negativt omfang. Konsekvens er liten til middels negativ 

 

 

 

-/-- 

B2 Området ligger mellom to opprinnelige tun, det ene med et våningshus 
fra 1. kvartal av 1800-tall (Minde), det andre med våningshus og stabbur 
fra andre halvdel av 1800-tallet (Nåstad). Dette er innlemmet i nyere 
boligområde. Det er ikke registrert funn av automatisk fredete 
kulturminner innenfor selve planområdet. Området har liten verdi for 
kulturminne. 
Omforming til boligområde vil fjerne kulturlandskap uten spesifikke 
verdier, og trolig ha middels negativt omfang. Konsekvens liten negativ 

 

 

- 

Sentrums-
området 
(S1/ S2) 

Sentrumsområde (S1) har få kulturminneverdier (SEFRAK-registrerte 
skolebygg). Dyrket mark (S2) har heller ingen påviste kulturminneverdier 
utover et tilgrensende SEFRAK-registrert våningshus. Samlet sett har 
området liten kulturminneverdi. Utvikling av området forventes ikke å 
ødelegge kulturminneverdiene, og vurderes til lite omfang. Konsekvens 
ubetydelig til liten negativ 

 

0/- 

Samlet  - 

 

Potensialvurdering 

- B1:  Det er påvist bosetninger fra bronsealder/jernalder nedenfor den østlige grensen av område B1 
(ID 140120, 140128, 140207). Dette indikerer potensial for funn av automatisk fredete 
kulturminner i planområdet. Jamfør strandlinjekurve er dette mest aktuelt i den østlige og 
lavest liggende ytterkanten av området. 

- B2:  Potensiale for bosetningsspor som kan påvises med flateavdekking. 
- S2:  Kan ha noe potensiale for bosetningsspor. 
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6.3 Høgset 

6.3.1 Områder som konsekvensutredes 

 

Høgsetområdet konsekvensutredes 
alle arealene som inngår i 
arealskissen. 

 

Figur 47: Områder fra arealskissen som konsekvensutredes 

6.3.2 Landskap 

Område Omtale (verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

Bolig-
områdene 
(B1/B2) 

Områdene, spesielt B2, består av velutviklet dyrka mark. Her er 
lettleselige eiendomsskiller med noe vegetasjon, gårdstun i et bånd på 
nedre deler mot dagens vei. Området utgjør et kulturlandskapsbelte 
mellom strand med vei og ny E39. Det er noe skog i øvre deler og 
randsone til skog. Terrenget har liten variasjon, ingen synlige bekker, eller 
silhuetter. B1 er mer tilvokst og bebygd enn B2 og har ikke betydelige 
kulturlandskapskvaliteter.  

Samlet sett har områdene middels verdi for landskapsbildet, der B1 gis 
liten til middels. 

Områdene er middels eksponert mot fjord og mot ny og gammel vei. 
Endring til boligområde vil endre dagens landskapsbilde, mest for de øvre 
deler. 

Samlet omfang antas å ville bli lite til middels negativt. 

Konsekvens vil være liten til middels negativ. 

 

 

 

 

-/- - 

Sentrums-
området (S) 

Området har tilsvarende innhold og verdier som B1. Endring til 
senterområde vil bygge ned kulturmark og skog. 

Omfang antas å ville bli lite til middels negativt. 

Konsekvens liten negativ.  

 

- 

Samlet  -/- - 
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6.3.3 Naturmangfold 

Område Omtale (verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

Bolig-
områdene 
(B1/B2) 

Område B1, B2 består delvis av dyrka mark noe skog.  Det er ikke 
registrert viktige naturtyper i området, men det har vært registrert noe 
rødlistet beitemarksopp i naturbeitemark i og ved B2. Lokalitet har trolig 
gått tapt ved utbygging av ny E39. Det er ikke umulig at det kan finnes 
tilsvarende kvaliteter på innmarksbeite innenfor foreslåtte 
utbyggingsområder, men trolig er områdene med dyrka mark her gjødslet. 
Naturverdiene synes ellers å være representativ for distriktet og gis liten 
verdi. Det forventes at det fortsatt vil være noe naturverdier i området 
etter en utbygging, men at dagnes kvaliteter vil endres. Omfanget 
vurderes som middels negativt og konsekvens som liten negativ. 

 

 

- 

Sentrums-
området 
(S) 

Som for B1/B2  

- 

Samlet  - 

 

6.3.4 Landbruk og jordverninteresser 

Område Omtale (verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

Bolig-
områdene 
(B1) 

Totalt areal er 75 dekar.  Foreslåtte boligområder vil medføre at 10 dekar 
fulldyrka mark går tapt. Resterende areal er i stor grad skogsareal med 
svært høg bonitet. Området gis middels verdi. Omfang vurderes som lite 
til middels negativ siden forbruket av dyrket mark er relativt lite.  
Konsekvens er vurdert som lite til middels. 

 

 

-/-- 

(B2) Totalt areal er ca 190 dekar. Foreslått boligområde vil medføre et forbruk 
av fulldyrka mark på ca 90 dekar. Resterende areal er i stor grad 
skogsareal med svært høg bonitet. Området gis samlet stor verdi primært 
på bakgrunn av dyrket mark. Omfang vurderes som stort negativ siden 
arealforbruk av dyrket mark er nokså omfattende.  Konsekvens er vurdert 
som stor negativ. 

 

 

--- 

Sentrums-
området 
(S) 

Totalt areal er 45 dekar. Foreslått senterområde vil medføre et forbruk av 
fulldyrka mark på ca 15 dekar. Resterende areal er i stor grad skog med 
svært høg bonitet. Området gis samlet middels verdi. Omfanget vurderes 
som middels negativt og konsekvens som middels negativt. 

 

-- 

Samlet  --/--- 

 

Avbøtende tiltak  

Det er begrensede arealer omkring sykeshustomten ved Høgset. som er egnet til bolig- og 
senterutbygging. Hele strandlinjen er dyrket og i liene ovenfor er det bratt og rasfare. Det er og 
restriksjoner på bygging langs eksisterende veier. Redusert forbruk av dyrket mark synes kun mulig 
dersom det ble en tettere utnyttingsgrad eller at boligområdene ble lagt lenger unna sykehuset. 
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6.3.5 Friluftsliv og folkehelse 

Område Omtale (verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

Bolig-
områdene 
(B1/B2) 

Eksisterende bosetting er spredt og knyttet til gardsstrukturen. Det er 
etablert landbruksunderganger flere steder langs ny E39 som gir god 
tilkomst til større naturområder mot fjellet. Disse ligger rett vest for B2 og 
helt øst i B2. Lokalvei langs fjorden har liten trafikk etter at ny E39 åpnet 
og har dermed kvalitet som turvei i nærmiljøet.  På B2 ligger tunene til 
flere gardsbruk pluss noen hytter. Skogsområdene i nærheten av 
eksisterende bebyggelse har kvaliteter som lekeområde. Dyrkamarka har 
reduserte kvaliteter for friluftsliv, men snødekt mark kan nyttes til 
vinteraktivitet.  Strandstrekningen har friluftslivskvaliteter, men blir ikke 
direkte berørt av noe utbygging og er ikke vurdert her. Områdets gis liten 
verdi for friluftsliv. Omfang vurderes som intet til lite negativt siden 
tilkomst til friluftslivsområder til fjells og til sjø ikke reduseres.  
Konsekvens vurderes som ubetydelig (0). 

 

 

0 

Sentrums-
området 
(S) 

Det er ingen bosetting pr i dag i dette området. Det er foreslått nytt 
område til skole og barnehagen her.  Området er vurdert å ha liten verdi 
for friluftsliv , intet omfang og ingen konsekvens. 

 

0 

Samlet  0 

 

6.3.6 Kulturminne og kulturmiljø 

Område Omtale (verdi, omfang, konsekvens) Konsekvens 

Bolig-
områdene 
(B1/B2) 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor 
områdene, som har en områdetypisk gårdsbebyggelse i teiger som 
strekker seg fra sjøen opp mot høyden. I område B1 er en SEFRAK-
registrert fjøsruin. I område B2 er det to SEFRAK-registrerte bygg på 
Hyllneset. Jutulen har et mer helhetlig miljø på med flere SEFRAK-
registrerte bygg på tunet, og langs Jutulelva er det flere ruiner av 
kvernhus. Dette kulturlandskapet har også steingarder og ruiner av 
sommerfjøser i utmarka. Flere av bygningene dateres tilbake til 1700-
tallet. Her er det også funnet en spydspiss fra yngre steinalder. Mens 
område B1/B2 generelt har liten verdi, hever Jutulen, den vestligste delen 
av B2, dette opp mot middels, og området som helhet vurderes til liten til 
middels verdi. En må her være oppmerksom på Brusetgården øst for 
område B1, på Gjemneset. Omforming til boligområde vil fjerne 
kulturlandskap, og trolig ha middels negativt omfang. Konsekvens er liten 
til middels negativ. 

 

 

-/-- 

Sentrums-
området 
(S) 

Ingen automatisk fredete kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygg 
innenfor området, en steingard er imidlertid markert i vestre del av 
området. Verdi vurderes til liten, ned mot ingen verdi. Endring til 
senterfunksjoner vil trolig medføre middels negativt omfang. Konsekvens 
vurderes til ubetydelig 

 

0 

Samlet  - 

 

Potensialvurdering 

B1/B2:  Potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet. Dette kan være 
bosetningsspor som kan påvises med maskinell flateavdekking, og lokaliteter fra 
steinbrukende tid (prøvestikking).  

S:  Som område B1/B2. 
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6.4 Oppsummering av konsekvenser av arealutvikling i nærområdene  

De samlede konsekvensene for en arealutvikling i nærområdet for sykehuset på Astad er i hovedsak 
nyttet til jordvern og bruk av dyrka mark. Selv om det er et betydelig potensial for større arealutnyttelse 
i dagens senterområde, er det aller meste av andre aktuelle alternativer for videre arealutvikling rundt 
senterområde og sykehusområdet dyrka mark. 

Også i nærområdene for sykehustomten på Høgset vil føre til nedbygging av dyrkamark. I tillegg vil en 
arealutvikling her være eksponert og føre til negative konsekvenser for landskapsbildet. 
 
Samlet sett vil en arealutvikling i nærområdet på Høgset ha større negative konsekvenser enn i 
Batnfjordsøra. 

Tabell 16. Oppsummering av konsekvenser for arealbruksskisser for nærområdet til sykehus på Astad 

Område Landskap Naturmangfold Jordvern Friluftsliv og 
folkehelse 

Kulturminne 

B1 - / - - - --- 0 -/-- 

B2 0/- 0/- --- 0 - 

S1 0/- - 0 0 0/- 

S2 0/- - --- 0 0/- 

Samlet - - --- 0 - 
 

Tabell 17. Oppsummering av konsekvenser for arealbruksskisser for nærområdet til sykehus på Høgset 

Område Landskap Naturmangfold Jordvern Friluftsliv og 
folkehelse 

Kulturminne 

B1 -/- - - -/-- 0 -/-- 

B2 -/- - - --- 0 -/-- 

S - - -- 0 0 

Samlet -/- - - --/--- 0 - 
 

 

6.5 Sårbarhetsanalyse for arealutvikling i tomtenes nærområde 

6.5.1 Sårbarhetsanalyse for Batnfjordsøra 

Bakgrunn 

Arealskissene for sykehusenes nærområder er ikke planforslag, men som tidligere påpekt en 
mulighetsvurdering og slik sett uten formelle krav om sårbarhetsanalyser. For å få et komplett bilde av 
hvilke virkninger arealutviklingen kan ha, er det like vel gjennomført en analyse i tråd med Plan- og 
bygningslovens § 4.3 om risiko- og sårbarhetsanalyse som del av arealplanlegging. Forutsetninger, 
avgrensninger og grunnlag for analysen av arealskisser for sykehustomtenes nærområde er lik den som 
er gjort for hver av sykehustomtene, jfr avsnitt 4.7.1 på side 53.  Gjennomgangen her bygger på et eget 
underlagsdokument [34]. 

Følgende farer er relevante for arealutviklingen i Batnfjordsøra: 

 Skredfare inklusive kvikkleire 

 Flom i vassdrag 

 Havnivåstigning, inklusive stormflo og bølgeoppskylling 

 Skogbrann 

 Transport av farlig gods 

 
Sårbarheten er delt i fire kategorier fra ikke sårbar til svært sårbar, jfr. forklaringen i Tabell 13 side 54. 
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Snøskred 

Kun områdene nærmest elven ligger utenfor, men alle vurderte utbyggingsområder ligger innenfor 
aktsomhetsområde for snøskred.   

Det foreligger ikke analyser som viser hvor stor sannsynlighet det er for skred i området. I følge 
veiledningen til TEK 10 skal boliger hvor det normalt oppholder seg maksimum 10 personer, plasseres, 
dimensjoneres eller sikres mot skred slik at årlig nominell sannsynlighet ikke overskrider 1/1000 
(sikkerhetsklasse S2). Tilsvarende skal samfunnsviktige bygg og funksjoner hvor det normalt oppholder 
seg mer enn 10 personer (for eksempel boligblokker, beredskapsinstitusjoner, næringsbygg, skoler og 
barnehager), sikres slik at årlig nominell sannsynlighet ikke overskrider 1/5000 (sikkerhetsklasse S3). 

 

Figur 48. Aktsomhetskart for snøskred. Mørk rød 
markering viser utløsningsområde og lysere rød 
markering viser utløpsområde [40]. 

 

Figur 49. Aktsomhetskart for steinsprang. Mørk 
grå markering viser utløsningsområde og lysere 
grå viser utløpsområder [40]. 

 
Steinsprang 
Område B2 ved Nåstad, i lien øst for fv. 666 ligger opp mot et utløpsområde i aktsomhetskart for 
steinsprang, se Figur 49. 

Kvikkleireskred 

Som en del av et landsomfattende program for 
kvikkleirelegging, har NGI kartlagt et område ved 
Batnfjordsøra [36].  Området ligger i Indergardlia og 
omfatter nordre deler av dagens sentrumsområde S1 
og forlengelsen av området sørover S2, jfr kart i Figur 
50.  Kvikkleireområdene graderes fra lav til høy 
fareklasse, sonen i Batnfjordsøra ligger i den laveste 
av faregradsklassene men konsekvensen ved ras er 
høy. Kvikkleiresonene plasseres i en av fem 
risikoklasser på bakgrunn av en vurdering av faregrad 
og konsekvens. For de høyeste risikoklassene 4 og 5 
vurderes risikoen som uakseptabel. Området er satt i 
en middels risikoklasse (risikoklasse 3). 

Figur 50. Kvikkleiresone i Batnfjordsøra [36][[41] 
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Alle vurderte utbyggingsområdene på Batnfjordsøra vurderes som svært sårbare for snøskred, område 
S2 og nordre del av S1 vurderes som svært sårbare for kvikkleireskred, og område B2 vurderes som 
moderat sårbart for steinsprang. 

Flom  

Område B1 ligger innenfor en flomsone 
med 200-års gjentaksintervall [39]. 
Område B2 og S2 er også berørt av 
denne flomsonen, men i liten grad.  

I følge TEK 10 skal de fleste byggverk 
beregnet for personopphold sikres mot 
flom innenfor en årlig sannsynlighet som 
ikke overskrider 1/200 (sikkerhetsklasse 
F2), mens bygg for sårbare grupper i 
befolkningen, for eksempel sykehjem og 
beredskapsinstitusjoner, og 
konstruksjoner av stor samfunnsmessig 
betydning, skal sikres slik at nominell 
årlig sannsynlighet ikke overskrider 
1/1000 (sikkerhetsklasse F2).  

Område B1 vurderes med dette å være 
svært sårbar for flom og områdene B2 og 
S2 vurderes å være lite sårbare, gitt 
vurdering av flomsoner med 200 års 
gjentaksintervall. 

Havnivåstigning  

Det er beregnet en havnivåstigning for 
Batnfjordsøra på 65 cm (usikkerhet -20 til +35 cm) i år 2100 sammenlignet med år 2000. En 100 års 
stormflo er vurdert til 274 cm (usikkerhet -20 til +35 cm) [16]. 

For de lavtliggende områdene B2, S1 og S2 i dalbunnen må det gjøres nærmere vurderinger av 
plassering av byggverk i forhold til kotehøyde og eventuelle sikkerhetstiltak i forbindelse med eventuell 
detaljregulering.  Områdene B2, S1 og S2 vurderes dermed å være svært sårbare når det gjelder 
havnivåstigning inklusive stormflo og bølgeoppskylling. 

Skogbrann 

Skogbrannstatistikk (DSB) for Gjemnes kommune viser at det ikke har vært skogbrann i perioden 2001-
2010. Det er skogområder inntil B1 og B2 og dermed en viss risiko. Alt anleggsarbeid øker faren for 
skogbrann i områder med mye skog. Det er derfor viktig at brannberedskap sikres i områder hvor det 
foregår anleggsarbeid. Ut over anleggsarbeidet er det ingen andre kjente forhold som bidrar til økt 
skogbrannfare i området.  

Det er god tilgang på slokkevann i Batnfjordsøra, også ved bruk av helikopter dersom behovet oppstår. 
Områdene vurderes til å være lite sårbare for skogbrann. 

Transport av farlig gods 

Det transporteres farlig gods på E39 langs område S2, gjennom S1 og langs B1. Som påpekt tidligere er 
det få hendelser med farlig gods og det skjer som oftest ved de store byene og langs hovedtrafikkårer. 
Andelen hendelser hvor det vil oppstå en brann, eksplosjon eller forurensing er erfaringsmessig svært 
lav, og med små konsekvenser for liv og helse. 

Områdene B1, S1 og S2 vurderes med dette å ha moderat sårbarhet når det gjelder ulykker med 
transport av farlig gods.  

Figur 51. Flomsonekart med 200 års gjentaksintervall [39]. Blå 
markering viser flomutsatt areal 
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Konklusjon 

Områdene i og ved Batnfjordsøra fremstår generelt som moderat til svært sårbare for naturbaserte 
farer. Det er faretemaene skred inklusive kvikkleire, flom, havnivåstigning og transport av farlig gods 
som vil kreve spesielt fokus i den videre arealplanleggingen.  

 Alle områdene vurderes som svært sårbare for snøskred, område S2 og nordre del av S1 vurderes 

som svært sårbare for kvikkleireskred, og område B2 vurderes som moderat sårbart for steinsprang. 

 Område B1 vurderes som svært sårbar for flom og områdene B2 og S2 vurderes å være lite sårbare 

for flom, gitt vurdering av flomsoner med 200 års gjentaksintervall. 

 Områdene B2, S1 og S2 vurderes å være svært sårbare når det gjelder havnivåstigning (herunder 

stormflo og bølgeoppskylling). 

 Områdene vurderes til å være lite sårbare for skogbrann. 

 Områdene B1, S1 og S2 vurderes å ha moderat sårbarhet når det gjelder ulykker med transport av 

farlig gods. 

Tabell 18. Oppsummering av sårbarhet i utbyggingsområder i arealutviklingsskissene for nærområdet for 
sykehustomten på Astad. 

Område Skredfare Flom Havnivåstigning Skogbrann Transport av 
farlig gods 

B1 Svært sårbar Svært sårbar  Lite sårbar Moderat sårbar 

B2 Svært sårbar Lite sårbar Svært sårbar Lite sårbar  

S1 Svært sårbar  Svært sårbar Lite sårbar Moderat sårbar 

S2 Svært sårbar Lite sårbar Svært sårbar Lite sårbar Moderat sårbar 

 
 

6.5.2 Sårbarhetsanalyse for Høgsetområdet 

Bakgrunn 

Forutsetninger, avgrensninger og grunnlag for sårbarhetsanalysen av arealskissen for sykehustomtenes 
nærområde er lik den som er gjort for hver av sykehustomtene og for Batnfjordsøra, jfr avsnitt 4.7.1  på 
side 53.  Gjennomgangen her bygger på et eget underlagsdokument [34]. 

Følgende farer er relevante for arealutviklingen i Høgsetområdet: 

 Skredfare 

 Skogbrann 

 Transport av farlig gods 

Snøskred 

Alle utbyggingsområdene i arealskissen for Høgsetområdet ligger innenfor utløpsområdet i 
aktsomhetskart for snøskred [40]. Det foreligger ikke analyser som viser hvor stor sannsynlighet det er 
for skred i områdene rundt sykehustomten. I følge Byggteknisk forskrift (TEK 10) skal boliger sikres mot 
skred i områder med årlig nominell sannsynlighet under 1/1000 (sikkerhetsklasse S2). Samfunnsviktige 
bygg og funksjoner som for eksempel boligblokker, beredskapsinstitusjoner, næringsbygg, skoler og 
barnehager skal sikres slik at årlig nominell sannsynlighet ikke overskrider 1/5000 (sikkerhetsklasse S3). 

Steinsprang 

Område B2 og S ligger med nordøstre grense mot et utløpsområde i aktsomhetskart for steinsprang, se 
figur 53 på neste side. 
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Figur 52. Aktsomhetskart for snøskred. Mørk rød 
markering viser utløsningsområde og lysere rød 
markering viser utløpsområde [40] 

 
Figur 53. Aktsomhetskart for steinsprang. Mørk 
grå markering viser utløsningsområde og lysere 
grå viser utløpsområder [40]. 

 

Alle utbyggingsområdene vurderes som svært sårbare for snøskred og områdene B2 og S vurderes som 
moderat sårbart for steinsprang. 

Skogbrann 

Som nevnt under vurdering av Batnfjordsøra, viser skogbrannstatistikken at det ikke har vært 
skogbranner i kommunen i perioden 2001-2010. Det er noe skog og vegetasjon innenfor og nordvest for 
områdene som gir grunnlag for en viss fare. Alt anleggsarbeid øker faren for skogbrann i områder med 
mye skog. Det er derfor viktig at brannberedskap sikres i områder hvor det foregår anleggsarbeid. Ut 
over anleggsarbeidet er det ingen andre kjente forhold som bidrar til økt skogbrannfare i området.  

Det er god tilgang på slokkevann fra fjorden, også ved bruk av helikopter dersom behovet oppstår. 
Områdene vurderes til å være lite sårbare for skogbrann. 

Transport av farlig gods 

Det transporteres farlig gods på E39 forbi området.  I områder av den karakter vi har ved Høgset er 
erfaringsmessig svært lav sannsynlighet for hendelser hvor det vil oppstå en brann, eksplosjon eller 
forurensing som følge av transport av farlig gods, og med små konsekvenser for liv og helse. 

Områdene vurderes å ha moderat sårbarhet når det gjelder ulykker med transport av farlig gods.  

Konklusjon 

Områdene innenfor arealutviklingsskissene i nærområdet til sykehustomten på Høgset fremstår 
generelt som moderat sårbare. Det er særlig skred som bør ha kreve spesielt fokus i den videre 
planleggingen, men også transport av farlig gods på E39 i overkant av områdene: 

 Områdene vurderes som svært sårbare for snøskred og område B2 og S som moderat sårbart for 

steinsprang. 

 KU-områdene vurderes til å være lite sårbare for skogbrann. 

 KU-områdene vurderes å ha moderat sårbarhet når det gjelder ulykker med transport av farlig gods. 
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Tabell 19. Oppsummering av sårbarhet i utbyggingsområder i arealutviklingsskissene for nærområdet for 
sykehustomten på Høgset 

Område Skredfare Skogbrann Transport av farlig gods 

B1 Svært sårbar Lite sårbar Moderat sårbar 

B2 Svært sårbar Lite sårbar Moderat sårbar 

S Svært sårbar Lite sårbar Moderat sårbar 

 

 

6.5.3 Oppsummering av sårbarhetsanalysen for sykehustomtenes nærområde 

En arealutvikling i nærområdene til begge de to alternative sykehustomtene vil være sårbare for skred. 
Batnfjordsøra har i tillegg utfordringer knyttet til flom og havstigning. Dette er allerede i dag et forhold 
som er innarbeidet i byggeforskriftene for Gjemnes kommune. Registrert kvikkleireområdet sør for 
dagens sentrum, på begge sider av E39,  vil kreve en avklaring av grunnforholdene før området kan 
avklares for utbygging. Arealmulighetene i området er imidlertid romslige nok til at det ikke vil skape 
vesentlige barrierer for utvikling av området.  Samlet sett er like vel flere usikkerhetsmomenter og tema 
knyttet til samfunnssikkerhet på Batnfjordsøra enn på Høgset.  

 

6.6 Sykehusets bidrag til stedsutvikling 

6.6.1 Mål 

For å vurdere hvordan en sykehuslokalisering kan bidra til stedsutvikling, er det tatt utgangspunkt i noen 
mål for gode byer og tettsteder. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
gir noen overordnede målsettinger [13]. Her blir det fremholdt at utbyggingsmønster og transport-
system bør legge vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og 
effektiv samordning mellom ulike transportmåter. Det blir også påpekt at det bør tilstrebes klare 
grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur – og friluftsområder og at en bør søke å samle 
naturinngrepene mest mulig.  De samme retningslinjene understreker at regionale publikumsrettede 
offentlige eller private servicetilbud skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset 
eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter.  

Tilsvarende vurderinger er konkretisert i Fylkesdelplan for senterstruktur [28]
3
, der målet er: 

1. Sentrum av eksisterande byar og tettstader skal vere basis for videre utvikling av handels-, sørvis og 
tenestetilbod" 

2. Sentrum av byar og tettstader skal vere konsentrerte trygge og innhaldsrike møtestader for eigne 
innbyggjarar, for omlandet, for turistar og andre tilreisande". Prinsipp som skal ligge til grunn: 
o Dagens mangfald og konsentrasjon av handels-, sørvis og kulturtilbod, torg og grøne lunger skal 

vere utgangspunkt for avgrensinga av sentrum. Åtte hundre- 800 meter er retningsgivande 
maksimalavstand i dei tre største byane. I dei andre tettstadane bør avstanden vere tilsvarande 
mindre. 

3. Sentrum av byar og tettstader skal vere tilgjengelege for alle" 
 

I tillegg har vi lagt disse kriteriene til grunn:  

4. Det bør være en best mulig kobling mellom sykehuset og sentrum på stedet, slik at sykehuset kan 

være en "motor" for stedsutvikling og bidra til å heve attraktiviteten til stedet. Dermed kan også 

sykehusets ansatte/ brukere ha nytte av tilbudene i sentrum. 

5. Stedsutvikling bør bygge opp om kulturgitte (historiske) og naturgitte forhold på stedet. 

 

                                                      

3
 Fylkeskommunen har startet revisjonen av fylkesdelplanen for senterstruktur.  Planprogram for «Regional delplan for 

attraktive byar og tettstader» er vedtatt og planforslag er ventet lagt fram i løpet av 2014 [24]. 
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6.6.2 Stedsutvikling på Høgset 

Selv om Høgset er et kirkested med en historisk betydning og det har vært skole her til nylig, er det ikke 
et tettsted. Dette betyr at sykehuset her vil mangle forankring i et eksisterende tyngdepunkt. Et nytt 
lokalsenter kan etableres, trolig vil grunnlaget for service begrense seg til en dagligvareforretning, en 
liten skole og en barnehage. Landskapet rundt Høgsettomten gjør at dette vil bli et langstrakt tettsted 
der det er ca to km fra sykehuset i nord til det sørligste av de nye boligfeltene. Med et sentrumsområde 
lagt sentralt, ca 500 m fra sykehuset, kan det være grunnlag for at sykehusansatte og andre brukere vil 
benytter en butikk i det lille sentrumsområdet. Stedet vil i seg selv trolig være for lite til at sykehuset 
skal kunne utløse sentrumsutvikling utover en dagligvareforretning.  

 

6.6.3 Stedsutvikling på Batnfjordsøra 

Sykehustomten på Astad ligger i tilknytning til kommunesenteret Batnfjordsøra og bidrar til å styrke og 
forsterke kommunens etablerte senterstruktur. At tomten ligger ca 1,5 km nord for kommunesenteret 
og i en åsside ca 70 m høyere enn Batnfjordsøra vil gjør at sykehuslokaliseringen bidrar til å spre 
tettstedet. Dette kan begrense i hvor stor grad pasienter, besøkende og ansatte ved sykehusets velger å 
bruke Batnfjordsøra. Samtidig vil alle som kommer fra Molde eller andre steder i sør passere 
kommunesenteret på vei til sykehuset, og dette vil trolig utgjøre en vekstimpuls for etablerte og nye 
tilbud på stedet. Trolig kan den visuelle sammenhengen mellom Astadtomten og Batnfjordsøra bidra til 
at sykehuset blir en motor for stedsutvikling. Nye boliger som følger av sykehusetableringen vil komme i 
tillegg til kommunens største boligkonsentrasjon, og slik kunne gi grunnlag for en utvidelse av skolen, en 
ny barnehage og en flerbrukshall.  

Kommunesenteret i Gjemnes er et sted bygd opp rundt knutepunktet mellom veien til Molde og veiene 
langs øst- og vestsiden av Batnfjorden Med fortetting i sentrum og nye boligfelt som ligger i tilknytning 
til senterområdet, vil Batnfjordsøra kunne bli et tydeligere sted med et utvidet servicetilbud, noen gode 
offentlige møteplasser og bedre gang- og sykkelforbindelser.  

 

6.7 Oppsummering av lokal arealutvikling 

Skissene for arealutvikling i sykehusenes nærområde er som nevnt ikke formelle planer, men laget som 
grunnlag for en vurdering av hvilke muligheter og konsekvenser som kan komme dersom det bygges 
opp boliger og servicefunksjoner i sykehusets nærområde.  De negative arealkonsekvensene av en slik 
utvikling kan avbøtes med andre valg enn de som ligger i arealskissene.  Men dersom det legges vekt på 
å bygge opp under en kompakt og samlet arealutvikling, vil det gå på bekostning av landbruksarealer 
ved begge lokalitetene. Forbruk av landbruksarealer er trolig den største omkostningen i forhold til 
arealkonflikter som følge av lokal arealutvikling ved begge sykehustomtene.   

Sårbarhetsanalysen viser at begge stedene er sårbare for skred. Dette er forhold som må utredes 
nærmere som del av formelle planprosesser dersom det blir aktuelt med arealplaner her. I 
Batnfjordsøra er det i tillegg utfordringer knyttet til flom og kvikkleire på et delområde.  

Bidrag til vekst og utvikling vil være et av hovedformålene med å være vertskommune for sykehuset. Til 
tross for at Batnfjordsøra er mer sårbar for naturgitte hendelser enn Høgset, vil utvikling i og ved 
kommunesenteret bidra best til å bygge opp under eksisterende service og bidra best til å styrke 
Gjemnes som et attraktivt bosted. Utvikling her vil også være mest i tråd med regionale og nasjonale 
mål for senterutvikling.    

I forhold til lokal arealutvikling er dermed etablering av sykehus på Astad å foretrekke fremfor en 
plassering på Høgset. 
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7 Sammenligning og anbefaling 

Oppsummering og anbefaling av de to alternative sykehustomtene i Gjemnes bygger på vurdering av 
hvor egnet stedet er som tomt, konsekvenser for miljø og samfunn både av selve sykehustomten og av 
en mulig arealutvikling i nærområdet, samt de sårbarhetsforhold som er avdekket.  I tabellen under er 
det vist en enkel rangering av de to tomtene basert på disse forholdene.  

 

Tabell 20. Rangering av tomtealternativene i forhold til vurderingstema. 

 Astad Høgset 

Tomtene egnethet for sykehusutbygging 1 2 

Konsekvensanalyse av tomtene  1 1 

Sårbarhetsanalyse for tomtene  1 1 

Konsekvenser for arealutviklingen i nærområdet 1 2 

Sårbarhetsanalyse av lokal arealutvikling 2 1 

Sykehusets bidrag til lokal utvikling 1 2 

Samlet 1 2 

 
 
Det er gjennomførbart å bygge sykehus med den gitte størrelse på begge tomtene. Forholdene på Astad 
vurderes som noe bedre enn på Høgset. 

Konsekvensutredningen av selve tomtene bør tillegges større vekt enn av arealutviklingen i 
nærområdet.  Arealutviklingen i nærområdet kan i større grad justeres for negative konsekvenser og har 
rom for flere løsninger enn det utbyggingen av selve sykehustomten har.   Konsekvensene av tomten 
skiller imidlertid ikke mellom alternativene mens konsekvensene for arealutviklingen rundt er vurdert å 
være noe større for Høgset enn Astad.  

Tomtene er like i forhold til sårbarhet mens det for nærområdet er flere utfordringer knyttet til 
Batnfjordsøra enn Høgset. 

I forhold til lokal utvikling er Astadtomten klart bedre enn Høgset og en sykehusutbygging ved 
Batnfjordsøra vil i større grad bygge opp under senterstrukturen med større mulighet for en positiv 
arealutvikling i kommunen. 

Samlet sett kommer Astad dermed bedre ut enn Høgset og anbefales valgt som Gjemnes kommunes 
tomtealternativ for nytt akuttsykehus.  
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Saksopplysninger 

Gjennom Utviklingsplan for foretaket har styret i Helse Møre og Romsdal HF (HMR) i desember 2012 

vedtatt at sjukehustilbudet for Nordmøre og Romsdal skal løses gjennom et felles akuttsjukehus 



lokalisert på aksen mellom Hjelset og sørlige del av Frei. Med grunnlag i Utviklingsplanen vedtok 

styret i HMR i februar 2013 å starte «tidligfasen» for planlegging av nytt akuttsjukehus. Tidligfasen 

omfatter følgende delområder som er ute til høring høsten 2014. De tre utredningene er: 
 

Del Idefaserapport Høringsfrist Ansvar 

1 Lokal KU for de tre kommunene 1. september 2014 Vertskommunene Molde, Gjemnes 

og Kristiansund 

2 Regional KU 15. september 2014 Helse Møre og Romsdal HF 

3 Idéfasedokument 1. oktober 2014 Helse Møre og Romsdal HF 

 

Konsekvensutredningene Del 1 fra kommunene, og Del 2 fra Helse og Møre og Romsdal inngår i et 

samlet beslutningsgrunnlag for valg av tomt og svarer ut utredningsplikten i planprogrammet for plan 

og utredningsarbeidet. Konsekvensutredningen sammen med Helse Møre og Romsdals interne 

helsefaglige og økonomiske vurderinger, vil utgjøre det faglige beslutningsgrunnlaget for valg av tomt 

for ett fellessykehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Del 2 av utredningen – Høring om regionale konsekvenser – inneholder kunnskapsbaserte vurderinger 

og er utført av Norconsult med underleveranser fra Sintef helse og Asplan Viak i samarbeid med 

Helsebygg Midt- Norge og Helse Møre og Romsdal HF. Utredningen er gjort tilgjengelig via 

nettsidene til helse Møre og Romsdal HF.  

 

Regional KU svarer ut følgende tema: 

 Regional utvikling 

 Helsefaglig rekruttering og fagmiljø 

 Trafikk og tilgjengelighet 

 Klimagassregnskap 

 Risiko og sårbarhet (ROS) 

Regional utvikling 

Ett felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal vil være den største arbeidsplassen i sitt område. Det 

vil være en trygg og stabil arbeidsplass i den forstand at det ikke er utsatt for svingende konjunkturer 

som for deler av det private næringsliv. Sykehuset er også en arbeidsplass med mange høyt utdannete 

fagpersoner og som gjerne også bor sammen med personer med fagutdanning. Dette er ressurspersoner 

som vil bidra på mange arenaer i samfunnslivet der de bor. Det er derfor naturlig at lokalisering av 

sykehus er attraktivt også ut over de helsetjenestene som tilbys, og at lokalisering av sykehuset sees i 

forhold til hvordan det kan bidra til lokal og regional utvikling og vekst. De samlede regionale 

effektene er vurdert å ha noe større gevinst ved plassering rundt en av de to byene enn ved lokalisering 

i Gjemnes.  

Helsefaglig rekruttering og fagmiljø 

Et av motivene for å slå sammen de to sykehusene var å få bredere og mer robuste fagmiljø og bedre 

arbeidsbetingelser spesielt knyttet til vaktarbeid. Både i Helse Møre og Romsdal HFs egen 

spørreundersøkelse og i andre undersøkelser, framheves bredt og godt fagmiljø som motiv når 

fagpersonell velger hvilket sykehus de vil jobbe ved. Med ett sykehus vil de faglige miljøene bli mer 

robuste. Oppgaven til konsekvensutredningen er å vurdere om valg av plassering av ett nytt sykehus 

vil påvirke det helsefaglige miljøet og framtidig rekruttering. 

Det kan være en viss fare for avskalling av fagmiljøet ved alle lokaliseringer. På kort sikt er det et noe 

mindre potensial for avskalling av fagmiljøet om det nye fellessykehuset blir lagt til Hjelset. 



Alternativene i Gjemnes kan i alle fall på kort sikt framstå som det minst gunstige. På lengre sikt er det 

usikkert om forskjellene mellom de ulike lokalitetene har avgjørende betydning. Også de mest 

sentrumsnære lokalitetene ligger utenfor de sentrale byområdene. 

Samlet sett kan trolig Hjelset og Storbakken vurderes som likeverdige i forhold til rekruttering, men 

det er like vel noe mindre potensial for avskalling av fagmiljøet om det nye fellessykehuset blir lagt til 

Hjelset. Gjemnes kan ikke i samme grad tilby bymiljøkvaliteter som mange innen de mest sårbare 

fagkategoriene etterspør. I tillegg vil pendlingsavstanden til Gjemnes fra de to byene ligge opp mot det 

som for mange vil oppleves som å være på grensen av det akseptable.  

Samling til ett felles sjukehus er vurdert som den største effekten i forhold til rekruttering og fagmiljø, 

mens geografisk plassering er vurdert å ha noe mindre betydning. Lokalisering nær byene er vurdert 

som en styrke i forhold til rekruttering, og plassering på Hjelset som viktigere enn Frei.  

 

Tilgjengelighet og trafikk 

De største endringer i trafikkmessige forhold gjelder overgang til ett sjukehus. Samlet gjennomsnittlig 

reisetid for bosatte i de ulike opptaksområder er vurdert til samme nivå for alle alternativer, i 

underkant av en time, mens det for to sjukehus er rundt 40 min. Det er likevel vurdert at lokalisering 

nær byene kan nås via flere, korte reiser, og bedre tilgjengelighet via offentlig transport. 

Tilgjengelighetsanalysen i utredningen er gjennomført av Asplan Viak. Utredingen har tatt 

utgangspunkt i at 78,1% av innbyggerne i Rauma og 47,7 % av innbyggerne i Vestnes har Molde 

sjukehus som sitt nærmeste sjukehus, mens resten har Ålesund.  

 

Klimagassregnskap 

For klimagassutslipp er overgang til ett nytt anlegg ifht. to eldre positivt hva gjelder energibruk. 

Forskjellene framkommer på grunnlag av ulikt transportomfang, og favoriserer de bynære 

alternativene framfor plassering i Gjemnes.  

Risiko og sårbarhet, ROS 

Vurderte elementer: 

 Fremkommelighet på E39 og vegforbindelsen Krifast 

 Storulykke som medfører massetilkomst av pasienter 

 Brannberedskap 

 Helikopterberedskap 

Konklusjonen mht helikoptertransport er følgende: «For de tre sydligste lokalitetene kan helikoptre 

utnytte innflygingen til Molde lufthavn Årø frem til man visuelt kan følge kystlinjen frem til landing. 

Dette kan kanskje også være mulig for Storbakken ved å utnytte innflygingen til Kvernberget, men 

kystlinjen langs Frei er lengre og mindre rettlinjet.»  

De ulike tomtealternativer (tre i Molde, to i Gjemnes og et i Kristiansund) er vurdert i forhold til de 

ulike områdene.  

 

 Hjelset-tomtene Gjemnes-tomtene Storbakken 

Fremkommelighet på 

39 og vegforbindelsen 

Krifast 

- - - - - - - 

Storulykke som 

medfører massetilkomst 

av pasienter 

+ + + 

Brannberedskap - - - - - - - 

Helikopterberedskap + 0 + 

Samlet vurdering + 0 0 



Her får Storbakken trekk pga. tunellen, men til tross for at Hjelset-tomtene er definert som noe bedre 

mht helikoptertransport tekstlig er det ikke tabellarisk forskjell mellom alternativene. 

 

 

Samlet oppsummering av de regionale konsekvensene framkommer i denne tabellen:  

 

 Hjelset-tomtene Gjemnes-tomtene Storbakken 

Regionale 

ringvirkninger 

+ 0 + 

Rekruttering og 

fagmiljø 

+ + + + + + + + 

Tilgjengelighet og 

trafikk 

- -- - 

Klimagassregnskap - - - - - - - 

ROS + 0 0 

 

 

 

Vurdering 

Rapporten knyttet til regionale konsekvenser ved de ulike plasseringsalternativer for nytt sjukehus for 

Nordmøre og Romsdal, vurderer samlet de bynære plasseringsalternativene som mest positive. 

Plassering i Molde eller Kristiansund er vurdert som likeverdige med hensyn til regional utvikling, 

trafikk og tilgjengelighet, klimagassregnskap og fagmiljø/rekruttering. For risiko og sårbarhet vurderes 

lokalisering nær Molde som mer positivt enn Kristiansund. Gjemnes framstår som lite aktuelt.  

 

Regional utvikling 

I utredningen rangeres de to «bynære» alternativene likt i forhold til regional utvikling. Rapporten 

fremhever at mht samfunnsmessige ringvirkninger er tapet størst for Molde og sitat: «På grunn av 

størrelsesforskjellen mellom sykehusene, vil tapet være størst for Molde og gevinsten størst for 

Kristiansund.» og «Sykehusetablering nær Molde vil styrke Moldes byfunksjon, og i den grad det 

bidrar til å dempe fraflyttingen og tap av kompetanse til andre større steder, kan det være positivt for 

regionen og fylket som helhet. Molde er rangert noe høyere i senterhierarkiet enn Kristiansund.» 

Molde er en større utdanningsby, blant annet med høgskolen som nær samarbeidspartner til sjukehuset 

utdannings- og forskningsmessig. Høgskole, sykehus og flyplass er sammen nøkkelfunksjoner for 

attraktivitet. Det er i dag 40 % flere arbeidsplasser i Molderegionen enn i Kristiansundsregionen. 

Molde som bykommune er marginalt større enn Kristiansund, men Molderegionen (75000 innbygger i 

2030) har 30 % flere bosatte enn Kristiansundsregionen (58000 innbygger i 2030). 

 

Helsefaglig rekruttering og fagmiljø 

Tidligere vurderinger av rekruttering og fagmiljø har konkludert med at Molde har best forutsetninger 

i forhold til opprettholdelse av fagmiljø og videre rekruttering, senest påpekt av mellom annet Sintef 

helse i 2012. Molde sjukehus har god rekrutteringshistorie og har pr i dag 71 % av legestillingene ved 

de to sykehusene og 64 % av totalt antall ansatte (tall fra HMR august 2012). Fagmiljøet er altså det 

klart største og hvorfor dette ikke påvirker vurderingene som er gjort mht fremtidig rekruttering og 

fagmiljø er uforståelig.  

Ut fra disse elementene mener en at denne delen av den regionale KU, som er det viktigste mht 

spesialisthelsetjenestetilbud fremover – beholde og rekruttere gode og robuste fagmiljø, har vært for 

svakt utredet i rapporten. Viktige elementer er ikke vurdert, eller i alle fall ikke dokumentert vurdert. 

Det viktigste i det nye sykehuset er fagfolk med god kompetanse og videre rekruttering av gode 

fagfolk. Vi oppfordrer derfor helseforetaket til å belyse dette temaet bredere også med vekt på den 



ekstremt sårbare mellomfasen, når vedtaket om plassering av det nye sykehuset er gjort og frem til det 

nye sykehuset er ferdigstilt. 

 

Trafikk og tilgjengelighet 

Det er gjort mange analyser av transportarbeidet og sist en ny rapport av Asplan Viak. Aksen defineres 

som tilnærmet lik mht transportarbeid i siste rapport. Analysen har lagt til grunn at en prosentandel av 

innbyggerne i Vestnes (52,3 %) og Rauma (21,9 %) ikke vil tilhøre det nye sykehuset. Dette til tross 

for at premissene for det nye sykehuset er et nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal med 

de 18 kommunene som hører til de to sykehusene i dag. 

Møre og Romsdal har under arbeid en ny «Regional delplan for attraktive byer og tettsteder». Her er 

det vektlagt at lokalisering av sentrumsdannende aktivitet må utvides til å omfatte mer enn 

kjøpesenteretablering, og sjukehus er pekt på som et eksempel. Mot denne bakgrunn blir lokalisering 

at det nye sjukehuset i en av byene eller bynært svært viktig for utvikling av attraktive byer i Møre og 

Romsdal – og dermed hele fylkets vekstkraft.  

Rådmannen vil også peke på de Rikspolitiske retningslinjene for samordna areal- og 

transportplanlegging som gir tydeligere føringen for konsentrasjon av større etableringer mot 

eksisterende senter for å oppnå bedre arealutnytting, redusert transportbehov og klimavennlige 

transportformer.  

Verken fylkeskommunen sitt utkast til regional delplan for byer og tettsteder eller gjeldende 

rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging bør gi rom for videre 

planlegging og bygging av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal utenfor byområdet i Molde eller 

Kristiansund. 

 

Risiko og sårbarhet (ROS) 

Alle tomtealternativer i Molde er vurdert positive ut fra risiko og sårbarhet sett i forhold til trafikale 

forhold (stenging av veier og tuneller, flyforhold, brannberedskap osv), mens det er merknader både til 

Gjemnes og Kristiansundsalternativene.  

  

En samlet vurdering slik rådmannen ser det er, at det beste for regionen er et akuttsykehus med 

plassering i nærhet til Molde. 

  

Spørsmål som gjelder sjukehusfaglige spørsmål, faglige spørsmål i spesialisthelsetjenesten, 

sjukehusets innhold og forholdet til kommunehelsetjenesten vil bli fremmet ved behandling av 

høringen til delrapport 3, med høringsfrist 01.10.14  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Betydning for folkehelse 
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Forord 

Som ledd i arbeidet med å velge lokalitet for nytt felles akuttsykehus for Romsdal og Nord Møre, har 
Helse Møre og Romsdal HF bedt kommunene Molde, Gjemnes og Kristiansund om å presentere ett 
tomtealternativ hver. Det er utarbeidet et felles planprogram som er vedtatt av alle kommunene. 
Utredningsplikten i forhold til planprogrammet og forskrift om konsekvensutredning er besvart gjennom 
en todelt konsekvensutredning. 

I konsekvensutredningen del 1 evalueres tomtealternativene innen hver kommune. Dette foreligger i 
form av tre rapporter. For Molde og Gjemnes kommuner er dette grunnlaget for valg blant flere 
alternativ innen kommunen, mens Kristiansund har kun ett alternativ. Konsekvensutredningens del 1 er 
gjennomført i regi av kommunene. 

Konsekvensutredningens del 2 tar for seg relevante tema for vurdering av tomtene på tvers av den 
enkelte kommune. Dette er tema i denne rapporten som er utarbeidet i regi av Helse Møre og Romsdal 
HF. 

Konsekvensutredningene Del 1 fra kommunene, og Del 2 fra Helse og Møre og Romsdal inngår i et 
samlet beslutningsgrunnlag for valg av tomt og svarer ut utredningsplikten i planprogrammet for plan- 
og utredningsarbeidet. Konsekvensutredningen sammen med Helse Møre og Romsdals interne 
helsefaglige og økonomiske vurderinger, vil utgjøre det faglige beslutningsgrunnlaget for valg av tomt 
for ett fellessykehus for Nordmøre og Romsdal. 

Utredningen er utført av Norconsult med siv.ing Hans Petter Duun som oppdragsleder. Spesialrådgiver 
Gudmund Moen hos Helsebygg Midt-Norge har vært prosjektleder for Helse Møre og Romsdal HF og 
strategi- og utviklingssjef Espen Remme ved har vært kontakt mot Helse Møre og Romsdal HF. 

Det er etablert en administrativ plangruppe til å følge utredningsarbeidet. Gruppens mandat er å sørge 
for administrativ samordning av plan- og utredningsprosessen, være møteplass for saksbehandlere som 
skal gjøre jobben i kommunene og bidra med avklaring av prosesspørsmål mellom kommunene og 
helseforetaket. Gruppens funksjon har dermed vært knyttet til koordinering og ikke til konklusjoner i 
utredningen. De står for Norconsults regning.  

Den administrative plangruppen har bestått av representanter fra Helse Møre og Romsdal HF, Helse 
Midt-Norge RHF, Helsebygg Midt-Norge, Molde kommune, Gjemnes kommune, Kristiansund kommune, 
Møre og Romsdal fylkeskommune, og med Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Statens vegvesen som 
konsultative medlemmer. Møre og Romsdal fylkeskommune, Plan og analyseavdelinga, har vært 
sekretariat for den administrative plangruppen med plansamordnar Johnny Loen som sekretær. Det har 
også vært egne møter og kontakt underveis i arbeidet med Statens vegvesen og Samferdselsavdelinga i 
Møre og Romsdal fylkeskommune, møte i Regionalt planforum, samt flere arbeidsmøter med 
helseforetaket og kommunene. 

 

Bergen 
3. juli 2014 
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Sammendrag 

Del 2 i en todelt konsekvensutredning 

Helse Møre og Romsdal HF har besluttet at nytt felles akuttsykehus skal ligge på aksen mellom Hjelset i 

Molde og søre Frei i Kristiansund. På denne aksen er det lansert seks alternativer.  Som del av 

beslutningsgrunnlaget for valg av tomt, er det gjennomført en konsekvensutredning etter Plan- og 

bygningsloven.  Utredningen er todelt. I første del er det i regi av hver kommune gjennomført en 

evaluering av egnethet for etablering av et sykehus og utført en konsekvensutredning av virkninger for 

miljø og omgivelser.  Helseforetaket har bedt kommunene Molde, Gjemnes og Kristiansund om å 

lansere ett tomtealternativ hver. Konsekvensutredningens første del danner grunnlag for kommunenes 

prioritering og valg av tomt i sin kommune.  

Konsekvensutredningens del 2 tar opp regionale tema, dvs tema som går ut over hver enkelt kommune 

og som må sees i forhold til et større omland.  Konsekvensutredningens del 2 gjennomføres i regi av 

Helse Møre og Romsdal.  Konsekvensutredningens del 1 og 2 vil begge inngå i helseforetakets samlede 

vurdering av tomtene. Sammen med helseforetakets interne helsefaglige og økonomiske vurderinger, vil 

dette danne grunnlag for helseforetakets valg av tomt for framtidig felles akuttsykehus i en av 

kommunene.  

Fem regionale, kommuneovergripende hovedtema 

Det er utarbeidet et felles planprogram for kommunene som legger rammene for innhold og prosess for 

utredningsarbeidet. Planprogrammet angir flere utredningskrav som går på regionalt nivå.  Disse er 

besvart i utredningen gjennom disse punktene: 

• Regional utvikling 
• Helsefaglig rekruttering og fagmiljø 
• Trafikk og tilgjengelighet 
• Klimagassregnskap 
• Risiko og sårbarhet 

Regional utvikling 

Fellessykehuset etterspørsel etter varer og tjenester er ubetydelig lokalt, det er de mange ansatte og 

deres bosted som utgjør vekstimpulsen i den regionale og lokale økonomien.  For hver 100 ansatt ved 

sykehuset vil det i ringvirker gi grunnlag for mellom 40 og 50 arbeidsplasser.  

De samlede regionale effektene vil ikke være vesentlig forskjellige avhengig hvor sykehuset plasseres. 

Dette gjelder også de ansattes valg av bosted, skjønt det kan være større gevinster ved å bygge opp 

rundt en av de to byene for dra nytte av det vekstpotensial som økt bosetting kan gi til byområdene. 

Effekter er avhengig av næringssammensetning, samt sosiale og kulturelle forhold. Vi har ikke grunnlag 

for å skille mellom Hjelset og Storbakken når det gjelder slike effekter.  Etablering av fellessykehuset i 

Gjemnes vil trolig føre til mer pendling og en større spredning av de ansattes bosetting. 

Ettersom det i regionale planer ikke foreligger prioriteringer mellom byområdene om det skal satses 

mer på den ene enn den andre ved lokalisering av offentlige eller private virksomheter, er det ikke 

grunn til å skille mellom de bynære lokalitetene.  Sykehus i Gjemnes vil imidlertid ikke være i samsvar 

med fylkesdelplan for senterutvikling som legger opp til å styrke eksisterende sentra. 

Helsefaglig rekruttering og fagmiljø 

Ett felles sykehus gir mulighet for å bygge opp et mer robust fagmiljø. For rekruttering er dette den 

største effekten og hvor fellessykehuset plassering har noe mindre betydning. I en situasjon med 

knapphet på nøkkelpersonell, er det like vel viktig ikke å undervurdere forskjellene mellom lokalitetene, 

selv om de for noen faktorer er små. 
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Samlet sett kan trolig Hjelset og Storbakken vurderes som likeverdige forhold til rekruttering, på kort 

sikt er det er like vel noe mindre potensial for avskalling av fagmiljøet om det nye fellessykehuset blir 

lagt til Hjelset. Gjemnes kan ikke i samme grad tilby bymiljøkvaliteter som mange innen de mest sårbare 

fagkategoriene etterspør. Pendlingsavstanden til Gjemnes fra de to byene ligger opp mot det som for 

mange vil oppleves å være på grensen av det akseptable.  

Trafikk og tilgjengelighet 

Den største endringen i forhold til trafikk gjelder overgangen fra to til ett sykehus. Dette skaper mer 

trafikk og økt gjennomsnittlig reisetid. Dette er imidlertid ikke entydig. Det er pasienter og pårørende 

som i dag ikke benytter det nærmeste av de to sykehusene ettersom de har noen ulike oppgaver og 

funksjoner.  Samlet gjennomsnittlig reisetid for alle bosatte i sykehusets opptaksområde til det nye 

sykehuset, er på samme nivå for alle alternativer, i underkant av en time mens det med to sykehus ligger 

rundt 45 minutter.  Reiselengdefordelingen varierer noe mellom alternativene, det er gjennomgående 

flere korte reiser til Hjelset og Storbakken enn til Astad og Høgset. Dette gjelder også ved gjennomføring 

av planlagte framtidige vegprosjekter i regionen.   Ingen av områdene ligger slik til at de lett kan 

betjenes med et godt busstilbud. Hjelset og Storbakken kan betjenes med et utvidet bynært busstilbud 

mens i Gjemnes vil busstilbudet i hovedsak være avgrenset til regionale ruter.  

Klimagassutslipp 

Endringer i utslipp av klimagasser skyldes i all hovedsak endringer i trafikkomfang, og positive endringer 

i energibruk til drift ved å gå fra to eldre bygg til ett nytt anlegg med nye energi- og miljøkrav. Det er i 

første rekke endringer i transportomfang som utgjør forskjellene mellom tomtene. Tomtene har også 

ulike grunnforhold og jordsmonn som gir ulike utslipp av klimagasser ved masseutskiftning. Det er store 

forskjeller mellom tomtene, men dette er bare en brøkdel av utslippene fra transport når vi regner over 

et livsløp på 60 år.  Ettersom endringer i trafikkomfanget er dominerende vil Astad og Høgset komme 

noe dårligere ut i et klimaregnskap enn de øvrige alternativene. Dette bygger på gitte forutsetning om 

refordeling av bostedene til de ansatte. 

Risiko og sårbarhet 

Ett sykehus gir positivt bidrag i sårbarhetsanalysen gjennom større evne til å handtere stor tilstrømning 

av pasienter. På veinettet utgjør stenging av broer og tunneler den største sårbarheten.  Alternativene 

skiller lite på forhold for helikoptertrafikk, men det er noen ulikheter knyttet til inn flyvningsforholdene. 

Mork, Opdøl og Roaldset vurderes likt for alle deltema er samlet vurdert å ha litt positiv konsekvens i 

forhold til nullalternativet. De tre andre er vurdert som nøytrale i forhold til nullalternativet. For 

alternativene i Gjemnes skyldes dette manglende brannberedskap samt vurderinger knyttet til 

helikopter. Sykehus på Storbakken er sårbart for tilgjengeligheten til sykehuset store deler av 

befolkningen i regionen dersom Krifast stenges.  

Samlet oppsummering av konsekvensvurderingen av regionale tema.  

  Mork Opdøl Roaldset Astad Høgset Storbakken 

Regionale ringvirkninger + + + 0 0 + 

Rekruttering og fagmiljø  +++ +++ +++ ++ ++ +++ 

Tilgjengelighet og trafikk - - - -- -- - 

Klimagassregnskap  -- -- -- --- --- -- 

ROS  + + + 0 0 0 
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

HelseMøreogRomsdalHF(HMR)la i 2012framutviklingsplanfor helseforetaketsvirksomhetfram mot
2030[16]. Utviklingsplanenvurdertebl.a.forslagtil framtidigsykehusstrukturfor Nordmøreog
Romsdal.PågrunnlagavutredningsplanenvedtokHelseMøreogRomsdalHF(HMR)ogHelseMidt-
NorgeRHF(HMN)at det skalplanleggesett, nytt fellesakuttsykehusfor NordmøreogRomsdaltil
erstatningfor dagenssykehusi MoldeogKristiansund.Detbleogsåvedtatt at det nyesykehusetskal
liggemellomdagensto sykehusavgrensettil aksenmellomHjelseti MoldeogsøredelavFreii
Kristiansund[16] [18].

Detaktuelleområdefor nytt sykehusstrekkersegovertre kommuner:Molde,GjemnesogKristiansund.
Forå avgrenseantall lokaliteter,harhelseforetaketbedt de tre kommuneneom å lanserehvert sitt ene
tomtealternativfor nytt sykehus[20]. Basertpåendel kravhelseforetaketharsatt til aktuelletomte-
alternativ,er det opp til kommuneneå leggefram forslagtil tomt innensinkommune. Kommunenes
evalueringogutredningavsinetomtealternativer presenterti egnerapportersomdel1 avensamlet
konsekvensutredning[51][52][53].

Dennerapportenpresentererkonsekvensutredningendel 2 somtar for temaavmer regionalkarakter
somstrekkersegut overhverkommune.avEndeligvalgavtomtealternativ,bl.a.basertpåtomteforslag
fra kommunene,gjøresavHMR.

Figur1. Seksalternativesykehustomteri tre kommunerpå strekningenHjelset-søreFrei.
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1.2 Planprogram 

Utredning for tomter for nytt fellessykehus gjøres med hjemmel i Plan og bygningsloven og etter 
forskrift om konsekvensutredning (KU) [32]. Etablering av akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal er av 
en størrelse som utløser krav om utredninger av konsekvenser for miljø og samfunn etter 
KU-forskriftens § 2 e, f og g.  Før oppstart av plan- og utredningsarbeidet skal det utarbeides et 
planprogram som gir rammer for innhold og prosess arbeidet.  Dette ble utarbeidet felles for de tre 
kommunene [12].  Planprogrammet ble vedtatt av Molde kommune 18. juni 2013, av Gjemnes 
kommune 15. oktober 2013 og Kristiansund kommune 5. november 2013. 

1.3 Tomtevalg gjennom tre prosesser 

Arbeidet med KU inngår i en sammenheng der tre prosesser skal gjennomføres med hvert sitt 
vedtaksgrunnlag: 

 KU-del 1: Lokal konsekvensutredning og valg av tomt innenfor hver kommune 
Denne prosessen skal avklare om tomtene er egnet til formålet og i forhold til KU-krav i Plan- og 
bygningsloven. Dette vil være grunnlag for kommunens lansering av sitt tomtealternativ. Rapporter 
for hver av de tre kommunen er utarbeidet [51][52][53] og er under behandling i kommunene med 
forventet vedtak i oktober 2014. 

 KU-del 2: Regional konsekvensutredning.  
I tillegg til de lokale tomteevalueringene i punktet over, vil valg av tomt også bygge på forhold som 
går ut over den enkelte kommune, dvs i en regional kontekst. Den regionale analysen , KU del 2, 
gjøres i regi av Helse Møre og Romsdal og presenteres i denne rapporten. 

 HMRs idéfaseprosess 
I tillegg til resultatene fra lokale- og regionale konsekvenser, vil helseforetaket også legge til grunn 
sine egne interne strategier og mål for virksomheten.  Dette blir klargjort gjennom en egen prosess 
etter prosedyrer fastlagt av Helsedirektoratet og med basis i veileder for planlegging av sykehus-
prosjekt i tidlig fase [24].  Første fase i dette arbeidet er «idefasen» hvor bl.a. nasjonale og regionale 
føringer, oppgavefordeling, bygningstekniske forhold, økonomisk bærekraft, teknologisk og 
medisinsk utvikling samt effekt av samhandlingsreformen og desentraliserte tilbud. 

Disse tre punktene danner grunnlaget for HMRs valg av tomt. 

 

De to første punktene over blir gjennomført etter Plan og bygningsloven på bakgrunn av planprogram-
met. Det må presiseres at KU etter Plan- og bygningsloven gjelder eksterne konsekvenser, dvs virkninger 
for natur, miljø og samfunn som følge av lokalisering av et sykehus på en bestemt lokalitet.  

Prosessen i det tredje punktet over blir gjort i tråd med Helsedirektoratets veileder for planlegging av 
sykehusprosjekt i tidlig fase og som en videreføring av HMRs utviklingsplan. Dette tar for seg «interne» 
forhold for HMR og foretakets strategier og valg knyttet til oppgaver og økonomisk bærekraft. 

Etter at HMR har valgt tomt, vil det bli startet opp reguleringsplanarbeid for den aktuelle kommunen. Da 
blir denne kommunen planmyndighet for dette planarbeidet.  Den formelle avklaringen av utrednings-
kravet i planprogrammet vil da bli presentert samlet.  

En illustrasjon av prosessen fram til reguleringsvedtak er vist i figuren på neste side, hvor denne 
rapporten er markert med egen farge.  
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Figur 2. Oversikt over prosessen fram til planvedtak for valgt sykehustomt, skilt mellom prosessen etter 
Plan- og bygningsloven, og helseforetakets egne interne prosesser. Denne rapportens plassering i 
prosessen er vist med egen farge i figuren. 

 

1.4 Prosess med bruk av KU for valg av tomt 

Prosessen rundt bruk av KU for valg av sykehustomt er i vårt tilfelle mer komplekst enn vanlig, og krever 
derfor litt ekstra omtale. Det «vanlige» er at KU og plan (regulerings- eller kommunedelplan) blir lagt 
fram samtidig og som ett dokument. Forskrift om KU § 14 gir imidlertid hjemmel til at  «… konsekvens-
utredning kan også benyttes til å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter man gjennomfører et 
reguleringsarbeid for etter plan- og bygningsloven». Denne metoden er lagt til grunn for valg av tomt. 

Bruk av KU som grunnlag for tomtevalg ble gjort etter at planprosessen var startet opp. 
Planprogrammet la opp til en prosess med utarbeiding av kommunedelplan for alle tomtealternativer. 
Av hensyn til ressursbruk, omfang på prosess og krav til framdrift, er det i ettertid valgt å vente med det 
formelle planframlegget til etter at tomt er valgt.  

Det betyr i praksis at konsekvensutredningene blir lagt til offentlig ettersyn uten at det er med et 
konkret arealplanforslag. Det betyr likevel at KU-plikten til planarbeidet for den konkrete lokaliseringen 
som blir valgt, skal være oppfylt.  

Slik prosessen er utformet, vil kommunene som nevnt ha ansvar for hvilken tomt innenfor sin kommune 
som kan være aktuell, mens det er opp til styret i HMR og HMN å avgjøre tomtevalget. Første formelle 
planvedtak etter plan- og bygningsloven i denne saken, vil være planvedtak til reguleringsplan for valgt 
tomt. Det vil være vertskommunen for valgt tomt som ved behandling av reguleringsplanforslaget må 
avgjøre om utredningsplikten etter planprogrammet er oppfylt, jfr § 12 i KU-forskriften: «Plan- eller 
tillatelsesmyndigheten skal ved behandlingen av planen eller tiltaket ta i betraktning konsekvens-
utredningen og innkomne uttalelser. I saksframlegget eller innstillingen til vedtak skal det framgå 
hvordan virkningene av planforslaget eller søknaden med konsekvensutredning og innkomne uttalelser 
er vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Det skal også redegjøres for hvordan aktuelle 
alternativer er vurdert.» 

1.5 KU i to deler, + idefaserapport 

Plan- og bygningsloven og forskrift om KU gir rammer for både innhold og prosess for utarbeiding og 
behandling av KU. Innen visse rammer kan innholdet i KU avgrenses og presiseres i planprogrammet.  
KU-forskriften legger vekt på at utredningene skal avgrenses til relevante og realistiske alternativ (§ 7) 
og fokusere på beslutningsrelevante forhold (§ 9). Ettersom det er to faser i utvelgelsesprosessen, vil det 
være ulike beslutningsrelevante tema i de to fasene.  

Den kommunale prosessen for valg av tomt innenfor kommunen, vil i hovedsak gjelde lokale forhold 
knyttet til selve tomten og virkninger i tomtens nærområde. I tillegg til omtale av tomten og 
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omgivelsene, gjelder dette bl.a. arealrelaterte tema knyttet til naturmangfold, kulturminner og 
kulturmiljø, landbruks- og jordverninteresser, landskap, friluftsliv og folkehelse, risiko og sårbarhet mm, 
samt en vurdering av hvordan en sykehusetablering vil være i forhold til kommunens arealpolitikk, 
senterutvikling mm.   

Idefasearbeidet til helseforetaket har også fokus på regionale virkninger, men disse er på en annen måte 
enn KU-tema "interne", knyttet til sykehusprosjektet i seg selv. Det gjelder bl.a. diskusjonen om syke-
husmodell, rekruttering, funksjonsfordeling mm.  Noen av disse virkningene vil inngå i den samlede 
vurdering av hvilken lokalisering helseforetaket vil velge og som går utover de tema som vurderes i 
KUen.  

Det formelle kravet til KU gir ikke grunn til å skille mellom "lokale" og "regionale" virkninger. Tvert om er 
det et krav at alle lokaliseringsrelevante eksterne virkninger for samfunn og miljø som skal utredes i tråd 
med planprogrammet. Det er dette samlete KU-grunnlaget som vertskommunen for valgt tomt må ta 
stilling til som del av behandlingen av reguleringsplanforslaget. 

 

Figur 3. Utredninger på tre nivå: tomt, nærområde og regionalt. Denne rapporten dekker det ytterste 
nivået; Regionale tema ut over hver kommune. 

 

1.6 Ansvarsfordeling for de ulike dokument 

På bakgrunn av prosessen som er gjennomgått over, er det i oversikten under vist fordeling av ansvar 
for de ulike dokumenter fram til og med valg av tomt. 

 

Dokument Ansvar Oppgave 

KU del 1:  
Lokal, kommunal KU  
 

Hver av kommunene - Utarbeiding av KU for tomt og tomtens 
nærområde 

- Evaluering av tomtens egnethet 
- Sende KU-dokumentet på høring 
- Oppsummere høringsuttalelser 
- Vedta tomt i sin kommune 

KU del 2:  
KU for regionale 
tema  

Helse Møre og Romsdal HF - Utarbeiding av KU for regionale tema 
- Sende dokumentet på høring 
- Oppsummere merknader 

Idefaserapport Helse Møre og Romsdal HF - Utarbeide dokument 
- Oppsummere samlede konsekvenser 

Alle de tre 
rapportene 

Helse Møre og Romsdal HF - Valg av tomt for videre planlegging og 
prosjektering 
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2 Tomtealternativene 

2.1 Kort om tiltaket 

Helse Møre og Romsdal HF har angitt flere forutsetninger som grunnlag for arbeidet med 
konsekvensutredningen. Noen av disse er aktuelle for tomteevalueringen lokalt og andre gir grunnlag 
for regionale tema i KU del 2. Dette gjelder bl.a. følgende forutsetninger: 

 Ett felles sykehus til erstatning for dagens sykehus i Molde og Kristiansund.  Innhold og 
oppgavefordeling mm blir et tema i idefaserapporten fra helseforetaket. I KU-arbeidet legges det til 
grunn at alle funksjoner og antall ansatte i dagens to sykehus legges til ett nytt fellessykehus.  

 Seks alternativ med plassering i terrenget som vist i konsekvensutredning for hver av kommunene, 
med adkomst fra E39 og rv. 70 og med tomteavgrensning som vist i KU del 1 [51][52][53].  

 En bosetting med 200 nye boliger i nærområdet til sykehuset er forutsatt ved trafikkberegninger. For 
andre vurderinger vil dette være et åpent spørsmål. 

En rekke andre sider ved tiltaket er mer relevant for arealrelaterte lokale konsekvenser og er behandlet i 
KU del 1. 

 

2.2 Null-alternativet  

I Helse Møre og Romsdals utredning av nytt sykehus skal nullalternativet være med blant alternativene i 
tråd med reglene for planlegging av sykehus i tidlig fase [24]. Nullalternativet utgjør også referanse-
alternativet for vurdering av konsekvenser, dvs det er virkninger som følger av endringer fra null-
alternativet som utredes.  

 

 Sykehusanlegg 2.2.1

Nullalternativet er ikke det samme som dagens situasjon, men en framskriving av situasjonen dersom 
det ikke bygges nytt sykehus. Nullalternativet vil derfor omfatte tiltak som gjør det mulig å opprettholde 
dagens drift på et forsvarlig nivå på sykehusene på Lundavang og ved Opdøl i Molde og ved sykehuset i 
Kristiansund. Det innebærer at nullalternativet vil inneholde nødvendig vedlikehold og oppgraderinger 
som er nødvendige for at alternativet skal være reelt. 

Investeringsbehovet i null-alternativet er oppsummer i et eget notat [42]. Av dette går det fram at det 
ikke vil være vesentlige arealkonsekvenser knyttet til null-alternativet, de endringer som er nødvendige 
er i hovedsak knyttet til eksisterende bygg, samt noen mindre nybygg innenfor eksisterende sykehus-
områder. Det er videre forutsatt omtrent samme bemanning i nullalternativet som ved nytt felles 
sykehus.  

De økonomiske konsekvensene i forhold til investering og drift vil være en vesentlig del av helse-
foretakets vurderinger, men er ikke tema i konsekvensutredningen som fokuserer på virkninger for 
omgivelsene. De økonomiske sidene er tidligere grundig behandlet i Utviklingsplan for HMR [18] og vil 
bli videre behandlet i HMRs idefaserapport som legges fram ved utgangen av 2014.  
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 Arealbruk og ny vei 2.2.2

I null-alternativet inngår normalt tiltak som er vedtatt og som det foreligger en finansiering for. Det 
foreligger ingen planer for utbyggingstiltak eller annen bruk av arealene innenfor tomtealternativene.   

Dette gjelder imidlertid ikke for Mork. Statens vegvesen har satt i gang planarbeid for ny E39 mellom 
Lønset og Hjelset.  Dette er en ca ni km tofelts vei av høy standard med midtdeler og i utgangspunktet 
uten avkjørsler [65]. To hovedalternativer er vurdert, en mindre linje som går diagonalt gjennom 
Morktomten, og en øvre som går i overkant av sykehustomten. Bare den øvre vil være aktuell med nytt 
sykehus på Mork, sykehus her er avhengig av denne nye vege som dermed er en forutsetning for å 
etablere sykehus her. 

Ny E39 vil bli koblet til dagens veinett via nye kryss på Lønset og Hjelset. Strekningen er en del av 
«Møreaksen» mellom Ålesund og Kristiansund. Etter at flere alternativer er vurdert i en konseptvalg-
utredning [64], ble det i april 2014 vedtatt at framtidig «Ferjefri E39» skal legge til grunn en trase forbi 
Hjelset [62]. Finansiering av traseen forbi Hjelset er imidlertid ikke fastsatt og dermed heller ikke 
gjennomføringstidspunktet.  Strekningen vil dermed ikke være en del av et null-alternativ.  

Ettersom tomtealternativet på Mork er avhengig av ny E39 i overkant av tomten, vil det for dette 
alternativet bli lagt til grunn at ny E39 er etablert.  For øvrige alternativer vil dagens vei være null-
alternativet.  

 

2.3 Avgrensning av aktuelle alternativ 

Helse Møre og Romsdals begrunnelse for avgrensing av område for hvor det nye fellessykehuset skal 
ligge, er oppsummert i saksutredningen i forkant av styrevedtak om ett fellessykehus mellom Hjelset og 
søre Frei [16].  Framstillingen i dette avsnittet bygger for en stor del på denne saksutredningen. 

For helseforetaket har det vært viktig få et framtidsrettet sykehus med god rekrutteringsevne, et større 
og robust fagmiljø og effektiv drift som sikrer befolkningen et best mulig helsetilbud innenfor de faglige 
og økonomiske rammer som vil foreligge. Gjennom en omfattende prosess med utviklingsplan for Helse 
Møre og Romsdal [14]er det konkludert med at den beste løsningen ligger i at dagens to sykehus i 
Molde og Kristiansund erstattes med ett felles akuttsykehus [18].   

Ved avgrensning av aktuelt område for nytt fellessykehus, har helseforetaket lagt særlig vekt på 
framtidig rekruttering og tilgjengelighet for innbyggerne. I utviklingsplanen for helseforetaket er det 
antatt at relativ bynær plassering av akuttsykehuset vil rekruttere og stabilisere fagmiljøet bedre enn 
“midt i mellom”. Det er dermed antatt å være mest tjenlig å plassere sykehuset så nær en av byene som 
mulig, men også slik at tilgjengeligheten ikke blir for dårlig fra den andre byen, både for brukere og 
ansatte. Det har også vært et poeng for helseforetaket at sykehuset skal bidra til en positiv by- og 
regionutvikling ved å legge sykehuset nær en av byene, men samtidig ikke trekke det så langt at man 
ikke får nytte av den andre byen som arbeidsmarked.  

God tilgjengelighet for befolkningen til spesialiserte helsetjenester er nedfelt i lovverk, forskrifter og 
styringsdokument for planlegging av helsetjenester. Det skilles mellom tilgjengelighet til akutthjelp og 
sitasjoner der tiden ikke er så kritisk. Akutte situasjoner handteres av prehospitale tjenester, dvs 
ambulansetjenestene.  Utstyr og kompetanse til ambulansepersonalet gjør at ambulansetjenesten 
utfører mye av det som tidligere var rene sykehusfunksjoner. På grunn av den desentraliserte strukturen 
til disse tjenestene, vil deres tilgjengelighet være god og lite avhengig av plasseringen av sykehus innen 
de rammer som er aktuelt for Nordmøre og Romsdal. Ambulansetjenesten vil også tilpasse seg den 
aktuelle lokalitet for nytt fellessykehus.   

Det er dermed den generelle tilgjengelighet for andre pasientgrupper som kan være mer variabel med 
sykehuslokalisering.  Beregninger av reisetider til ett nytt fellessykehus viser at gjennomsnittlig reisetid 
for innbyggerne er minst og noen lunde lik i området mellom Hjelset og søre Frei [1][3] (jfr også avsnitt 
3.4).  
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På dette grunnlaget har styret i Helse Møre og Romsdal gjort følgende avgrensning av aktuelt område 
for nytt fellessykehus [21]: 

For å gje eit fornuftig handlingsrom både innafor Kristiansund kommune og Molde kommune sine 
kommunegrenser, i kombinasjon med ønskje om nærleik til fagmiljø i motsett by, vert næraste 
byplassering og absolutt ytre grense for lokaliseringsaksen “frå-og-med Hjelset til-og-med Søre del 
av Frei” sett til 15 kilometer frå kvar av bysentruma. (HMR Sak 2013/28) 

Med utgangspunkt i dette vedtaket ble de tre aktuelle kommunene i korridoren bedt om å finne og 
prioritere ett tomtealternativ hver som innspill til helseforetakets videre arbeid med å avklare det 
endelige og ene tomtevalget. Denne avgrensningen ble lagt til grunn for utarbeiding av felles 
planprogram for plan- og utredningsarbeid etter Plan og bygningsloven. 

Det er fra statlig side understreket i flere dokumenter at sykehus er en byfunksjon som skal bidra til 
positiv byutvikling med god tilgjengelighet for alle brukergrupper og bidra til miljøvennlig areal- og 
transportutvikling [39][40][9].  Dette er også nedfelt i flere statlige og nasjonale retningslinjer [35][28].   
Dette er også momenter som har vært tillagt stor vekt i det innledende arbeidet med avgrensning av 
aktuelt område for plassering av fellessykehuset.  

Planprogrammet, med den aktuelle avgrensing mellom Hjelset og søre Frei, og med alternative 
tomtelokaliseringer, er forelagt Miljøverndepartementet for uttalelse.  Miljøverndepartementet har i 
sitt svarbrev av 6.12.2013 ikke merknader til planprogrammets avgivelse av alternativer som skal 
utredes innen den aktuelle korridoren [41]. 
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3 Konsekvensutredning 

3.1 Metode 

 Avgrensning og organisering av utredningstema 3.1.1
Konsekvensutredning for hver av kommunene (KU del 1) har svart ut Planprogrammets utredningstema 
for lokale arealrelaterte konsekvenser som grunnlag for å evaluere tomtene opp mot hverandre innen 
en og samme kommune. Planprogrammet tar også opp utredningstema av regional karakter, dvs tema 
som ikke skiller vesentlig mellom alternativer innen en kommune, men som kan slå ulikt ut ved en 
sammenligning av tomter mellom kommunene. Dette gjelder følgende punkt i planprogrammet: 

• Virkninger for bosettingsmønster 
• Virkninger for næringsutvikling og tjenestetilbud 
• Virkninger for helsefaglig miljø og rekruttering 
• Trafikk og samferdsel 
• Forurensning og støy 
• Risiko og sårbarhet 

Virkninger for bosettingsmønster og næringsutvikling er til en viss grad to sider av samme sak ettersom 
bosetting, sysselsetting og næringsutvikling griper inn i hverandre via ringvirkninger. Dette er vanligvis 
samlet inn under regional utvikling som et samlebegrep. Disse to punktene i utredningsprogrammet er 
derfor behandlet samlet. 

Forurensing og støy er behandler under KU del 1 for hver av tomtene. Inn under dette temaet hører 
imidlertid også utslipp av klimagasser. Dette er nært knyttet til endringer i det regionale trafikk-
mønsteret og blir derfor tatt opp her som et eget regionalt tema. 

Helsefaglig miljø og rekruttering er strengt tatt ikke et KU-tema fordi det gjelder funksjonaliteten til 
selve helseforetaket (intern konsekvens) og i mindre grad er en konsekvens for miljø og samfunn 
(eksterne konsekvenser).  Dette er derfor et tema som også blir tatt opp i helseforetakets idefasearbeid 
(jfr Figur 2 side 9). Når dette tas opp her, er det fordi det er løftet fram som et tema i planprogrammet 
og må svares ut i forhold til det.  

Inn under punktet om trafikk og samferdsel i planprogrammet inngår en trafikkanalyse for å anslå hvor 
mye trafikk som skapes av de ulike alternativene. Det omfatter også en vurdering av tilgjengelighet både 
for ansatte, pasienter og besøkende. Resultater av denne analysen har vært input til beregning av støy- 
og luftforurensning lokalt i de kommunale utredningene. Her er vil det samlede transportarbeidet være 
grunnlag for beregninger av klimagassutslipp og ved vurdering av tilgjengelighet. Forholdet til 
helikoptertransport som er omtalt under dette punktet i planprogrammet, tas inn som del av risiko- og 
sårbarhetsanalysen. 

Det er utført en sårbarhetsanalyse for hver av tomtene i KU del 1. På regionalt nivå gjøres det i tillegg en 
overordnet ROS-analyse. Dette gjelder bl.a. forhold til helseberedskap offshore. 

For å svare ut utredningsbehovet i planprogrammet og for få minst mulig overlapp mellom hovedtema, 
er utredningen i denne regionale KUen delt inn slik:   

• Regional utvikling 
• Helsefaglig rekruttering og fagmiljø 
• Trafikk og tilgjengelighet 
• Klimagassregnskap 
• ROS 
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 Metode konsekvensvurdering 3.1.2

Ved utredning av lokale arealrelaterte tema er det en etablert praksis for vurdering av størrelsen på 
konsekvensene med vurdering av områdenes verdi og omfanget av inngrep, slik det er brukt i KU del 1 
ved vurdering av tomtene. Ved vurdering av regionale tema er det ikke i samme grad etablert en 
evalueringspraksis, og kanskje heller ikke mulig å angi stringent hvilke konsekvenser som vil oppstå fordi 
effektene er mindre overskuelige og i stor grad også vil være avhengig av ytre samfunnsmessige forhold. 
Vi kan f.eks. ikke «regne oss fram» til hvordan endringer i bosettingsmønsteret vil bli, men vi kan i større 
eller mindre grad sannsynliggjøre utviklingstrekk basert på kvalitativ gjennomgang og bruk av erfaringer 
og resultater fra en lang rekke utredninger. Men noe kan det regnes på, som multiplikatoreffekter,  
trafikk og klimagassutslipp, og dette gjøres også som støtte i vurderingene. Mange av vurderingene er 
like vel basert på erfaringsinnhenting og ekspertuttalelser, som f.eks ved vurdering av 
helikoptertransport.  

Dette gjør det mer komplekst å evaluere alternativer mot hverandre. Ettersom konsekvensutredningen 
skal brukes til sammenligning mellom alternativer, er det imidlertid behov for å etablere en målestokk 
eller skala for dette. En ren rangering kan være et slikt grep. Det sier imidlertid ikke noe om størrelsen i 
forskjellene mellom alternativene.  Det er derfor valgt å benytte samme type notasjoner som i KU del 1 
med en skala fra meget store negativ konsekvens (----) til meget stor positiv konsekvens (++++). Det må 
imidlertid understrekes at dette er mer kvalitative og skjønnsmessige vurderinger enn metoden for 
konsekvensvurdering av lokale arealinngrep. 

 

3.2 Regionale utvikling 

Ett felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal vil være den største arbeidsplassen i sitt område. Det 
vil være en trygg og stabil arbeidsplass i den forstand at det ikke er utsatt for svingende konjunkturer 
som deler av det private næringsliv. Sykehuset er også en arbeidsplass med mange høyt utdannete 
fagpersoner og som gjerne også bor sammen med personer med fagutdanning. Dette er ressurs-
personer som vil bidra på mange arenaer i samfunnslivet der de bor. Det er derfor naturlig at 
lokalisering av sykehus er attraktivt også ut over de helsetjenestene som tilbys, og at lokalisering av 
sykehuset sees i forhold til hvordan det kan bidra til lokal og regional utvikling og vekst. 

I forhold til planprogrammet behandler dette avsnittet to tema: punkt 6.1 om virkninger for bosettings-
strukturen og punkt 6.2 om virkninger for næringsutvikling. Det må understrekes at fokus i denne 
utredningen er å få fram eventuelle forskjeller med lokalisering av ett felles sykehus.  Dvs at sykehus-
struktur, oppgavefordeling mm ikke er tema her, men blir behandlet i idefasedokumentet, jf avsnitt 1.4. 

 

 Generell bakgrunn  3.2.1

Det foreligger ulike teorier og posisjoner i forhold til hvordan lokalisering av større arbeidsplasser vil 
bidra til regional utvikling [11]. I norsk sammenheng er dette oftest knyttet opp mot to ulike strategier 
eller posisjoner, en med vekt på å utvikle byer og tettsteder som ledd i regional utvikling, og en posisjon 
som i større grad ser styrken ved å desentralisere flere arbeidsplasser til distrikter utenfor byområdene.  

I det første tilfelle blir byene beskrevet som «motor» «spydspiss» «dynamo» og lignende metaforer som 
uttrykk for at spesielle økonomiske og sosiale faktorer i byene gir større effekt av å etablere arbeids-
plasser der, enn i mer perifere og mindre folketette områder. Dette er knyttet opp mot at arbeidsplasser 
i områder med et større, variert næringsliv og med større bredde i samfunnsfunksjoner vil gi selv-
forsterkende vekst, innovasjoner og tiltrekningskraft til nye virksomheter (agglomerasjonseffekter). 
Byene sees da som et arnested for regional utvikling, gjerne også med positive spredningseffekter til sitt 
omland. Et viktig tilleggsmoment er knyttet til forventningene om at satsing på regionale sentra og 
småbyer vil demme opp for en sentralisering til de største byene og med tap av funksjoner og befolkning 
samlet for regionen[37]. 

I tillegg er det også nedfelt i flere nasjonale og regionale planer at lokalisering av større arbeidsplasser 
skal bidra til oppnå mer miljøvennlig transport, dvs muligheter for at persontransporten kan gjøres til 
fots, sykkel eller kollektivt [9]. Dette taler for at større arbeidsplasser bør ligge i sentrale områder der 
den potensielle arbeids- og besøksreiseavstanden er kort og der det er grunnlag for et akseptabelt 
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kollektivtilbud, dvs i områder der kan være større muligheten for ikke å være avhengig av privatbil [28]. 
Dette er også uttrykt som nasjonale forventninger til fylkeskommunal og kommunal planlegging [31].  

Den andre innfallsvinkelen ser det som en fordel å desentralisere og plassere mer av arbeidsplassene 
utenfor byområdene for å hindre regional sentralisering som gir nedgang i folketall med svekket 
grunnlag for offentlig og privat tjenesteyting i distriktene. Selv om bilavhengigheten i distriktsområder 
vil være større enn i by, vil det mer enn oppveies av andre miljøkvaliteter ved å bo i mer landlige og 
mindre bymessige områder. Dette er gjerne knyttet opp mot et av de mer faste målene i norsk regional-
politikk om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret [36][34].  

I dette bildet vil plassering av nytt felles akuttsykehus være et viktig element i en regional utvikling. 
Dette gjelder både sysselsettingseffekter og regionaløkonomiske virkninger av sykehuset, men også 
tilgang til kompetanseressurser innen alle deler av samfunnslivet.  

Dette omtales nærmere senere, men først vil det være nyttig med en vurdering av sykehusenes 
lokalisering i forhold til noen hovedtrekk i en regional sammenheng på Nordmøre og Romsdal. 

 

 Regional avgrensing og arbeidsmarkedsområdet 3.2.2

Størrelsen på rekrutteringsomlandet og utveksling av arbeidskraft innenfor et pendlingsomland er viktig 
både for den generelle regionale utviklingen og for rekrutteringen til sykehuset. Sykehuset i likhet med 
store og spesialiserte arbeidsplasser trenger et rekrutteringsomland og arbeidsmarked av en viss 
størrelse.  

Med utgangspunkt i pendlingsstrømmene er fylket delt inn i fire funksjonelle regioner, dvs regioner med 
hvert sitt hovedsenter og med stor utveksling av arbeidskraft og til dels et felles boligmarked.  Dette er 
Eiksundregionen, Ålesundregionen, Molderegionen og Kristiansundregionen. Arbeidsdekningen er 
noenlunde lik i disse regionene med unntak av Kristiansundsregionen som har noe lavere arbeidsplass-
dekning på grunn av næringsstrukturen, særlig i indre deler av regionen [45]. 

På samme måte som pendling definerer de funksjonelle regionene, har regionsentra også et tjeneste-
omland. Mens ulike pendlingsomland skiller seg fra hverandre ved pendlingsomfanget, skiller tjeneste-
omland seg fra hverandre både i omfang og i bredden og variasjonen i tjenesteytingen. Det innebærer at 
ulike sentra har ulike funksjoner med ulikt nedslagsfelt. I NIBRs hierarkiske inndeling av sentra i Norge, 
er Ålesund og Molde klassifisert som mellomstore byer, mens Kristiansund klassifiseres som småby [13]. 
Klassifiseringen baserer seg på antall bosatt i tettstedet, arbeidsplasser, antall som pendler inn til 
kommunen, tilgjengelig tjenester i kommunen og hvilke offentlige institusjoner finnes der. I 
fylkeskommunale planer er det imidlertid ikke laget et hierarki eller rangering mellom byene. 

De aktuelle sykehuslokalitetene ligger innenfor to bolig- og arbeidsmarkedsregioner: Molderegionen og 
Kristiansundregionen (jfr kart Figur 4). Innen denne avgrensningen ligger Gjemnes kommune i Molde-
regionen. Kommunen har imidlertid regionalpolitisk vendt seg mot Nordmøre gjennom medlemskap i 
Ordfører- og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé). Med nye vegtiltak og avvikling av bompenger 
ventes det at Gjemnes i økende grad blir knyttet nordover mot Kristiansund. Samferdselstiltak gjennom 
realisering av Møreaksen og Halsafjordsambandet kan bidra til å endre dagens avgrensing av bo- og 
arbeidsregionene.   

Bykommunene Molde og Kristiansund er relativt like store i befolkning. Molde er marginalt større enn 
Kristiansund i dag, mens Kristiansund etter SSBs prognoser har noe sterkere vekst og vil nærme seg 
Molde i størrelser fram i tid. Det er derimot større forskjell i folketallet mellom de respektive regionene. 
Det er bosatt opp mot 30 prosent flere i Molderegionene enn i Kristiansundregionen. I følge SSBs 
prognoser vil denne relative forskjellen opprettholdes fram mot 2040, i en periode hvor regionene 
vokser til et samlet folketall på 75.000 i Molderegionen og 58.000 i Kristiansundregionen fram til 2040.   
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Figur4. Regioninndelingi MøreogRomsdalmedarbeidsplassdekningog pendlingsstrømmer.Kilde:
Fylkesstatistikk2013[45].

Tabell1. Dagenstall ogprognosefor folketall ogpersoneri arbeidsstyrkeni Molde- ogKristiansund-
regionen.

Totalbefolkning Arbeidsstyrken16-74år

2014 2021 2040 2014 2021 2040

Moldekommune 26000 28 000 32200 19300 20400 22300

Gjemneskommune 2 570 2 505 2 390 1 830 1 830 1 580

Molderegionen 64300 67400 74700 46800 48600 51000

Kristiansundkommune 24400 26700 31 000 18200 19600 21900

Kristiansundregionen 49700 52400 58100 36500 38200 40200
Kilde:SSBStatistikkbanken.Prognosenefor 2021(antatt åpningsårfor nytt sykehus)og2040er SSBs
middelprognoseMMMM.

Tabell2. Arbeidsplasseri Molde- ogKristiansundregioneni 2013.

Landbruk
ogfiske

Industriog
bergverk

Offentlig
tjenester

Vare-
handel

Privat
tjenesteyt. Sum

Moldekommune 0,6% 21% 38% 14% 26% 17200

Gjemneskommune 13,4% 23% 43% 6 % 14% 820

Molderegionen 3,7% 25% 37% 13% 22% 32400

Kristiansundkommune 1,2% 20% 35% 14% 30% 12200

Kristiansundregionen 5,5% 24% 34% 12% 25% 23400
Kilde:SSBStatistikkbanken.

Eiksundregionen Ålesundregionen

Molde-
regionen

Kristiansund-
regionen
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Næringsstrukturen er i hovedtrekk noenlunde lik i de to byene, selv om det innenfor hovedgruppene er 
noen ulikheter, bl.a. ved at Molde har en større industrisektor, større som handelssentrum og flere 
offentlig ansatte i regionale administrasjoner, samt noe større som utdanningsby. Også samlet for de to 
regionene er næringsstrukturen noen lunde lik.  I forhold til antall arbeidsplasser er forskjellene 
imidlertid større, og større enn forskjellene i folkemengde. Både på bynivå og regionalt nivå er det rundt 
40 prosent flere arbeidsplasser i Molde og Molderegionen enn i Kristiansund og Kristiansundregionen.  

Gjemnes kommune er liten i dette bildet med sine 2.500 innbyggere og en stor andel sysselsatt i 
landbruket. Den regionale tilknytningen til Gjemnes er som påpekt over delt. Med en beliggenhet midt 
mellom bykommunene har den tilgang til et arbeidsmarked både i forhold til arbeidsplasser og 
potensiell innpendling fra begge regionene. I dag er utpendling fra Gjemnes mest vendt mot Molde. 
Utpendlingen mot Molde er nesten fire ganger så stor som mot Kristiansund. Bedre veier nordover og 
avvikling av bompenger kan over tid snu dette mer i retning av Kristiansund. 

Som påpekt tidligere kan endringer gjennom utbygging og utbedring av veinettet endre noe av grensene 
for «naturlige» pendlingsomland og justering av regiongrensene. I forhold til hovedmønstret vil dette 
imidlertid ikke utgjøre store endringer.  

 

Figur 5. Befolkning i opptaksområdet for fellessykehuset.  

 

 Sykehus og næringsutvikling 3.2.3

Sykehuset vil være den største arbeidsplassen i sitt nærområde med store virkninger på sysselsettingen.   
Ringvirkningene kan deles i to hovedgrupper, produksjonsgenererte og konsumgenererte virkninger. 
Den første gjelder arbeidsplasser som skapes av de varer og tjenester sykehuset kjøper. 
Konsumgenererte virkninger omfatter arbeidsplasser som skapes av de ansatte og deres families 
etterspørsel etter varer og tjenester. Dette uttrykkes i form av multiplikatoreffekten. Denne er et 
uttrykk for summen av både de direkte og indirekte ringvirkninger en arbeidsplass skaper gjennom økt 
etterspørsel og produksjon.  Hvis 100 arbeidsplasser i tillegg skaper ringvirkninger i form av 10 
arbeidsplasser gjennom sin etterspørsel, er multiplikatoren 1,1. 

 



 Oppdragsnr.: 5135317  

  

 

5135317_KU_Sjukehus_Del_2_v13 Side 20 av 52 

 

 

Produksjonsgenererte virkninger 
Produksjonsgenererte virkningene kommer der varer og tjenester produseres. Den lokale effekten er 
dermed avhengig av at sykehuset gjør sine innkjøp lokalt. Sykehus er underlagt Lov om offentlige 
anskaffelser og kan ikke velge leverandører ut fra geografisk plassering men ut fra pris, kvalitet og 
leveringsdyktighet. Mye av leveransene er også knyttet opp til regionale eller nasjonale avtaler. En 
gjennomgang av innkjøpene ved dagens sykehus viser at det er kun en liten del av sykehusets utgifter 
som finnes igjen i lokale leveranser. Dette omfatter 2-4 prosent av utgiftene til Helse Møre og Romsdal. 
Multiplikatoreffekten av dette er beregnet til 1,01 [58].  Dette er også i tråd med andre undersøkelser av 
lokale ringvirkninger av sykehus [69]. 

 

Konsumgenererte ringvirkninger 
Den desidert største lokale økonomiske effekten og sysselsettingseffekten av sykehuset er knyttet til de 
ansatte. Et sykehus er en stor arbeidsplass der de ansattes konsum påvirker omsetningen i varehandel 
og i en lang rekke tjenesteytende næringer, samt bruk av offentlige tilbud som barnehager, skoler og 
annen offentlig tjenesteyting.  Denne effekten er ganske stor. Oslo Economics har beregnet 
multiplikatoreffekten til å være 1,49 for Molde sykehus og 1,44 for Kristiansund sykehus [58]. Dette er i 
tråd med tilsvarende undersøkelse for sykehusene i Mjøsregionen [69] og konsumgenererte virkninger 
av ansatte i petroleumsvirksomhet i fylket [57]. 

 

Oppsummering av ringvirkninger 
Samlet sett skapes det en sysselsettingseffekt på 40-50 arbeidsplasser for hver 100 sykehusansatt. 
Ringvirkningene, dvs de indirekte arbeidsplassene, vil i hovedsak komme der de sykehusansatte bor. Det 
er bostedet som bestemmer hvilken kommune det skattes til, hvor barnehagen og barne- 
ungdomsskolene er plassert, og til en stor grad hvor man kjøper varer og tjenester.  

De samlede ringvirkningene vil i utgangspunktet ikke være vesentlig forskjellige avhengig av hvor 
sykehuset ligger om vi ser Nordmøre og Romsdal under ett, og i et samfunnsøkonomisk perspektiv skal 
vi det. Det kan riktignok være noe forskjell i forhold til variasjon i tilbudet som finnes helt lokalt. Vi har 
ikke grunnlag for å skille mellom de to byområdene i så måte, mens det for Gjemnes sin del er betydelig 
mer beskjedent tjenestetilbud lokalt og med stor handelslekkasje ut av kommunen i dag [46]. 

De samlede samfunnsmessige ringvirkningseffektene vil ikke være vesentlig forskjellig mellom de ulike 
lokaliseringsalternativene.  Det kan derimot ha stor betydning for den kommune som får eller mister 
sykehuset, i den grad ansatte flytter nærmere sykehuset. Den positive effekten for Kristiansund vil være 
større enn den for Molde, mens effekten ved tapet ved av sykehuset flyttes blir størst for Molde.  De 
største effektene av sykehusplasseringen vil dermed være fordelingseffekter. Fordelingseffekter kan 
imidlertid være viktige i en regionalpolitisk kontekst. Dette tas opp i neste avsnitt.  

 

 Sykehus som regionpolitisk virkemiddel 3.2.4

Totaleffekt og fordelingseffekt 
Lokal og regional utvikling handler om hvordan endrede forutsetninger kan gi nye muligheter eller 
begrensninger for befolkning, næringsliv og arealutvikling med bl.a. endring i bosettingsstruktur og 
senterstruktur. De lokale forventningene kan være større enn hva en samlet samfunnsøkonomisk 
analyse gir av resultater. Dette skyldes blant annet at det lokalt kan bli vekst i bosetting og aktivitet, men 
dette vil ha en motpost i redusert bosetting og aktivitet i andre områder.  I den lokal diskusjon kan vi 
derfor oppleve en større positiv eller negativ forventning til endringer enn i en samlet 
samfunnsøkonomisk vurdering. Diskusjonen om regional utvikling handler derfor ofte mer om 
fordelingseffekter enn om samlet konsekvens for et større område, f.eks for hele Romsdal og Nordmøre 
under ett. 

I et samfunnsøkonomisk perspektiv kan ulike lokaliseringer ha konsekvenser ikke bare fordelingsmessig 
men også for den samlede effekt. Slike ekstra effekter kan oppstå dersom en lokalisering bidrar til å 
utløsende potensielle og uforløste utviklingsimpulser mer ett sted enn et annet. Eksempel på slike 
effekter kan være dersom sykehuslokaliseringen gir en befolkningsvekst som føret til at man lokalt når 
visse befolkningsmessige terskelverdier for tilbud av mer spesialisert og mer variert service- og 
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kulturtilbud. Dette henger sammen med at de regionale virkningene kan være kumulative, dvs. at 
endringene påvirker hverandre på en dynamisk og selvforsterkende måte. Grunnlaget for dette kan 
variere mellom ulike steder avhengig av bl.a. næringsstruktur, servicetilbud, kompetanseprofil, 
demografiske forhold og samt ulike sosiale og kulturelle forhold. I regionaløkonomiske termer omtales 
dette som ekstra regional vekstimpuls via mer effektiv ressursutnyttelse, stordriftsfordeler og 
agglomerasjonseffekter.  
 
 
Fylkesdelplan for senterstruktur 2004-2008 
Møre og Romsdal fylkeskommune la i 2002 fram Fylkesdelplan for senterstruktur 2004-2008 med 
overordnet mål og retningslinjer for utvikling av senter- og regionstrukturen i fylket [43]. Planen ble 
utarbeidet før diskusjonen om sykehusstruktur i fylket kom på dagsorden, sykehusstruktur og 
lokalisering av sykehus var dermed naturlig nok ikke et tema i planen. Hovedfokus var å utforme 
retningslinjer for utvikling av detaljhandel i tråd med statlige retningslinjer for etablering av kjøpesenter. 
Planen tar imidlertid opp flere forhold rundt regional utvikling og senterstruktur som også er relevante i 
vurdering av sykehuslokalisering.    

De overordnede målene i senterstrukturplanen er: 

«Møre og Romsdal skal ha ein struktur av regionar og tettstader som gjer fylket attraktivt og 
berekraftig i høve til busetnad, miljø og næringsutvikling. Dette inneber at: 

 Sentrum av eksisterande byar og tettstader skal vere basis for vidare utvikling av handels-, sørvis 
og tenestetilbod 

 Sentrum av byar og tettstader skal vere konsentrerte, trygge og innhaldsrike møtestader for eigne 
innbyggjarar, for omlandet, for turistar og andre tilreisande 

 Sentrum av byar og tettstader skal vere tilgjengeleg for alle» 

I følge senterstrukturplanen har Møre og Romsdal ikke et entydig fylkessenter. Ålesund, Molde og 
Kristiansund er noenlunde likeverdige «motorer» i sine respektive omland, selv om Ålesund er størst i 
folketall. I tillegg er det mange mer lokale sentra som har sentrumsfunksjoner for nabokommuner, dels 
bare for egen kommune. Fylkesdelplan for senterstruktur understreker at dagens senterstruktur bør 
legges til grunn ved videre utvikling av tjenestetilbud. Planen legger opp til at kommunale arealplaner 
skal bygge opp under målene i senterstrukturplanen ved at sentrumsfunksjoner skal knyttes til 
kommunesentra. Bydelssentra kan ellers vurderes i Ålesund, Kristiansund og Molde. 

Planen gir også retningslinjer for lokalisering. De mest relevante for sykehuslokalisering er: 

 Større nyetableringer og utvidelser innen tjenesteyting skal lokaliseres innenfor sentrumsareal 
avgrenset i kommuneplan. Etableringene skal tilpasses tettstedets størrelse og funksjon. 

 For å sikre et godt tilbud av grunnleggende funksjoner kan det legges til rette for mindre 
etableringer også utenfor tettstedene. Etableringene skal tilpasses kundegrunnlaget i tettstedet 

 Offentlige publikumsrettede tjenestetilbud skal lokaliseres med utgangspunkt i de samme 
overordnede målene. 

 
Ny regional delplan for attraktive byer og tettsteder 
Møre og Romsdal fylkeskommune har under arbeid en ny og oppdatert plan for sine byer og tettsteder. 
Denne planen vil trolig bli lagt fram våren 2015. Planen bygger på den forrige men med oppdatert 
datagrunnlag og en bredere til nærming til regional utvikling og senterstruktur. Inntil videre er det bare 
planprogrammet for denne planen som foreligger som offisielt dokument [47]. Der gir fylkeskommunen 
uttrykk for sin tettstedspolitikk som skal formaliseres ved behandling av den nye planen.  
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Figur 6. Tettsteder i Møre og Romsdal med mer enn 500 innbygger (1.1.2003). Data frå SSB og med SSBs 
definisjon av tettsted. Kilde: Fylkesdelplan for senterstruktur 2004-2008, s. 23. 

 

Formålet med den nye planen er å legge føringer for arealbruken ved lokalisering av ulike typer 
funksjoner i kommunene slik at det bygger opp under og øker kvalitetene som allerede ligger i 
tettstedene og regionstrukturen i fylket. Planen bygger på Regional planstrategi 2012-2016 som 
understreker behovet for revidering av den gjeldende senterstrukturplanen, bl.a. i lys av større fokus på 
styrking av sentrum siden planen ble vedtatt. I regional planstrategi er dette utdypet slik [44]: 

 “Planarbeidet vil henge saman med den totale satsinga kring bygging av robuste bu-, arbeids-
marknads- og serviceregionar, der kvalitetar i regionsentra er heilt sentrale med omsyn til å fremje 
vekst og gjere regionane attraktive. Det ligg føre ei rekkje undersøkingar som dokumenterer 
samanhengen mellom regionsentra sin kvalitet og attraktiviteten til regionen samla. Det bør derfor 
vere eit mål å byggje under og auke dei kvalitetane som allereie ligg i tettstadene og region-
strukturen vår. Eksisterande delplan fokuserer i stor grad på kjøpesenteretableringar. Revideringa 
bør ha ei breiare tilnærming.  

Den bredere tilnærmingen det blir vist til, omhandler bl.a. å definere et senterhierarki og lokalisering av 
sentrumsdannende aktivitet også ut over detaljhandel. I tillegg legger planen opp til retningslinjer for 
planlegging og utforming av tettsteder for å utvikle attraktive lokalsamfunn med urbane kvaliteter i 
byene og andre folkerike områder i fylket som gjenspeiler dere viktig rolle som motorer i sin region. 

Planprogrammet legger stor vekt på at tilgang på arbeidskraft med høg kompetanse er en sentral 
utfordring for verdiskapingen og utviklingen i fylket. Dette gjelder særlig ungdom og kvinner. Attraktive 
sentra blir sett som en forutsetning for å møte denne utfordringen. Dette er framhevet med referanse 
til gjeldende fylkesplan.  

Mange ulike element påvirker attraktiviteten til en by eller tettsted. I planprogrammet blir høgskole, 
sykehus og flyplass påpekt som viktige nøkkelinstitusjoner for attraktivitet og for å beholde og trekke til 
seg kritiske befolkningsgrupper. I tillegg er det i følge planprogrammet viktig å legge vekt på gode 
urbane og lokale kvaliteter og servicetilbud som et vesentlig aktivum for omdømme og attraktivitet. 
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 Oppsummering 3.2.5

Som vist i kapittel 3.2.3 vil fellessykehuset ha vesentlige sysselsettingsringvirkninger. Ettersom sykehuset 
ikke har annet enn marginal lokalt rettet etterspørsel etter varer og tjenester, er det de mange ansatte 
og deres bosted som utgjør vekstimpulsen i den regionale og lokale økonomien.  

Det er to hovedscenarier som framstår blant aktuelle lokaliseringsalternativer: 

 Sykehus sentrumsnært på Hjelset eller Storbakken og at de fleste ansatte over tid bosetter seg i 
nærmeste by. 

 Lokalisering i Gjemnes, med noe men beskjeden bosetting lokalt, mens de ansattes bosted fordeles 
på de to byområdene.  

Samlet sett er det ikke grunn til å vente store samlete regionale forskjeller avhengig av hvor de ansatte 
bosetter seg. Det kan riktignok være en ekstra utviklingsimpuls dersom bosettingen skjer i byområder 
pga av selvforsterkende utviklingsspiraler som oppstår med økende befolkningsmengde og tetthet. 
Størrelsen på dette er vanskelig å anslå og er avhengig av næringssammensetning, sosiale og kulturelle 
forhold. Vi har ikke grunnlag for å skille mellom Hjelset og Storbakken når det gjelder slike effekter, 
annet enn at arbeidsmarkedet og befolkningen i Molderegionen er større enn i Kristiansundregionen.  

I det første alternativet vil byen som får sykehuset i sitt nærområde få en vekstimpuls og tilsvarende vil 
den andre byen få redusert sitt. På grunn av størrelsesforskjellen mellom sykehusene, vil tapet være 
størst for Molde og gevinsten størst for Kristiansund.  

Regionalpolitisk kan dette avføde to ulike perspektiver:  

Sykehusetablering nær Molde vil styrke Moldes byfunksjon, og i den grad det bidrar til å dempe 
fraflyttingen og tap av kompetanse til andre større steder, kan det være positivt for regionen og fylket 
som helhet.  

Molde er rangert noe høyere i senterhierarkiet enn Kristiansund. Forskjellene er ikke store, men et 
sykehus på Storbakken vil bidra til å utjevne noe av forskjellene mellom byene og i regionaløkonomisk 
sammenheng blir byene noe mer jevnbyrdige.   

Plassering i Gjemnes vil trolig i liten grad endre på den regionale fordelingen av bosatte og arbeids-
plasser fra dagens situasjon med en større spredning av de ansattes bosetting mellom byområdene og 
tilgrensende kommuner. 

Ettersom det i regionale planer ikke foreligger noen prioriteringer mellom byområdene om det skal 
satses mer på den ene eller den andre ved lokalisering av offentlige eller private virksomheter, er det 
ikke grunn til å skille mellom de bynære lokalitetene.  Sykehus i Gjemnes vil imidlertid ikke være i 
samsvar med fylkesdelplan for senterutvikling som legger opp til å styrke eksisterende sentra [43].  

Dette gjelder de regionale samfunnsmessige effektene av sykehuslokaliseringen. For sykehusets evne til 
å rekruttere kan imidlertid lokaliseringen ha andre effekter. Dette tas opp i neste kapittel. 

Tabellen under oppsummerer regionale virkninger i forhold til nullalternativet. 

 

Tabell 3. Samlet vurdering av endring fra null-alternativet for regionale virkninger. 

  Mork Opdøl Roaldset Astad Høgset Stor-
bakken 

Regionale ringvirkninger + + + 0 0 + 

 

 

 

  



 Oppdragsnr.: 5135317  

  

 

5135317_KU_Sjukehus_Del_2_v13 Side 24 av 52 

 

 

3.3 Helsefaglig miljø og rekruttering 

 Bakgrunn 3.3.1

I utredningsprogrammet er virkninger for helsefaglig miljø og rekruttering adressert slik [12]: 

«Ein skal gjere greie for korleis dei ulike alternativa vil ha verknad for rekruttering og ivaretaking av 
det helsefaglege miljøet. Dette gjeld lokalt, men også regionalt, slik at konsekvensar knytt til dei 
einskilde lokalitetane kan samanstillast i ei overordna regional analyse, både på kort og lang sikt 
(inkl. anleggsfasen).»  

Lokalisering av fellessykehuset i forhold til helsefaglig miljø og rekruttering er behandlet i et eget notat 
utarbeidet av Sintef avdeling Helse[59]. Dette notatet oppsummerer en lang rekke aktuelle kilder og 
erfaringer fra tilsvarende problemstillinger.  Som ledd i arbeidet med dette temaet, ble det også holdt et 
seminar i mai 2014 om rekruttering og etablering av robuste fagmiljø[22]. Et bredt utvalg av faggrupper 
hos Helse Møre og Romsdal deltok sammen med eksterne innledere med ansvar for rekruttering hos 
andre helseforetak. Framstillingen i dette avsnittet bygger i hovedsak på disse kildene. 

 

 Problemstilling 3.3.2

Et av motivene for å slå sammen de to sykehusene var å få bredere og mer robuste fagmiljø og bedre 
arbeidsbetingelser spesielt knyttet til vaktarbeid. Både i Helse Møre og Romsdal HFs egen spørre-
undersøkelse [27] og i andre undersøkelser, framheves bredt og godt fagmiljø som motiv når 
fagpersonell velger hvilket sykehus de vil jobbe ved. I en analyse av sårbare faglige miljø i Helse Midt-
Norge RHF ble det avdekket slike miljø både i Kristiansund og i Molde. Noe av dette er søkt løst gjennom 
samarbeid på tvers av sykehusene [17].  

Konkurransen om fagpersoner vil bli større i årene som kommer. Bemanningsbehovet i helse- og 
omsorgssektoren vil øke sterkt, særlig etter 2020, og det antydes en dobling på lang sikt mot 2060 [26] . 
Dette er en av grunnene til at det er forventet en betydelig underdekning av helsefaglig kompetanse for 
sykehusene på landsbasis [61].  

I dag er de to sykehusene i Molde og Kristiansund henholdsvis nr. 24 og 34 av norske sykehus i størrelse, 
målt i antall utskrivinger. Etter sammenslåingen vil det nye sykehuset rangeres som nummer 14-15 og 
bli like stort som dagens Ålesund sykehus. Med ett sykehus vil de faglige miljøene bli mer robuste. 
Oppgaven til konsekvensutredningen er å vurdere om valg av plassering av ett nytt sykehus vil påvirke 
det helsefaglige miljøet og framtidig rekruttering. 

 

 Plassering og rekruttering 3.3.3

Undersøkelser i litteratur og erfaringer fra andre sykehus viser ikke noe entydig bilde av at plassering og 
størrelse er avgjørende for at et sykehus rekrutterer godt [59]. Innspillseminaret som ble holdt i mai 
2014 konkluderte også med at det viktigste rekrutteringsgrepet var en tydelig og attraktiv faglig profil og 
en god personalbehandling, spesielt av unge medarbeidere. Dette kan anses som en forutsetning for 
rekruttering, men det er også andre faktorer som i tillegg tillegges vekt når personell har flere aktuelle 
valg av arbeidssted. Dette er i hovedsak knyttet til bosted og arbeidsreise. 

Bosted 
Både nasjonale bo- og flyttemotivundersøkelser [67] og undersøkelser rettet spesielt mot helsepersonell 
[28][1], viser at stedstilknytning, tilgang til variert tilbud av tjenester og gode miljøkvaliteter på bostedet 
er dominerende motiver både for å bli boende og for å flytte. Den nasjonale flyttemotivundersøkelsen 
visere at for å flytte, betyr sted og miljø mer eller minst like mye som arbeid, og at arbeid brukes i større 
grad som begrunnelse for å flytte til storbyene enn til andre typer steder. Studier av bo- og flyttemotiver 
over tid viser at forhold knyttet til bosted og bostedsmiljø er blitt et sterkere bo- og flyttemotiv enn 
arbeid. Dette henger trolig sammen med at arbeidsmarkedet og jobbmulighet ikke oppleves så stramt 
som tidligere. Ved valg bolig og tilflyttingssted er arbeidsmulighetene ett av flere kriterier, og i 
utgangspunktet heller ikke det viktigste, det er en tendens til at dette ofte kommer i andre rekke etter 
bostedsvalg [8]. Dette vil selvsagt varierer mellom personer og grupper, og det er grunn til å regne med 
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at personersomvektleggerfagligutviklingogkarriereri størregradleggervektpåarbeidssted.Noenav
dissekategorieneer viktig for det nyesykehuset,mendenstoreandelener trolig somfolk flestdvsat
det ikkebareer arbeidsstedmedi høygradkvaliteterogegenskapervedbostedetsomer medvirkende
til hvormanvil bo ogarbeide.

Hovedtrekketi befolkningensbostedspreferansergåri retningavbymiljøer.Deter flere grunnertil
dette, bl.aer dette endel avdynamikkenogselvforsterkendetrekk vedat enstadigstørredel av
befolkningener bosatti byerogtettsteder,somsammenmedflyttinger til utdanningi byområder,gjør
tettsted ogby mer«naturlig»for stadigflere. I tillegggir områdermedstørrevariasjoninnenarbeids-
markedetdet lettere for flere i en familieå få relevantarbeidi forhold til utdannelseogkompetanse.
Generelleutviklingstrekkogsammenholdtmedbostedsmønsterettil dagensansatteved sykehusene,
pekerogsåentydigi retningavdealler flesteansattevil bo i ellernærdenbyender sykehusetblir
etablert.Enetableringmidt i mellom,i Gjemnes,vil trolig i størregradgi en fordelingavsykehus-
ansattesbostedpåde to byområdene,mensen etableringpåHjelsetellerStorbakkeni liten gradvil
trekketil segarbeidskraftbosatti «denandre»byen.

Pendling
Allealternativelokaliteter for nytt sykehusvil gi størrereiseavstanderenni dag.I daghar tre avfire
ansattevedde to sykehusenemindreenn20minutter arbeidsreiseogbareåtte prosentover40
minutter [28]. Nasjonalereisevanedataviserat enarbeidsreisepå20til 30minutter aksepteresavde
fleste,mennårdenkommeropp i 40minutter blir det mindreaktuelt.Gjennomsnittligarbeidsreisepå
landsbasiser 15kmog24minutter [68]. Arbeidsreisenslengdevariereretter typebosted,men i mindre
byer, er arbeidsreisennoekortere,på21minutter. Deter stor enigheti forskningenom engenerell
������������ �� ������� ��� �������� �� 40-45minutter [8].

Figur7. Reisetideri minutter medbil fra torget i Moldeog rådhuseti Kristiansundtil alternativesteder
for nytt sykehus.Reisetidlangshovedveger beregnetmedkjøretidsomskiltethastighetminus10km/t
[4]. Deter i tillegg regnetkjøretidfra hovedvegtil sykehustomtenNyE39mellomLønsetogHjelsetvil
kortenedtidenmot Moldemed2-3 minutter.

I enspørreundersøkelseblant ansattei helseforetaketi 2010oppgir to avtre at demaksimaltkangodta
30min reisetiddersomde fikk tilbud om enspesieltinteressantjobb, og60prosentoppgirat deville
bytte jobb om de fikk 30min lengrearbeidsreiseenni dag[27]. Undersøkelsenble gjort i enperiode
medmyeoppmerksomhetrundt framtidigsykehusvalg.Dettekanhapåvirketresultatet,men
sammenholdtmednasjonaledatagir det likevelet troverdigresultatat enarbeidsreisepå30 til 40
minutter vil værelite attraktivt. Dersomsykehusetblir plasseri denneavstandenfra
befolkningstyngdepunktene,er det muligat dette vil gjørerekrutteringennoemer krevende.Dette
understrekesavundersøkelsersomviserat kvinnerreiserkortereogharmindreakseptfor lengre
arbeidsreiserennmenn[25]. Omtrent tre avfire ansattepåsykehuseneer kvinner.
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Flytting av fagmiljø3.3.4

Enstor delavdeansattevedsykehusetvil bytte arbeidetter en tiårsperiode.Detvil derfor værestor
forskjellpåutfordringenepåkort og langsikt.Pånoelengersikt vil nyansattetilpasseseghvordet nye
sykehusetliggerogetter 10-15år vil deutgjøreflertallet avansattevedsykehuset.

Påkort sikt vil utfordringeneværeknyttet til å få medsegog integrerede to fagmiljøenei Moldeog
Kristiansundi ett fellessykehus. Selvom det er storeogpositiveforventningertil nytt sykehus,vil de
ansattesholdningertil flytting ogsåværefargetavhvor dehararbeidetoghvor debor.

Figur8. Andelansattekategorier vedsykehusenei Nordmøreog Romsdal,2013.Etsykehusbestårav
mangeyrkesgrupper,somallevil påvirkesav hvilkenlokaliseringsomblir valgt. Gruppen«Andre
ansatte» omfatter merkantiltansatteog faggruppersombioingeniører,radiografer,fysio- og
ergoterapeuterog tilsvarende.

Figur9. Geografiskfordelingav ansattevedHelseMøreogRomsdalHF.

Figur9 viserhvordeansattevedsykehusenebor i dag. Deansattebor i all hovedsaki eller nærbyende
arbeider.Sompåpekttidligerevil det overnoetid ogsåbli situasjonenom det fellessykehusetblir lagt
entenpåsøreFreiellerHjelsetogproblemstillingenom hvasomer akseptabelpendleavstandvil da i så
fall ikkelengerværeen relevant.Plasseringenavnytt sykehuskanimidlertid påvirkehvilkevalgde
ansattegjørnårdeståroverfor flytting til nytt sykehus.Usikkerheteni forhold til hvordanfagmiljøene
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påvirkes, vil først og fremst være knyttet til tida før og etter flytting til nytt sykehus. Det kan bli en kritisk 
periode fram til nytt sykehus er etablert og bemannet med stabil bemanning. Det blir derfor viktig å 
arbeide for at nøkkelpersonell blir med på å forme det nye sykehuset, bl.a. fordi det er de ansatte før 
flytting som skal bygge opp fagmiljøet og gjøre det nye sykehuset til en attraktiv arbeidsplass. Avstanden 
mellom Kristiansund og Molde er vesentlig lenger enn hva som oppfattes som akseptabel 
pendleavstand. Spesielt for medisinsk, pleiefaglig og annet helsefaglig personell er det ikke alternative 
sysselsettingsmuligheter i området annet enn for noen enkeltpersoner. Det vil dermed være mange som 
må vurdere å godta lang arbeidsreise eller å flytte nærmere det nye sykehuset, eller skaffe seg annet 
arbeid et annet sted.  Antall ansatte i Kristiansund er rundt 60 prosent av antall ansatte i Molde. Det er 
derfor flere som må gjøre denne vurderingen dersom sykehuset blir plassert på søre Frei enn på Hjelset.  

 

Tabell 4. Andel av ansatte ved Molde og Kristiansund sykehus, bosatt i Gjemnes, Kristiansund og Molde 
som er svært eller godt fornøyd med ulike sider ved sin arbeidsplass og bosted. 

  
Prosent svært og godt fornøgd med: 

Bosatt i kommune 

Gjemnes Kristiansund Molde 

Stort og breitt fagmiljø 50 54 82 

Godt fagleg rykte, sykehus/spesialitet 57 78 83 

Gode arbeidsmogelegheiter for sambuar/ektefelle 50 68 74 

Reiseveg til jobb 72 94 94 

Tilgjenge til ulike tenester kring bustad 79 92 92 

Bu med tilgang til kultur og servicetilbod 64 84 90 

Nær familie og venner 73 89 89 
Kilde: Medarbeiderundersøkelse blant ansatte hos Helse Møre og Romsdal HF [28]. 

 

Siden Molde har en større andel administrative funksjoner enn Kristiansund kan det tenkes at flere 
administrativt ansatte vil velge å bli i Molde om sykehuset plasseres på søre Frei, og at den andelen er 
lavere om plasseringen blir på Hjelset. Arbeidsmulighetene for samboer og ektefelle vurderes også noe 
bedre i Molde enn i Kristiansund. For helsefagarbeidere, sykepleiere og leger er det ikke så mange 
alternativ, annet enn for enkeltpersoner. Derfor kan det antas at de innenfor disse gruppene som har 
andre bånd til Nordmøre og Romsdal, vil velge å pendle eller flytte til området i nærheten av det felles 
sykehuset. De som ikke har spesiell tilknytning til området vil antagelig legge vekt på arbeidsoppgavene 
som tilbys og velge flytting framfor pendling. Pendleavstand til Ålesund eller Trondheim er vesentlig 
større enn pendleavstand mellom de to byene. 

Plasseres sykehuset i Gjemnes kommune forventes som tidligere nevnt at de fleste vil fortsette å bo i 
området de nå er bosatt og at nytilsatte heller vil bosette seg nær et av bysentrene. En plassering i 
Gjemnes kommune vil påvirke bosettingsmønstret blant sykehusansatte minst, men vil i så fall gi de aller 
fleste en vesentlig lengre arbeidsreise.  

 

 Oppsummering  3.3.5

Et felles sykehus vil gi muligheten for å bygge opp et mer robust fagmiljø. Vi har ikke grunnlag for å si at 
plasseringen av sykehuset vil ha noen påvirkning på hvordan det faglige arbeidet ved sykehuset utvikler 
seg, gitt at man får et godt grep om rekrutteringen. 

Det er ikke store forskjeller mellom de ulike lokaliseringsalternativene for faktorer som kan påvirke 
rekrutteringsmulighetene. Men noen forskjeller er det.  Som nevnt vil rekrutteringen være mer 
krevende i en situasjon med knapphet på arbeidskraft enn om det var god tilgang på fagpersonell.  Ved 
knapphet på nøkkelpersonell, er det viktig ikke å undervurdere forskjellene mellom lokalitetene, selv om 
de for noen faktorer er små. 

Det kan være en viss fare for avskalling av fagmiljøet ved alle lokaliseringer. På kort sikt er det et noe 
mindre potensial for avskalling av fagmiljøet om det nye fellessykehuset blir lagt til Hjelset. 
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Alternativene i Gjemnes kan i alle fall på kort sikt framstå som det minst gunstige. På lengre sikt er det 
usikkert om forskjellene mellom de ulike lokalitetene har avgjørende betydning. Også de mest 
sentrumsnære lokalitetene ligger utenfor de sentrale byområdene.  

Samlet sett kan trolig Hjelset og Storbakken vurderes som likeverdige i forhold til rekruttering, men det 
er like vel noe mindre potensial for avskalling av fagmiljøet om det nye fellessykehuset blir lagt til 
Hjelset. Gjemnes kan ikke i samme grad tilby bymiljøkvaliteter som mange innen de mest sårbare 
fagkategoriene etterspør. I tillegg vil pendlingsavstanden til Gjemnes fra de to byene ligge opp mot det 
som for mange vil oppleves som å være på grensen av det akseptable. 

 

Tabell 5. Samlet vurdering av endring fra null-alternativet, virkninger rekruttering og fagmiljø. 

  Mork Opdøl Roaldset Astad Høgset Stor-
bakken 

Rekruttering og fagmiljø  +++ +++ +++ ++ ++ +++ 

 

 

3.4 Trafikk og tilgjengelighet 

3.4.1 Trafikkgrunnlag og forutsetninger 

 

Trafikkgrunnlag 

Trafikk til og fra sykehuset er anslått for pasientreiser og ansattereiser [60]. Pasientreiser er anslått på 
bakgrunn i pasientdata fra sykehusene i Molde, Kristiansund og Opdøl.  Det er tatt hensyn til antall 
pasienter, liggedøgn og pasientbesøk, fordelingen mellom døgnpasienter, polikliniske konsultasjoner og 
deres følgere.   

Personellets reiseaktivitet er anslått ut fra arbeidstid, helgebemanning, vaktordninger og normalt 
fravær. I tillegg er det regnet med noe mindre trafikk til vareleveranser og andre besøkende. Samlet gir 
det mellom 3.500 og 4.000 personer som kommer til sykehuset en vanlig hverdag.   

 

Geografisk fordeling av sykehustrafikken 

Den samlede trafikken til sykehuset antas å være den samme ved ulike alternative lokaliseringer.  Dette 
vil være korrekt når vi forutsetter at antall ansatte og skiftordninger mm blir som i dag. Det legges også 
til grunn at pasientreisene er på samme nivå. Det er da ikke tatt hensyn til at noe av denne trafikken kan 
være rettet mot eventuelle distriktsmedisinske sentra i en eller begge byene.  

Besøkstrafikken kan variere med lokalisering. Vanligvis går antall reiser ned med økende reiseavstand og 
kostnad. Besøksreiser til sykehus skiller seg fra mange andre reiser ved at reisemotivet overskygger mye 
av ulempen ved å reise. Noen forskjeller i besøksreiser kan det være, men neppe utslagsgivende for 
forskjell i trafikk til et sykehus på de ulike lokalitetene.  

Den geografiske fordelingen av pasientreiser og deres følgere vil fordele seg over fellessykehusets 
opptaksområde og en liten andel utenfor det også. Hovedtrekket i dagens bosettingsmønster vil ligge 
fast over lang tid, og selv om det kan være noen endringer, vil det innen en tidshorisont fram til 2030 
ikke gi vesentlig endringer i trafikkmønsteret.  

For ansattes arbeidsreiser vil fordelingen i hovedsak være knyttet til deres bosted. Det kan riktignok 
være avvik ved at noen foretar handle-, besøks- og følgereiser til og fra jobb, men disse følger også 
hovedtrekkene i bosettingsmønsteret til de ansatte.  Den store usikkerheten til ansattereiser er hvordan 
de over tid vil bosette når dagens to sykehus legges ned og erstattes av ett felles sykehus.  
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Figur 10. Modellberegnet trafikk på vegnettet i 2030.  

 

 

Figur 11. Sykehusrettet trafikk, modellberegnet med dagens fordeling av ansatte og dagens  
vegnettverk men befolkning i 2030.   
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Figur 12. Endring i sykehusrettet trafikk fra 
nullalternativet ved sykehus i Hjelsetområdet, 2030. 

 

Figur 13.  Endring i sykehusrettet fra nullalternativet 
ved sykehus på Astad, 2030. 

 

Figur 14. Endring i sykehusrettet fra nullalternativet 
ved sykehus på Høgset, 2030. 

 

Figur 15. Endring i sykehusrettet fra nullalternativet 
ved sykehus på Storbakken, 2030. 

 

 Tre scenarier for ansattes bosettingsmønster 3.4.2

For å handtere den store usikkerhet knyttet til hvordan bosettingsmønsteret for de ansatte over tid vil 
tilpasse seg, er det i trafikkberegningene

1
 lagt til grunn tre scenarier for hvordan de ansatte vil fordele 

seg avhengig av sykehusets lokalisering.   I alle scenarier er det lagt til grunn en bosetting på 200 boliger 
i sykehusenes umiddelbare nærhet, og ellers slik: 

 Lokalisering på Hjelset, 
alle ansatte vil ha et bosettingsmønster fordelt på samme måte som den geografiske fordelingen av 
dagens ansatte i Molde. Det betyr at vi legger til grunn en geografisk fordeling av bosteder som de 
røde sirklene i Figur 9 på side 26. 

 Lokalisering i Gjemnes, på Astad eller Høgset,  
alle ansatte vil ha et bosettingsmønster som i dagens situasjon, dvs det samme som summen av røde 
og blå sirkler i Figur 9 på side 26. 

 Lokalisering på søre Frei, 
alle ansatte vil ha et bosettingsmønster med den samme geografiske fordelingen som dagens 
ansatte i Kristiansund sykehus. Det betyr at vi legger til grunn en geografisk fordeling av bosteder 
som de blå sirklene i Figur 9 på side 26. 

                                                                 
1
 Transportanalysen benytter regional delområdemodell for Møre og Romsdal, utviklet av Møreforsking. 

Modellsystemet fanger opp effekten av endret turproduksjon, valg av reisemål, transportmiddelvalg og valg av 
reiserute basert på forutsetninger om geografisk fordeling av arealbruk og transportnettverket i området. 
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Denfaktiskebosettingenblant ansattevil påsikt trolig ikkebli slik.Ut fra gjennomgangenav
rekrutteringogpendlingsavstand,er det godegrunnertil å antaat vedlokaliseringpåHjelseteller søre
Freivil, det bli enkonsentrasjonavbosettei bykommunene.Noenvil pendlelangt,somi dag,menden
storegruppenvil bo nærmerebyenogsykehuset.ForGjemnesvil sykehusetsansattefordeleseg
mellomMoldeogKristiansund,samtogsåi øvrigekommunersomi dag.Detvil kanskjebli slikat
bosettingsmønstereti Kristiansundvil trekkenoemer mot sørvedlokaliseringpåsøreFreiogmot øst
fra MoldevedlokaliseringpåHjelset. Detteer imidlertid avhengigavhvordankommuneneleggertil
rette for byutvikling,oghusholdningenessamledevurderingavkvalitet vedbolig,nærmiljøogjobbsted
ogsåfor desomikkejobberpåsykehuset.

Ogsåfor Gjemnesvil virkningerfor bosettingværeavhengigavhvilkeboligtilbudsometableresog
hvordandette slårut i forhold til et samletboligmarkedi nabokommunene.Gjemnesharogsået visst
potensialdersomdet tilbysattraktiveboligeri rimeligavstandfra Hjelseteller søreFreidersom
fellessykehusetblir lagt i et avdisseområdeneutenfor kommunen.

Ettersomfaktiskbosettingblant ansatteovertid er åpeni denforstandat det vil væreavhengigav
personligebolig- ogbostedstedpreferanser, holdningertil lengdenpåarbeidsreisen,tilgangpå boliger
ogkommunalarealpolitikk,leggesscenarieneover til grunnfor trafikkanalysen.Andrescenariermåtte
leggenyeforutsetningertil grunnfor fordelingenogmedintroduksjonavnyeusikkerheter. Generelt
sett,er det imidlertid grunntil å antaat trafikken(i kjøretøy-km)vil værenoelavereennberegnet
dersomvi får endreiningi bosettingennærmeresykehusetennsomantydetover.

Transportmiddelfordeling3.4.3

DagensansattevedMoldeogKristiansundsykehusbor sliktil at enstor andelkangåellersykletil jobb.
Dettefører til at ansattesreiserer mer miljøvennligennsnittet for mindrenorskebyer [28]. Defleste
brukerbil, ca55prosent,men i gjennomsnittfor mindrenorskebyerbrukesbil vedmellom70og75
prosentavarbeidsreisene.Omtrenthverfemte arbeidsreiseer til fots og14prosentavarbeidsreisene
til Moldeskjermedsykkelog7 prosenti Kristiansund. Kollektivandelener lav,noesomer karakteristisk
for mindrebyområdermedandelpå3 til 5 prosenti MoldeogKristiansund,mot 6 prosentfor mindre
byeri landetellers(båt ogferje kanfor noenhadensammefunksjonensombussogtog i andrebyer,
dette gjelderknapt10prosentavarbeidsreisenetil MoldeogKristiansundsykehus).

Figur16. Transportmiddelfordelingarbeidsreisertil MoldeogKristiansundsykehus,
undersøkelseutført i november2012[28].
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Figur 17. Landsgjennomsnitt for transportmiddelfordeling etter reisens avstand. Bearbeidet data fra 
Nasjonal reisevaneundersøkelser 2009. 

 

Hovedgrunnene til den store gang- og sykkelandelen skyldes sykehusenes plassering midt i byen.  
Andelen gang og sykkelturer avtar raskt med reiseavstand. Figur 17 viser fordelingen av reisemåte etter 
avstand for gjennomsnitt av reiser på landsbasis.  

Dersom vi legger nasjonale reisevanedata til grunn, vil alle alternative lokaliseringer for nytt sykehus 
dreie mer av de ansattes reiser over til privatbil.  Kollektivandelen for mindre byer og distrikter utenom 
disse er vesentlig lavere enn resten av landet, seks til tre prosent mens landsgjennomsnittet for 
arbeidsreiser er 14 prosent.   

Basert dels på nasjonale reisevanedata og dels på resultater beregnet i transportmodellene for Møre og 
Romsdal, beregnes bilandelen til sykehus på Hjelset og søre Frei til 75 prosent, og til 79 prosent for 
alternativene i Gjemnes. Denne forskjellen skyldes dels ulik fordeling av reiseavstander og dels at det er 
ventet noe bedre kollektivtilbud til Hjelset og Storbakken ved at bynære ruter kan betjene sykehuset i 
tillegg til Timeekspressen.  

 

 Trafikale effekter 3.4.4

Basert på forutsetningene over og en gjennomkjøring i transportmodell, gir samlet transportarbeid 
(kjøretøykilometer) for alternativene som vist i Figur 18.   Den største forskjellen skjer ved å gå fra to 
sykehus midt i hver sin by til ett felles sykehus mellom byene. For Hjelset og søre Frei er økningen 70 og 
80 prosent mer trafikk, og for alternativene i Gjemnes ca 125 prosent mer trafikk, regnet som 
transportarbeid.  Gjemnesalternativene har 25 prosent mer trafikk enn snittet for Hjelset og søre Frei. 
Denne forskjellen skyldes lengere reiselengde når arbeidskraften rekrutteres fra begge byområdene, 
enn om det over tid skjer en relokalisering av ansattes bosted mer konsentrert til nærmeste byområde.  

Som nevnt over, kan dette slå ut på en annen måte dersom bostedsfordelingen blir en annen. Dersom vi 
for eksempel forutsetter at de fleste vil bo i byområdet lenger øst i Molde og lenger sør i Kristiansund, 
vil reiseomfanget for alle alternativer gå ned.  Dersom en større andel enn forutsatt i scenariene vil bo i 
«motsatt» by, vil reiseomfanget derimot gå opp.  
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Figur 18. Samlet mill. kjøretøykilometer for ansatte og besøkende  
til ulike alternativ for fellessykehuset, fra transportmodellberegninger. 

 

 Ambulansetjenesten 3.4.5

Ambulansetjenesten er tema som også kunne vært behandlet som del av sårbarhetsanalysen. Det er 
imidlertid ikke vurdert å være spesielt sårbare faretema knyttet til ambulansetransport ut over det som 
fanges opp av vurderingene knyttet til framkommelighet på veinettet og situasjoner med stengte broer 
og tunneler. Konsekvenser for ambulanse inklusive ambulansebåt er et tema i utredningsprogrammet 
og behandles derfor her sammen med vurderinger av tilgjengelighet. Vurderingene her bygger på notat 
fra Ambulanse Midt-Norge HF [1]. 

For ambulansetjenestene vil det være gunstig med skifte fra dagens to til ett fellessykehus. Økende 
oppgavefordeling og omfattende vaktsamarbeid mellom de to sykehusene skaper stort behov for 
overføringsoppdrag mellom sykehusene. Dette beslaglegger mye kapasitet for ambulansetjenestene og 
er en utfordring for beredskapen for akutte hendelser i regionen. Med ett sykehus vil store deler av 
dette transportbehovet falle bort. 

Etter Ambulanse Midt-Norges vurdering foreligger det ikke forhold av betydning som skiller mellom 
alternativene. Alle alternativ har kort og sammenlignbar tilgang til hovedveiene E 39 og rv. 70 mellom de 
to største befolkningskonsentrasjonene, og alle har gode forhold for inn- og utkjøringstraseer for 
utrykningskjøretøy.  Ambulansestasjonene er desentraliserte og strategisk plassert i regionen.  Som 
påpekt tidligere (avsnitt 2.3) gir denne desentraliserte strukturen god tilgjengelighet og er lite avhengig 
av plasseringen av sykehuset.  

Deler av distriktet nordvest i opptaksområdet er avhengig av ambulansebåt. I ambulansetjenesten 
inngår båt og bil i samme transportkjede. Av hensyn til beredskap, effektiv utnyttelse av båten og 
raskest mulig transport går ambulansebåten til nærmeste aktuelle kai med god omlastingsmulighet til 
bil. Alle tomtealternativene innebærer omlasting til bil før ankomst til sykehuset – noen med lengre 
kjørevei enn andre. Dette har ikke avgjørende betydning for reisetiden. Det er selve omlastingen som vil 
være avgjørende for den enkelte pasient, ikke lengden på kjøreturen med bil. Dette bekreftes også av 
beregning av gjennomsnittlig kjøretid med ambulanse for alle bosatte i sykehusets opptaksområde 
inklusive de som er avhengig av ambulansebåt. Beregningene viser omtrent samme kjøretid for alle 
sykehusalternativene [4]. 

For ambulansetjenesten er det dermed ikke grunnlag for å skille mellom alternativene. 
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3.4.5 Tilgjengelighet  

Tilgjengelighet måles vanligvis i reisetid, men også reisemulighet og tilgang til ulike transporttjenester 
bør trekkes inn. Selv om biltilgangen generelt er stor i befolkningen, er det også en stor gruppe som av 
ulike årsaker er avhengig av og ønsker å bruke kollektivtransport. Tilgjengelighet bør derfor vurderes 
både i forhold til reisetid med bil og tilgang med kollektivtransport. Nedenfor gis først en kort 
gjennomgang av busstilbudet, før vi ser nærmere på reisetid med bil som indikator på tilgjengelighet. 

Buss 
I tillegg til at kollektivtrafikk har en positiv miljøside, er det også velferdsmessige grunner til at sykehuset 
bør kunne nås med buss. I forhold til beliggenhet og omfanget av reiser, er passasjergrunnlaget ikke 
stort nok til at det gir grunnlag for et eget tilbud med høy frekvens, med mindre det gis store tilskudd. 
Det betyr i praksis at kollektivtilbudet til tomtealternativene vil bygge på eksisterende tilbud og utvide 
dette. Dette kan gjøres med følgende muligheter: 

Timeekspressen 
Timeekspressens ruter går forbi alle alternativene hver time hver vei.  Nytt fellessykehus vil være et 
viktig reisemål langs ruten som kan forsvare at bussen kjører innom sykehuset. Dette vil være til ulempe 
for reisende som ikke skal dit. Det blir dermed en avveiing mellom å opprettholde Timesekspressen som 
ekspresstilbud mellom byene og nytten av å betjene sykehuset, og slik sett definere sykehuset som det 
tredje viktige reismålet på ruten Molde – fellessykehuset – Kristiansund.  

I foreløpig vegløsninger for tomtene er det vist buss-stopp både ved hovedveien med universelt 
utformet gangveg til sykehuset, og buss-stopp foran hovedinngangen. Noen av tomtene har lang 
adkomstveg som gjør ekstrarunden for buss lengre enn andre. Dette gjelder særlig Høgset. 
Gangavstanden for nærmeste holdeplass på veien til sykehuset er også lang og med store 
høydeforskjeller for flere av alternativene.  

Egne arbeidsruter 
En arbeidsplass av den størrelsen vi får her, kan forsvare egne arbeidsruter tilpasset vaktskiftene ved 
sykehuset. Selv om det vanligvis er mange som begynner og slutter til samme tid, vil det like vel være en 
stor del som ikke nås med arbeidsruter dersom de avgrenses til et par avganger morgen og ettermiddag. 
Egne arbeidsruter krever at det er en konsentrert og stor nok etterspørsel. Det kan derfor være enklere 
å få belegg nok og økonomi i arbeidsruter dersom ansatte og sykehus er plassert opp mot en av byene. 
Midt i mellom kan det i så fall gjøre det aktuelt med arbeidsruter både fra Moldesiden og 
Kristiansundsiden med et lavere passasjergrunnlag. 

Utvidet lokalbusstilbud 
I dagens situasjon er Opdøl best betjent med bynære bussruter til Hjelset og Kleive sammen med 
regionale ruter til Kristiansund (Timeekspressen) og til Sunndalsøra. Med sykehus på en av de tre 
tomtene på Helset kan det være aktuelt å utvide dette busstilbudet opp mot transportetterspørselen til 
og fra sykehuset.  

Storbakken dekkes i dag av Timeekspressen og har ellers et beskjedent busstilbud. Dette kan trolig 
endres og utvides når sykehus på Storbakken framstår som et stort og viktig reisemål.  Både Hjelset og 
søre Frei ligger så langt fra bysentrum at det ikke vil være naturlig å opprette vanlige byruter dit.  Men 
begge kan betjenes med bynære ruter.  

Astad og Høgset ligger utenfor et naturlig område for bynære ruter. Bussbetjeningen her vil i større grad 
måtte basere seg på regionale ruter. Samlet sett vurderes potensial for busstilgjengelighet å være større 
for Hjelset og søre Frei enn for Astad og Høgset. 

 

Reisetid 
Gjennomsnittlig reisetid for ansatte vil være avhengig av hvor de bor i forhold til sykehuset, og dette kan 
som nevnt endre seg over tid.  Bosettingsmønsteret for øvrig befolkning sykehusets opptaksområde vil i 
liten grad påvirkes av hvor nytt sykehus plasseres. Her vil de generelle utviklingstrekkene trolig fortsette 
med størst vekst i byene og de største tettstedene, og større vekst i ytre enn indre strøk i fylket. I 
transportmodellberegninger er det som nevn over, lagt til grunn at ansatte i stor grad flytter etter 
sykehuset til den «andre» byen, slik det er omtalt i avsnitt 3.4.2. Dette viser det samme mønsteret for 
reisetid som for trafikkarbeid (Figur 18), men med noe mindre utslag i forhold til nullalternativet. Dette 
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skyldes forskjeller i kjørehastighet i og utenfor tettsteder. Av samme grunn er også forskjellen mellom 
Gjemnesalternativene og Hjelset og søre Frei mindre for reisetid enn for trafikkomfang. Forskjellen i 
reisetid er mellom 15 og 20 prosent lengre. Dette er snitt for både ansatte, pasient og besøksreiser. 
Dersom dette legges til grunn, vil tilgjengeligheten være bedre til et sykehus på Hjelset og Storbakken 
enn i Gjemnes. 

 
Figur 19. Gjennomsnittlig kjøretid i minutter for ansatte og besøkende til ulike alternativ for 
fellessykehuset, beregnet ved hjelp av transportmodell. 

 

Figur 20. Akkumulert antall bosatte innen reisetidslengder for dagens befolkning og dagens vegnett, og 
med økt befolkning og vegnett i 2030 med nye vegtiltak. Kilde: Asplan Viak [4]. 

 

Det er også gjennomført beregninger av gjennomsnittlig reisetid for befolkningen i sykehusets opptaks-
område med utgangspunkt i hjemsted og sykehustomtene som reisemål

2
. [4] 

                                                                 
2
 Følgende nye veganlegg er forutsatt i beregningene for 2030: Tresfjordbrua/ Vågstrandatunnelen ferdig 

2014/2015, Oppdølstranda ferdig 2014, Astad – Knutset åpnet 2013, Møreaksen ferdig før 2030, Aukra - Misund 
ferdig før 2030, Lønset – Hjelset ferdig før 2030, Halsafjorden ferdig før 2030 og utbedring av trasé Tingvoll - 
Meisingset ferdig før 2024. 
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Figur 20 viser hvordan mange som bor innen ulike reisetider fra fellssykehusets alternative tomter. Når 
reiselengden er en time, er det lite forskjell mellom alternativene. De største forskjellene er ved de 
kortere reisene. For de helt korte reisene, innen 15 minutter, har Storbakken vesentlig flere bosatte enn 
andre alternativer. Går vi opp til 30 minutter, er det Astad som skiller seg ut med lavest antall bosatte. 
Ved 45 minutter har Hjelset flere bosatte enn Storbakken, mens med alternativene i Gjemnes når flest 
fram ettersom man innen 45 minutter når store deler av byområdet i Molde og Kristiansund. Fra og med 
60 minutter og utover er det marginale forskjeller i hvor mange som når fram til de alternative tomtene.  
Det samme mønsteret framstår når vi inkluderer befolkningsvekst til 2030 og når flere store 
vegprosjektet i området er realisert. 

3
 

Samlet for hele befolkningen viser dette ikke vesentlige forskjeller i gjennomsnittlig reisetid. Med 
dagens befolkning og med dagens veinett skiller det kun tre minutter mellom alternativene. Med 
framtidig befolkning og forventet ny vegsamband i 2030 går den gjennomsnittlige tiden ned med 4 til 5 
minutter og skille mellom alternativene er kun to minutter.  Det betyr for befolkningen under ett er den 
gjennomsnittlige kjøretiden fra bosted til sykehus er lik i alle alternativene. 

 

Tabell 6. Gjennomsnittlig reisetid for bosatte i sykehusets opptaksområde med dagens vegnett, og med 
framtidig vegnett i 2030.[4] 

Tomtealternativ Dagens befolkning og vegnett Befolkning og vegnett i 2030 

Hjelset *) 55 min 50 min 

Astad 57 min 52 min 

Høgset 54 min 50 min 

Storbakken 57 min 52 min 

*) Det er beregnet reisetider bare for ett punkt på Hjelset, dvs krysset mellom E39 og fv. 62. 

Variasjon i opplevd tilgjengelighet avhenger imidlertid av reiseavstand. Forskjellen mellom en kjøretid 
på en time og en time og et kvarter, oppleves som marginalt, mens forskjellen på 15 minutter og en 
halvtime oppleves som vesentlig. Dersom vi regner gjennomsnittlig reisetid kun for bosatte innenfor 45 
minutter, framstår Hjelset og Storbakken som mer tilgjengelig enn Astad og Høgset. Dette er et uttrykk 
for at det er flere som har korte reiser til Hjelset og Storbakken enn til alternativene i Gjemnes. 

 

Tabell 7. Gjennomsnittlig reisetid kun for bosatte innenfor 45 minutter kjøretid fra sykehusets med 
dagens befolkning og vegnett, og framtidig vegnett og befolkning i 2030. [4] 

Tomtealternativ Dagens befolkning og vegnett Befolkning og vegnett i 2030 

Hjelset *) 28 min 26 min 

Astad 35 min 35 min 

Høgset 33 min 33 min 

Storbakken 22 min 22 min 

*) Det er beregnet regnet reisetider bare for ett punkt på Hjelset, dvs krysset mellom E39 og fv. 62. 

 

Ulike beregningsmåter viser at ett sykehus vil skape mer trafikk og lengre reiser enn dagens situasjon 
der man har to sykehus å velge mellom.  I dag har befolkningen i gjennomsnitt omkring 45 minutter til 
nærmeste sykehus.  Den gjennomsnittlige reisetiden til ett nytt sykehus blir dermed ca 10 minutter 
lengre, som er mellom 20 og 25 prosent lengre enn i dag. 

                                                                 
3
 Følgende nye veganlegg er forutsatt i beregningene for 2030: Tresfjordbrua/ Vågstrandatunnelen ferdig 

2014/2015, Oppdølstranda ferdig 2014, Astad – Knutset åpnet 2013, Møreaksen ferdig før 2030, Aukra - Misund 
ferdig før 2030, Lønset – Hjelset ferdig før 2030, Halsafjorden ferdig før 2030 og utbedring av trasé Tingvoll - 
Meisingset ferdig før 2024. 
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For pasienter og pårørende gir gjennomsnittvurderinger av økt reisetid ikke et fullstendig bilde i forhold 
til dagens situasjon. De to sykehusene har ulikt tilbud og selv om du bor nær det ene, kan det like vel 
være nødvendig å reise til et annet sykehus. Mellom 15 og 20 prosent av de innlagte pasientene fra 
Nordmøre og Romsdal, får sitt sykehustilbud utenfor Molde og Kristiansund sykehus. I denne prosenten 
ligger mellom annet universitetssykehustilbudene.  I tillegg tar St. Olavs Hospital og Ålesund sjukehus en 
del lokalsykehuspasienter fra Nordmøre og Romsdal. Det er mange grunner til dette, men det viser at 
sammenligning av reisetiden til ett fellessykehus opp mot reisetid til nærmeste av to sykehus, ikke kan 
gjøres direkte med uten å ta hensyn til at det ikke er alltid dit man skal.  

 

3.4.6 Oppsummering  

Den største endringen i forhold til trafikk gjelder overgangen fra to til ett sykehus. Dette skaper mer 
trafikk og økt gjennomsnittlig reisetid. Dette er imidlertid ikke entydig. Det er også pasienter og 
pårørende som i dag ikke benytter det nærmeste av de to sykehusene ettersom sykehusene har noen 
ulike oppgaver og funksjoner.  Samlet gjennomsnittlig reisetid for alle bosatte i opptaksområdet for det 
nye sykehuset er på samme nivå for alle alternativer, i underkant av en time mens det med to sykehus 
ligger rundt 45 minutter.  Reiselengdefordelingen varierer noe mellom alternativene, det er gjennom-
gående flere korte reiser til Hjelset og Storbakken enn til Astad og Høgset. Dette gjelder også ved 
gjennomføring av planlagte vegprosjekter i området.   Ingen av områdene ligger slik til at de lett kan 
betjenes med et godt busstilbud. Hjelset og Storbakken kan betjenes med et utvidet bynært busstilbud 
mens i Gjemnes vil busstilbudet i hovedsak være avgrenset til regionale ruter.  

En samlet vurdering hvor vi trekker inn både arbeidsreiser, reiser for pasienter og pårørende, noe større 
vektig av bosatte innenfor 45 minutter enn befolkningen i opptaksområdet som helhet, samt 
tilgjengelighet med kollektivtransport, vurderes endringene fra dagens situasjons å være som vist i 
tabellen nedenfor.  

Tabell 8. Samlet vurdering av endring fra null-alternativet i tilgjengelighet og trafikk. 

 
Mork Opdøl Roaldset Astad Høgset Storbakken 

Tilgjengelighet og trafikk - - - -- -- - 

 

3.5 Klimagassregnskap 

I tråd med planprogrammet er det gjort vurderinger og beregninger av deler av klimagassutslippene ved 
de ulike tomtealternativene. Et fullstendig klimaregnskap kan i større eller mindre grad omfatte 
følgende kilder: 

 Anleggsarbeid 

 Tomtopparbeiding og masseutskifting 

 Energibruk i driftsfase 

 Transport 

 Materialbruk 

Forutsetningene som bl.a. valg av energisystem, materialvalg, levetidsvurderinger mm som legges til 
grunn for utregninger av klimagassutslipp, er avgjørende for hvilket resultat man ender opp med. 

 

 Anleggsarbeid 3.5.1

Anleggsvirksomhet på tomten vil bidra til klimagassutslipp. Det er i dag få prosjekter i Norge hvor disse 
er regnet ut og det foreligger ikke representative nøkkeltall til bruk i tidlig utredningsfase. 

Utslippene vil avhenge av utformingen av tomten, om det er tilgang til strøm eller om det må brukes 
dieselaggregat. Anleggsmaskiner vil i hovedsak kjøre på fossile brensel. I tillegg bør man i et 
klimaregnskap også inkludere transport av byggematerialer.  
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Klimagassutslipp i anleggsfasen vil være utslipp over få år, og ikke fortsette over livsløpet slik som 
utslipp fra transport og drift. Regnet over flere år, f.eks. byggets levetid, vil anleggsfasen ikke bidra med 
en vesentlig andel av klimagassutslipp slik som utslipp fra transport og drift.  

 

 Tomtopparbeiding og masseutskifting 3.5.2

Sykehustomtene, unntatt Opdøl, er ubebygde, og all vegetasjon vil i utgangspunktet bli bebygd. Dette 
innebærer at karbonet som i dag er bundet opp i myr, matjord og annen vegetasjon vil frigjøres i 
atmosfæren. Karboninnholdet i jordsmonnet er vesentlig høyere enn i atmosfæren, og i 
klimagassberegninger for tomten er det derfor viktig å inkludere de totale klimagassberegningene for 
sykehuset.   

Med datagrunnlag fra befaring og kartlegging av grunnforhold [50] og fra overslag på massevolum ved 
beregning av tomtetilretteleggingskostnader i KU del 1, er det gjort beregninger av klimagassutslipp for 
masseuttak.  Masseutskifting og omdanning av myrjord har den høyeste utslippsfaktoren med 644 gram 
karbondioksid per cm dybde, for myr som er 40-70 cm dyp. Mineraljord har nest høyest utslippsfaktor 
mens fjellgrunn og bebygd areal har null utslipp knyttet til masseuttak. Beregningene er gjort ved hjelp 
av regneverktøyet klimagassregnskap.no et verktøy utarbeidet for Statsbygg [66][10]. Beregningene er 
gjort over en 60 årsperiode.  

Storbakken har mest myr og kommer derfor ut med det høyeste klimagassutslippet fra masse-
utskiftning.  

Tabell 9. Masseutskifting fordelt på jordsmonn, avvirkning av skog og klimagassutslipp samlet over et 
livsløp for bygget på 60 år 

Tomt Mork Opdøl Roaldset Astad Høgset Storbakken 

Myr, m
2
 6 200 0 0 0 11 900 40 800 

Mineraljord, m
2
 2 700 99 600 70 200 28 100 28 800 24 400 

Fjellgrunn, m
2
 87 100 940 0 43 100 29 500 39 800 

Skog, m
2 

0 0 
70 200 

Glissen skog 
35 600 

Glissen skog 
14 000 

Glissen skog 

39 800 
Spredte 

trær 

Tonn CO2  1 100 510 1 600 780 2 500 7 600 

 

 Energibruk i driftsfase 3.5.3

Klimagassutslipp til drift av sykehuset vil variere avhengig av energisystem og bruk av energibærerne til 
ulike formål. Strøm er i dag hovedenergikilden til sykehusene i Helse Møre og Romsdal [23]. Det 
opereres med mange forskjellige faktorer for utslipp knyttet til elektrisitet. I Norge består 98 prosent av 
kraftproduksjonen av vannkraft, og vannkraften har en utslippsfaktor på 3 gram CO2/kWh. Dersom det 
tas utgangspunkt europeisk kraftmiks gir det en utslippsfaktor på 420 gram CO2/kWh, mens f.eks 
Statsbygg benytter en gjennomsnittlig utslippsfaktor ved bruk av elektrisitet på 112 gram CO2/kWh. 
Utslippene vil dermed variere betydelig etter hvilke forutsetninger som legges til grunn også når 
energikilden er elektrisitet.  

Så lenge det ikke er valgt energiløsning og gjort vurderinger av energibehov, er det ikke grunnlag for å 
gjøre overslag på klimaeffektene ved drift av nytt sykehus. Det kan imidlertid forventes store positive 
gevinster på energibruk og utslipp basert på de energikvaliteter som Helsebygg vil legge inn i nye 
prosjekter [15]. Klimagassregnskap som omfatter energibruk ved drift vil være mer relevant når 
sykehusprosjektet er mer detaljert.  
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Transport3.5.4

Endringeri klimagassutslippfra transporttar utgangspunkti resultatenefra transportanalyseni avsnitt
3.4. Dette inkludererdermedogsådeforutsetningenesomer gjort medhensyntil omfordelingav
ansattesbostedovertid.

Med utgangspunkti gjennomsnittligeutslippsfaktorerer det gjort et overslagpåhvormyeekstra utslipp
avCO2 somskapesavdennemertrafikken.Ettersomutslippeneer direkterelatert til trafikkomfanget,vil
variasjonenei utslippværetilsvarende,dvsmer trafikk ogstørreutslippvedetableringpåAstadog
Høgsetennandrealternativer.

Totaltalleneer basertpå dagensbilparkogteknologiogat det ikkeskjerendringdeneste60årene.
Detteer neppesannsynlig,menselvom totaltallenekanendres,vil de relativeforholdenemellom
tomteneværedesamme.

Tabell10. Endringmillionerkjøretøykilometerpr. år ogendringerdette førermedsegi klimagassutslipp
fra transportsamletover60år.

Mork Opdøl Roaldset Astad Høgset Storbakken

Endringi mill
kjøretøykilometer/år

23,1 26,8 26,7 39,5 40,1 24,8

Klimagassutslippover60
år [1000tonn CO2/år]

238 276 275 407 414 256

Materialbruk3.5.5

Valgavmaterialeveddet nyesykehusetvil ogsåhakonsekvenserfor klimagassutslippom vi regnermed
produksjon,distribusjonogholdbarhet. Materialvalgetvil ogsåha konsekvensfor en rekkeandre
miljøfaktorer. Materialbruker ikkevurdert pådette utredningsnivået.Deter heller ikkevurdert at
materialvalgvil væreforskjelligavhengigavlokalisering.

Oppsummering3.5.6

Klimagassutslippeneogendringenei dissevedå etablerenytt fellessykehusvil værestørstfor energi-
bruk til drift ogtransport. Detforeliggerikkespesifikasjonernoktil å vurdereendringeri forhold til
drift, menett modernebyggtil erstatningfor to eldremednyeenergi- ogmiljøkrav,forventeså gi
vesentligegevinster.Dettevil imidlertid ikkevarierevesentligmellomtomtealternativene.

Figur21. Klimagassutslippfra trafikkmønsterogmasseuttaki 1000tonn CO2 samletover60år.
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Det er i første rekke endringer i transportomfang som utgjør forskjellene mellom tomtene. Tomtene har 
også ulike grunnforhold og jordsmonn som gir ulike utslipp av klimagasser ved masseutskiftning. Her er 
det store forskjeller mellom tomtene, men dette er like vel bare en brøkdel i forhold til klimagass-
effekter av transport når vi regner gjennom livsløpet på 60 år.   

Klimagassutslipp fra masseuttaket skjer over en begrenset periode. Myr kan bruke opptil 10 år på å 
brytes ned, men frigjøringen av CO2 skjer i de fleste tilfeller på mellom 1-10 år. Trafikken til og fra 
sykehuset vil fortsette fra år til år gjennom bygningens levetid på 60 år. Dermed bidrar endringer i 
trafikkomfanget til mye større klimagassutslipp enn opparbeidingen av tomtene. Og dermed kommer 
også Astad og Høgset dårligere ut i forhold til et klimaregnskap enn de øvrige alternativene. Men som 
påpekt over, dette bygger også på forutsetning om refordeling av bostedene til de ansatte over tid som 
omtalt i kapittel 3.4.2. 

 

3.6 Risiko og sårbarhetsanalyse 

 Overordnet sårbarhetsvurdering  3.6.1

I tråd med Plan- og bygningslovens krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-
analyser) ved all arealplanlegging, jf. § 4.3, er det gjennomført en sårbarhetsanalyse som en 
oversiktsanalyse i forbindelse med konsekvensutredning for nytt fellessykehus for Nordmøre og 
Romsdal [55]. Analysen omfatter relevante regionale overgripende forhold som ikke er tatt inn i 
sårbarhetsanalysene som er utarbeidet for de enkelte sykehustomtene og deres nærområde i 
kommunene Gjemnes, Molde og Kristiansund, dvs for KU del 1. 

Analysen følger hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger [56], retningslinjene i DSBs 
veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanlegging [7] og forskrift om konsekvensutredninger [32].  

 

 Metode og avgrensning av relevante farer 3.6.2

I NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger er sårbarhet definert på følgende måte: 
"Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å 
gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen." 

Sårbarhet kan omtales som det motsatte av robusthet, og sårbarhetsbegrepet brukes når en er opptatt 
av konsekvensene av en inntruffet hendelse. I denne analysen graderes sårbarhet slik: 

 Svært sårbart 

 Moderat sårbart 

 Lite sårbart 

 Ikke sårbart 
 

Det har gjennom arbeidet med konsekvensutredningen blitt synliggjort faretema av overordnet art som 
bør belyses for å gi et helhetlig sårbarhetsbilde av forhold som kan virke inn på lokalisering av nytt 
sykehus. Sårbarhetsanalysen har identifisert behov for å vurdere følgende tema med hensyn på 
sårbarhet på et overordnet regionalt nivå: 

 Fremkommelighet på E39 og vegforbindelsen Krifast 

 Storulykke som medfører massetilkomst av pasienter 

 Brannberedskap 

 Helikopterberedskap 

Nedenfor gjennomgås disse mer i detalj. 
 

 Fremkommelighet på E39 og vegforbindelsen Krifast 3.6.3

Vegforbindelsen Krifast er Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse og består av den undersjøiske 
Freifjordtunnelen, hengebrua Gjemnessundbrua og flytebrua Bergsøysundbrua. På strekningen Molde – 
Kristiansund (E39 og Rv 70), hvor alle seks tomtealternativene ligger, vil god fremkommelighet være 
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svært viktig og Freifjordtunnelen vil spesielt være et kritisk objekt. I perioden 5.5.2010 – 1.5.2014 har, i 
følge opplysninger fra Statens vegvesen (Vegtrafikksentralen), Freifjordtunnelen vært midlertidig stengt 
25 ganger. Årsakene har vært svært varierende, for eksempel vedlikehold, svikt i ventilasjon, syklist i 
tunnel, øvelser, trafikkuhell, mv. Stengningens varighet har vært fra noen få minutter til 7-8 timer. Ved 
stenging av Krifast kan om lag 70 prosent av befolkningen som ville sognet til et nytt fellessykehus på 
søre Frei være avskåret fra tilgang til sykehuset. For noen vil riktignok veien via Averøya være et mulig 
men lengre alternativ 

Strekningen fra Molde by til Høgset på E39 har ingen tunneler eller bruer og fremkommeligheten på 
denne strekningen vil hovedsakelig begrenses av naturbasert sårbarhet. 

Videre er det gjort vurderinger knyttet til ekstremvær, snøskred, steinsprang og kvikkleire og deres 
innvirkning på fremkommelighet.  

På bakgrunn av at større deler av regionen ikke vil nå et fremtidig sykehus dersom Krifast stenges, 
vurderes sårbarheten ved sykehusplassering  på Storbakken til å være moderat.  

 

 Storulykke som medfører massetilkomst av pasienter 3.6.4

Storulykke defineres i denne analysen til å være en uønsket hendelse som fører til at det kommer et 
stort antall pasienter på kort tid til sykehuset. Følgende hendelser er funnet relevante for regionen: 

 Fjellskred som utløser tsunami  

 Skred: snø, steinsprang og kvikkleire 

 Gassutslipp på industrianlegg  

 Skipskollisjon  

 Pandemi  

 Terror  

 Offshore borerigg  

 Samferdselsulykke  

 Storulykkebedrifter 
 

Alle disse uønskede hendelsene har potensial til å kunne medføre en storulykke med påfølgende 
massetilkomst av pasienter til sykehuset. En overordnet vurdering av hvordan disse hendelsene kan 
inntreffe geografisk, tilsier at det ikke utgjør noen vesentlig forskjell hvor sykehuset plasseres langs 
aksen Molde - Kristiansund. Det er da tatt hensyn til beredskapsressurser som er til rådighet og at en 
stor andel av transporten trolig vil foregå med redningshelikopter. 

Et fremtidig nytt sykehus vurderes å være lite sårbart for håndtering av storulykke uansett plassering. 

 

 Brannberedskap  3.6.5

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 4-8 [29] setter krav til at innsatstiden til 
tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus og sykehjem mv., strøk 
med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., ikke skal overstige 10 minutter. I veiledningen til 
forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen [6] står følgende: Sykehus og sykehjem har 
normalt mange mennesker som krever assistert rømning i en brannsituasjon. Hvis brannvesenet har mer 
enn 10 minutters innsatstid, er det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak både for bestående og nye 
bygg som går ut over de tekniske og organisatoriske kravene som følger av forskrift om brannfore-
byggende tiltak og tilsyn. I tillegg til "konsekvensreduserende tiltak", beskrevet i veiledningens vedlegg 
1, kan det være aktuelt med: 

 Økt bemanning, som er særskilt øvet for brannslokking 

 Lokalt innsatspersonell ved alle avdelinger, som eventuelt disponerer kommunikasjonsutstyr 

 Hyppige befaringer av brannvesenet (tilsyn, objektsyn) 

 Lokale løsninger hvor f.eks. naboer etter avtale alarmeres for å bistå i en brannsituasjon 
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Opplysningene i tabellen nedenfor er innhentet fra brannvesenene i de respektive kommunene og angir 
innsatstiden (responstid + utrykningstid) fra den nærmeste relevante brannstasjonen til sykehustomten. 
Det er brannstasjoner med kortest utrykningstid til de respektive sykehustomtene som oppgis. For 
sykehustomtene i Molde er Kleive brannstasjon nærmere plassert enn Molde brannsatsjon, men Keive 
brannstasjon er deltidsbemannet og utrykningstidene vil dermed være lengre. I tillegg er det innhentet 
opplysninger om brannmannskapene er kasernert (døgnbemanning) eller deltidsmannskap (som ikke er 
fast på stasjonen men må varsles og deretter møte opp på stasjonen for utrykning). Det er også tatt med 
om brannstasjonene har høyde- og tankvognberedskap. 

På bakgrunn av forhold fremkommet i forbindelse med analysen vurderes alle fremtidige tomte-
alternativer som svært sårbare overfor brannberedskap.  Det vil imidlertid være forholdsvis enkelt å 
redusere denne sårbarheten i forhold til omstrukturering av brannvesen, lokalisering av stasjoner mv. 

Det pågår en utredning av fremtidig samarbeid om brannberedskap mellom alle kommunene på 
Nordmøre. Dette arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 2014. Kristiansund kommune har også under 
vurdering bygging av ny brannstasjon på en lokalitet nær Kvernberget lufthavn noe som vil redusere 
utrykningstiden til sykehustomten på Storbakken.  

Det er i denne analysen ikke gjort vurderinger knyttet til eventuelle kostnader ved iverksetting av tiltak 
som må gjøres av de ulike brannvesenene (flytte brannstasjon, investere i høydeberedskap, mv.) eller 
ytterligere brannforebyggende tiltak for sykehus. 

Tabell 11. Oversikt over brannberedskap med kortest responstid til sykehustomtene. 

Sykehus-
tomt  

Nærmeste 
brannstasjon ift 
innsatstid 

Kasernert 
eller deltids-
mannskap 

Innsatstid Høyde-/ tank-
vognberedskap 

Høyde på 
sykehus 

Storbakken Kirkelandet Kasernert Ca. 15 min. Høyde- og 
tankvogn 

21,25 m 

Høgset  Batnfjordsøra Deltids-
mannskap 

Ca. 10-15 
min. 

Tankvogn 29,75 m 

Astad  Batnfjordsøra Deltids-
mannskap 

Ca. 5-6 min. Tankvogn 29,75 m 

Roaldset  Molde Kasernert Ca. 21 min. Høyde- og 
tankvogn 

29,75 m 

Opdøl  Molde Kasernert Ca. 19 min. Høyde- og 
tankvogn 

21,25 m 

Mork  Molde Kasernert Ca. 17 min. Høyde- og 
tankvogn 

21,25 m 

Kilde: Kristiansund, Gjemnes og Molde brannvesen  

 

 Særskilt om Helikopter 3.6.6

Innledning 
Som del av den regionale konsekvensutredningen er medisinsk helikoptertransport (HEMS) utredet og 
presentert i en egen rapport [54]. Utredningen beskriver regelverket, dagens ordning og i hvilken grad 
tiltaksalternativene kan tilrettelegges for medisinsk helikoptertransport på samme nivå eller bedre 
sammenlignet med dagens situasjon fremskrevet til det tidspunktet et nytt sykehus kan stå ferdig. 

Det er spesielt fokusert på flyoperative innspill fra henholdsvis olje- og gassektoren og fra flyoperative 
miljøer bl.a. sakkyndige hos myndigheter og tilsyn. Det er også holdt en faglig innspillkonferanse i juni 
2014 der ulike aktører med kjennskap og krav til helikoptertransport deltok. Det er også benyttet 
beskrivelser av HEMS-operasjoner fra utlandet der nye prosedyrer og ny teknologi testes ut. 
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En helikopterplass som kan håndtere det nye redningshelikopteret AW101
4
, kan etableres enten på 

bakkenivå eller som en elevert plattform på sykehusets tak. Å designe og prosjektere store helikopter-
plasser med tilhørende operative prosedyrer, er en spesialisert oppgave som må utføres når lokalisering 
er valgt. Fokus har derfor vært på om alternativene har egenskaper som gjør at helikopterplassen lar seg 
etablere, og om det foreligger et potensial for at et regime for lavsiktoperasjoner er mulig.  

Det er ikke gjort vurderinger av behov for etablering av drivstoffanlegg, brannslukkesystemer o.l. på de 
enkelte helikopterplassene. Både valg av type helikopterplass (bakke eller tak) og utarbeidelse av regime 
for lavsikt operasjoner, vil ha betydelig innvirkning på kostnader. Kostnad-nytte betraktninger ligger 
utenfor rammen av denne utredningen. 

Operatørselskapene på norsk sokkel må forholde seg til den infrastruktur innenfor helsesegmentet som 
myndighetene har bestemt, bl.a. analysere egne DFUer (Definerte fare- og ulykkes-hendelser).  
Utredningen har derfor fokusert på i hvilken grad valg av sykehuslokalitet kan påvirke petroleum-
svirksomhetens evne til å tilpasse seg denne. Evakuering av personer som ikke har et akuttmedisinsk 
behov, kan skje til enhver flyplass og ligger derfor utenfor rammen av denne utredningen.  

Storulykker kjennetegnes av at alle relevante ressurser i samfunnet settes inn. Det er ikke vanlig å 
dimensjonere den til enhver tid tilgjengelige kapasitet ut fra en storulykke, men sykehus skal ha planer 
for hvordan slike hendelser skal håndteres. Evnen til å utvide kapasiteten ut over dimensjonerings-
grunnlaget slik at storulykker kan håndteres, vurderes på et overordnet nivå ved hjelp av 
vurderingskriteriet robusthet. 

 

Vurdering av helikopterberedskap 
Fra helseforetakets side forutsettes det at nytt sykehus vil ha en helikopterplass som utnytter de 
teknologiske muligheter som sikrer høy operasjonell tilgjengelighet, dvs. få avbrutte landinger eller 
kanselleringer.  

Fra flyoperativt hold er det gjennom arbeidsprosessen, blant annet på innspillskonferansen i juni 2014, 
gitt flere innspill som inngår som grunnlag for vurderingene i analysen. Enkelte flyoperative miljø mener 
at tilrettelegging for lavsikt helikopteroperasjoner kan bli utfordrende. De kan få høye minima (dvs 
punktet der flyger må se helikopterplassen visuelt på vei inn mot landing). Internasjonale kilder 
indikerer at slike utfordringer kan løses teknisk og operativt de nærmeste årene. Det flyoperative miljøet 
mener på generelt grunnlag at lokalisering av helikopterplasser i mest mulig flat topografi og nær åpen 
sjø gir størst handlingsrom for å etablere løsninger med høy operasjonell tilgjengelighet. 

For de tre sydligste lokalitetene kan helikoptre utnytte innflygingen til Molde lufthavn Årø frem til man 
visuelt kan følge kystlinjen frem til landing.  Dette kan kanskje også være mulig for Storbakken ved å 
utnytte innflygingen til Kvernberget, men kystlinjen langs Frei er lengre og mindre rettlinjet. 

Utredningen viser at ved flyging etter visuelle regler i god sikt, vil alle seks lokalitetene være akseptable, 
spesielt ved etablering av helikopterplass på tak. I noe redusert sikt, men fortsatt etter visuelle regler, vil 
lokalitetene nærmest strandlinje langs en fjord få en høyere operasjonell tilgjengelighet, ettersom krav 
til horisontal sikt over sjø er lavere enn over land. 

Selv om begge helikopterplassene som benyttes i dag har fått graderingen 3 (god) i en landsomfattende 
undersøkelse [38], viser innspill fra flyoperativt hold at det nye redningshelikopteret AW101 kan bli 
utfordrende å håndtere ved dagens helikopterplasser. I vår vurdering har vi tatt hensyn til dette. 

I tabellen under er forholdene for en del viktige flyoperative faktorer for helikoptertrafikken vurdert i 
forhold til dagens situasjon, men med framtidige helikoptertyper. 

Samlet sett fremstår Roaldset, Opdøl, Mork og Storbakken som noe mer egnet for medisinsk helikopter-
transport enn Høgset og Astad. 

                                                                 

4
 Regjeringen har besluttet å kjøpe 16 maskiner av helikopteret AW101 for å erstatte Sea King redningshelikopteret 

som flys av Luftforsvarets 330 skvadron. Innfasingen skal skje fra 2017, og være fullført innen 2020. 



 Oppdragsnr.: 5135317  

  

 

5135317_KU_Sjukehus_Del_2_v13 Side 44 av 52 

 

 

Tabell 12. Oppsummering av faktorer for flyoperative forhold for helikoptertransport. 

  Mork Roaldset Opdøl Astad Høgset Storbakken 

Vind + o + o - + 

Sikt + + o o + + 

Ising o o o o o o 

Lav sikt + + ++ - o + 

Kjøretid ++ ++ ++ o + ++ 

Offshore + + + + + + 

Robusthet + + + o + o 

Samlet  + + + o o + 

 

 

 Oppsummering 3.6.7

Samling til ett sykehus gir større sårbarhet for hendelser på vegnettet. Sårbarheten er derfor større enn i 
dag for alle alternativer. Tunnel og broer er mer sårbare for stenging enn veg i dagen. Storbakken 
kommer derfor noe dårligere ut ettersom en stor del av befolkningen ikke vil kunne komme frem til nytt 
sykehus dersom det legges på Storbakken og vegen er stengt f.eks. ved ulykke. Ved en lokalisering på 
Hjelset, vil ny E39 mellom Lønset og Hjelset redusere sårbarheten ved at det blir et dobbelt veisystem 
fra Moldesiden.  Tidspunkt for når denne veien er etablert er usikkert, og er derfor ikke trukket med i 
vurderingene her. 

Den samlede kompetanse og størrelse på det nye sykehuset gjør at alle alternativ får positiv vurdering 
for storulykker.   

Astad og Høgset har i dag kortest innsatstid fra nærmeste brannstasjon på Batnfjordsøra. 
Brannstasjonen har imidlertid bare deltidsmannskap og ikke høyde- og tankvognberedskap. Derfor 
kommer disse alternativene dårligere ut enn andre. Også de andre alternativene kommer dårligere ut 
enn i dagens situasjon med vesentlig legere innsatstid.  Dette er forhold som vil bli fulgt opp når 
tomtevalget er gjort. 

For helikoptertransport er det lagt til grunn de helikoptertyper som er aktuelle ved åpning av det nye 
sykehuset. Dette er sett i forhold til flere faktorer som er viktig for flyopetative forhold som f.eks sikt, 
vind, ising, kjøretid og robusthet. 

 

Tabell 13. Samlet oppsummering av kommuneovergripende sårbarhetsvurdering for sykehustomtene. 

 
Mork Opdøl Roaldset Astad Høgset 

Stor-
bakken 

Fremkommelighet på E39 og 
vegforbindelsen Krifast 

- - - - - - - - - - - - - 

Storulykke som medfører 
massetilkomst av pasienter 

+ + + + + + 

Brannberedskap  - - - - - - - - - - - - - - 

Helikopterberedskap (egen 
utredning)  

+ + + 0 0 + 

Samlet vurdering + + + 0 0 0 

 

Det er vanskelig å skille viktigheten av de enkelte deltemaene opp mot hverandre, det er derfor 
utfordrende å gjøre en samlet vurdering for disse fire ulike deltemaene i sårbarhetsanalysen. Samlet 
sett er det ikke store forskjeller. Mork, Opdøl og Roaldset vurderes likt for alle deltema er samlet 
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vurdert å ha litt positiv konsekvens i forhold til nullalternativet. De tre andre er vurdert som nøytrale i 
forhold til nullalternativet. For alternativene i Gjemnes skyldes dette manglende brannberedskap samt 
vurderinger knyttet til helikopter. For Storbakken er det forhold rundt fremkommelighet over Krifast 
som er utslagsgivende for den samlede vurderingen.  

 

3.7 Samlet oppsummering 

Sammenstilling av de fem hovedtema som i analysen av regionale tema er vist i Tabell 14. Som omtalt 
innledningsvis, vil den endelige sammenstilling og valg av tomt skje på grunnlag av konsekvens-
utredningene for hver tomt i del 1, regionale tema i del 2 som er presentert i denne analysen, samt 
resultatet av idefaserapporten som utarbeides av helseforetaket. Det er derfor ikke grunnlag for å gjøre 
en endelig rangering på grunnlag av analysen av regionale tema alene. Dette må gjøres samlet der det 
også fra helseforetakets side vil inkludere en vurdering av hvor stor vekt som bør legges på de ulike 
delene i en samlet avveining.  

 

Tabell 14. Oppsummering av konsekvensvurderingen av alle tema i regional KU.  

  Mork Opdøl Roaldset Astad Høgset Stor-
bakken 

Regionale ringvirkninger + + + 0 0 + 

Rekruttering og fagmiljø  +++ +++ +++ ++ ++ +++ 

Tilgjengelighet og trafikk - - - -- -- - 

Klimagassregnskap  -- -- -- --- --- -- 

ROS  + + + 0 0 0 

 

For regionale tema isolert sett, er det ikke store forskjeller mellom alternativene. Den største positive 
vurderingen ligger i et bedre grunnlag for rekruttering og for å skape et robust fagmiljø når to sykehus 
blir ett med ett samlet fagmiljø. Den største negative konsekvensen gjelder økt transport og lengre vei 
ved endring fra to til ett sykehus. Dette gjør også at de samlede klimagassutslippene vil øke, men her er 
det ikke inkludert potensielle gevinster for reduserte utslipp fra drift av bygget ved å skifte fra to eldre 
bygg til ett nytt bygg med nye energi- og miljøkrav. 

Fellessykehuset vil være den største arbeidsplassen i regionen. Ettersom det ikke er snakk om en ny 
etablering, men om samling om en lokalitet på et nytt sted i regionen, vil de samlede regionale 
effektene for hele regionen ikke være store. Effekten er i hovedsak knyttet til fordelingseffekter etter 
hvor de ansatte vil bosette seg og hvilket arbeidsmarked andre enn sykehusansatte vil være en del av. 
Det er grunnlag for å vente større positive ringvirkninger ved en plassering som konsentrerer 
bosettingen og aktivitetene i eller nær byområder. Dette kan i større grad bidra til selvforsterkende 
ringvirkningseffekter gjennom utnyttelse av og samspill med større næring- og samfunnsliv (kumulative 
virkninger og agglomerasjonsgevinster). Molderegionen er større i så måte, men det er ikke grunnlag for 
skille mellom en lokalisering på Hjelset og søre Frei fordi dette ikke bare handler om størrelse, men om 
næringskultur og en rekke sosiale og kulturelle faktorer.  

Også for trafikk og tilgjengelighet er det små forskjeller. Den største effekten er også her overgang fra to 
til ett sykehus som vil gi mer trafikk og lengre reisevei. Noe dårligere forutsetninger for bussbetjening, 
mer trafikk og flere lange reiser er hovedgrunnen til at Astad og Høgset kommer noe dårligere ut enn 
andre alternativer. 
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