
Gardermoen Campus

OM GARDERMOEN CAMPUS
Gardermoen Campus er et stort utviklingsområde på 
om lag 125 dekar som kan utvikles med 120.000 kvm 
bygg. Utviklingsområdet vil bli realisert i tre byggetrinn; 
Byggetrinn 1 (LHL-Sykehuset Gardermoen) og byggetrinn 
2 (Helsehuset) er ferdigstilt (totalt ca. 38.000 kvm bygg). 
Det er altså plass til ytterligere ca. 80.000 kvm. 

Innovasjonspotensialet i norsk helseindustri er stort. 
Økt etterspørsel for mer brukerorienterte løsninger, 
koblet med ny velferdsteknologi, innebærer unike mu-
ligheter for innovasjon og samhandling. Gardermoen 
Campus har som mål å skape en arena for nettopp slik 
samhandling.

HVEM STÅR BAK GARDERMOEN CAMPUS
Området utvikles av Gardermoen Campus Utvikling AS, 
et selskap eid av og Hemfosa Samfunnsbygg AS og 
Aspelin Ramm Eiendom AS. 

Bygningene tegnes av Nordic Office of Architecture, som 
bl.a. har tegnet St. Olavs Hospital i Trondheim og utvidel-
sen av Oslo Lufthavn Gardermoen. Landskapsarkitekt har 
vært Gullik Gulliksen. Også entreprenøren, HENT AS, har 
lang erfaring fra sykehusprosjekter.

PRESSEKONTAKT
Sverre Landmark (for Gardermoen Campus Utvikling)
Direktør Samfunn og plan, Aspelin Ramm
+47 918 31 230, sverre.landmark@aspelinramm.no

Høyoppløselige bilder av Gardermoen Campus:  
http://www.gardermoencampus.no/presserom/

LHL-sykehuset Gardermoen
https://www.lhl.no/

Areal: 30.000 kvm.

LHL er en medlemsbasert, ideell helseorganisasjon med 
over 52 000 medlemmer. Kombinasjonen av 250 lokal-
lag, klinikker og sykehusdrift gir LHL en unik mulighet til 
å følge opp pasienter og pårørende før, under og etter 
behandling. Gjennom forskning, politisk påvirkning, fol-
keopplysning, profesjonell behandling og tett oppfølging 
har LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv. 

I starten av 2018 samlokaliseres LHL-klinikkene Feiring og 
Glittre i et nytt, moderne sykehus på Gardermoen for å gi 
pasientene enda bedre tilbud og behandling til flere.
 
Offisiell overlevering av bygget til LHL skjer den 31. janu-
ar 2018. Bygget tas i bruk gradvis og er i full drift fra 23. 
april 2018.

Helsehuset

Areal: 8.700 kvm (de fire kommunene leier 4.600 kvm).

Gardermoen Campus Helsehus et felles lokalmedisinsk 
senter, bestående av felles helsehus for kommunene 
Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker kommune. 
Helsehuset vil tilby helse og omsorgstjenester, legevakt, 
kommunal øyeblikkelig hjelp, fysio- og ergoterapi samt 
rehabilitering. 

Helsehuset rommer også lokaler for LHL (2.800 kvm 
kontorlokaler), PTØ Norge (850 kvm) og Vituasapotek 
(220 kvm).

Offisiell overlevering av Helsehuset til Ullensaker kommu-
ne skjer den 31. januar. Bygget tas i bruk gradvis og er i 
full drift i løpet av mars 2018.

BYGGENE PÅ GARDERMOEN CAMPUS ER FULLT UTLEID TIL

PTØ Norge
http://ptonorge.no

Av arealet i Helsehuset leier PTØ 850 kvm 

PTØ Norge har et spesialisert (re)habiliteringstilbud til 
mennesker med nevrologiske sykdommer eller skader. 
De tilbyr skreddersydd trening, både i gruppe og indivi-
duelt etter behov. PTØ behandler bl.a. barn og unge med 
Cerebral Parese. Det er avdelingskontoret på Hamar og 
Ski som skal flyttes til Gardermoen Campus.

Offisiell overlevering av lokaler til PTØ skjer den 2. febru-
ar 2018. PTØ er i drift fra 5. februar 2018.

Vitusapotek
https://www.vitusapotek.no/

Av arealet i Helsehuset leier Vitusapotek 220 kvm.

Vitus-apotekene tilhører Norsk Medisinal Depot (NMD), 
som er en av landets største leverandører av legemidler 
og helserelaterte produkter. Vitusapotek vil være åpent 
for publikum.

Offisiell overlevering av lokaler til Vitusapotek skjer den 
1. februar 2018, apoteket åpner kort tid etter dette.

http://hemfosa.se/
http://www.aspelinramm.no/
http://www.gardermoencampus.no/presserom/
https://www.lhl.no/
http://ptonorge.no
http://ptø.no/ 
https://www.vitusapotek.no/
https://www.vitusapotek.no/ 


Gardermoen Campus Utvikling uttaler seg om LHL-sykehuset Gardermoen og Helsehuset 
overtakelse den 31. januar 2018:

• Vi i Gardermoen Campus Utvikling / Hemfosa / Aspelin Ramm er stolte og ydmyke over å ha fått muligheten til å 
gjennomføre LHL-sykehuset og Helsehuset.

• Ullensaker kommune har på forbilledlig vis lagt til rette for denne utbyggingen, og inspirert alle involverte på 
beste måte.

• Dyktige arkitekter, entreprenører og håndverkere har gitt oss bygninger og uteområder av toppklasse.

• Vi gleder oss til å følge utviklingen av denne nye helseklyngen. Gardermoen Campu skal være et viktig tyngde-
punkt for innovasjon og behandling, helse, livsstil og livskvalitet.

Gardermoen Campus Utvikling uttaler seg om LHL:

• Vi har gjennom dette prosjektet fått sterk respekt for organisasjonens dyktighet og dedikasjon til oppgaven. 
Vi er sikre på at LHLs tilskudd til behandling- og tjenestetilbud innenfor helsevesenet vil fortsette å være 
viktig. 

Gardermoen Campus Utvikling uttaler seg om Helsehuset:

• Ullensaker kommune har, som «oppmann» for de fire kommunene - vist at profesjonalitet og nytenkning ikke 
er mangelvare her.

SITATER


