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Bymiljøer og
bygninger for 
- liv
- læring
- arbeid

- lek
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Med ambisjoner om å bidra
- til en mer attraktiv by



Livet mellom husene
- er det som avgjør om vi har lykkes



Byggene og byrommene skal være attraktive for alle             
- og like tilgjengelige for store og små 



Vi lar ikke hus stå tomme, gjør vi?
- vi mener det er uetisk



Verdien av god kultur…
- byvettreglene!

Pass på gata di.

Hjelp folk til å finne frem.
– Oslo er liten, men ikke så lett å finne frem i. Ser du noen 
som ser ut som om de trenger hjelp, så hjelp til. Turister som 
ubedt får hjelp til å finne vei, vil elske både deg og Oslo.





Området utvikles av Gardermoen Campus Utvikling AS, et selskap eid av 
Hemfosa Samfunnsbygg AS og Aspelin Ramm Eiendom AS

Hemfosa Samfunnsbygg eier, forvalter og utvikler bærekraftige bygg og er spesialist på samfunnseiendom.

Selskapets leietakere er i hovedsak offentlig finansierte virksomheter som politi, domstoler, etater og 
høyskoler, men også barnehager og sykehus i privat drift er leietakere hos oss.

. 
Selskapets eiendommer ligger i noen av de raskest voksende regionene i Norge, på både Øst, Sør-og

Vestlandet. Eiendomsporteføljen i Norge er på over 250 000 kvm. 

Hemfosa Samfunnsbygg AS er en del av Hemfosa Fastigheter AB, som er børsnotert på Nasdaq Stockholm 
med en eiendomsverdi på ca. 41 mrd. SEK.

www.hemfosa.no

http://www.hemfosa.no/


På Gardermoen Campus samler vi nyskapende virksomheter
for å finne fremtidens helse- og velferdsløsninger



Gardermoen Campus

Jessheim



Området utvikles etter en klynge-idé

Innovasjonspotensialet i norsk helseindustri er 
stort. Økt etterspørsel for mer brukersentrerte 
løsninger, koblet med ny velferdsteknologi, 
innebærer unike muligheter for innovasjon og 
samhandling. 

Frem til nå har denne fysiske plassen for økt 
samhandling mellom helse-Norges mange 
aktører manglet. Gardermoen Campus har som 
mål å skape nettopp denne arenaen.

De første byggetrinn ble ferdigstilt i 2018, og det 
er potensial for ytterligere utbygging på området 
som er på om lag 125 dekar.





Disse er samlokalisert på Gardermoen Campus

• LHL

• Helsehus for fire kommuner

• PTØ Norge

• Vitusapotek



LHL-sykehuset Gardermoen

• LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig 
helseorganisasjon med over 52 000 medlemmer 

• Gjennom forskning, politisk påvirkning, 
folkeopplysning, behandling og oppfølging har 
LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv 

• De legendariske LHL-klinikkene Feiring og Glittre
er samlokalisert i LHL-sykehuset Gardermoen

• Et nytt nasjonalt kraftsenter for hjerte- og 
lungesyke 

• Dette er landets største ikke-offentlige sykehus 
som er reist i nyere tid











Helsehuset

• Helsehuset er et felles lokalmedisinsk 
senter for kommunene Nannestad, 
Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker.

• Primærhelsetjenesten i disse 
kommunene, løst i samarbeid.

• Helsehuset tilbyr helse og 
omsorgstjenester, legevakt, 
øyeblikkelig hjelp, fysio- og ergoterapi, 
samt rehabilitering. 



PTØ Norge

• PTØ Norge har et spesialisert 
(re)habiliteringstilbud til barn og 
voksne med nevrologiske sykdommer 
eller skader. 

• PTØ tilbyr skreddersydd trening, både i 
gruppe og individuelt etter behov. 

• Det er avdelingskontorene på Hamar 
og Ski som er samlokalisert i 
Helsehuset på Gardermoen Campus.



Vitus apotek

• Vitus-apotekene tilhører Norsk 
Medisinal Depot (NMD), som er en av 
landets største leverandører av 
legemidler og helserelaterte produkter.

• Vitus apotek har lokaler i Helsehuset.





Miljøtiltak

• Energiklasse A, basert på en rekke innovative energitiltak.

• Varme og kjøling fra lokal energisentral, basert på fornybar energi fra grunnvann, 
varmepumper og spillvarme.

• I byggefasen ble byggoppvarmingen gjort med fornybare biopellets, i stedet for 
forurensende propanbrennere.

• Bussavganger hvert 15. minutt mellom Gardermoen Campus, Oslo Lufthavn/tog 
og Jessheim/tog.

• Meget godt gang- og sykkelveinett forbinder området med Jessheim.

• 84 ladestasjoner for elbiler.

• ENOVA-støtte på MNOK 29.9 for innovative miljøtiltak. 



Tiltak, konsepter, teknologier  

Sonestyring, 
fasadeinndeling

Fellesanlegg 
varme /kjøling

Superisolerte
vegger

Automatisert 
driftsstyring

Grunnvann
Energibrønner

Høyeffektiv 
varmegjenvinning

Lavtemperatur
varmesystem



Plass til mer/flere!!



Videre utvikling

• Potensial nybygg: 80.000 kvm.

• Ca. 2 års byggetid fra byggestart

• Effektive bygg med tilpasningsmuligheter  

• Miljøprofil

• Nærhet til andre kunnskapsbedrifter

• Nærhet til E6, flyplass og kollektivtransport.

• Andre servicetilbud kommer!

Sykehus og pasienthotell
Fullt utleid

Helsehus
Fullt utleid

Mulige byggFerdigstilt



Næringsutvikling basert på tanken om en helseklynge

- Innovasjonssenter GC. 
Utredning/mulighetsstudie i regi av 
Ullensaker kommune og Akershus FK

- Innledet samarbeide med Norway Health 
Tech



Å skape et sted. Identitet og kjennskap





Skal sette Gardermoen Campus på kartet..

Torsdag 7. juni
LHL landsmøte på 
Gadermoen Campus

Fredag 8. juni
SYMPOSIUM 
fra behandling til 
forebygging
- Innovasjon i norsk 
helseindustri 

Lørdag 9. juni
Åpen festivaldag for alle

Frokost, løp, foredrag med 
forfatter av «Hjernen er 
stjerner», kunstprosjekt, 
rebusløp, konsert med 
Adam Douglas, band og 
kor osv.

LHL setter faglig fokus

Lokalt samarbeid 
Jessheim/Ullensaker

Folkehelseuka
samarbeid

Samarbeid med 
nabohotellet, Quality Airport 
Hotel Gardermoen





Registrering Blodomløpet

OBS!
Work in
progress

FT

Blodomløpet

Scene/konsert

Kunstprosjekt

Hjernen er stjernen

Food trucks

Geitmyra frokost

Toaletter
20 stk.

Start Blodomløpet 

Kunstprosjekt
fuglekassetrær

Hjernen er stjernen
foredrag

Geitmyra frokost

FT
FT

FT

Blodomløpet på vei ut 

Blodomløpet på vei innFood trucks

Scene/konsertarena



Men først ……..



TAKK FOR MEG!
- o g  v e l k o m m e n  h i t  i  m o r g e n !

Aspelin Ramm Eiendom
Vulkan Oslo
Mathallen Oslo

Aspelinramm
Vulkanoslo
Mathallenoslo
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