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OPPFORDRING OM Å VURDERE GARDERMOBYEN SOM MULIG LOKALISERING AV DET 
NYE LUKKEDE PSYKIATRISKE SYKEHUSET (REGIONALSIKKERHETSAVDELING)  

Ullensaker kommune viser til den pågående prosessen om ny regional sikkerhetsavdeling, og 
saken som skal behandles på styremøtet 1. feb. (nr 010-2018). Selv om dere allerede har vurdert 
14 alternativer, vil Ullensaker kommune oppfordre styret om å vurdere også nye innspill. Vi 
ønsker å gjøre styret oppmerksomme på at Gardermobyen egner seg spesielt godt. Noen av 
grunnene til dette er: 

| 

 Sentral beliggenhet. Infrastrukturen i Gardermoen-området gjør det enkelt å komme seg 
dit for besøkende og ansatte 

 En lokalisering i Gardermobyen vil styrke tilgangen til kompetent arbeidskraft. Man får en 
utvidelse av arbeidsmarkedet, samtidig som man beholder dagens kompetanse 

 Synergier med kriminalomsorgen bl.a. Ullersmo fengsel 

 Samlokalisering med andre tilbud innen psykiatri uten fare for stigmatisering av andre 
pasientgrupper. Hele området utvikles innen et mangfold av helserelaterte virksomheter. 
Vi sikter også mot et «blålys-cluster», innovasjonssenter og flere rehabiliteringstilbud 

 Store ledige arealer, som er mer eller mindre byggeklare. Det betyr rask bygging, en unik 
fleksibilitet, få begrensninger og gode utvidelsesmuligheter  

 Mulig flere alternativer mht. lokalisering i Jessheim Nord (uten flystøyproblematikk) 

 Tomteprisene er lavere enn på mange andre sentrale steder  

 Byggekostnadene vil bli lave fordi det er svært gunstige grunnforhold i området. Trolig vil 
også andre kostander i tilknytning til selve bygge- og anleggsprosessen bli relativt lave. I 
tillegg blir kommunen ofte omtalt av utbyggere som raske, fleksible og løsningsorienterte 

 Nærhet til LHL-sykehuset og det interkommunale helsehuset inkl. legevakt 

 Et godt kollektivtilbud. Det planlegges å flytte togstasjonen, Nordby stasjon, til samme 
område. I tillegg går det flere typer busser og tilbudet vil bli utvidet bl.a. for å betjene 
Gardermoen Campus og Gardermoen næringspark  

 
Gitt dagens situasjon i utbyggingssaken, kan styret trolig ha stor nytte av å få presentert nye 
aktuelle alternativer. Administrerende direktør kan gis fullmakt til å se på Gardermobyen som 
alternativ. Kommunen inviterer gjerne til befaringer i aktuelle områder for lokalisering, eller om det 
skulle være noe annet vi kan bidra med.  
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