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St. Olavs Hospital øker
beredskapen: Forventer nytt
trafikkaos på Øya i
ettermiddag
St. Olavs Hospital har satt i verk tiltak for å unngå at liv og helse kommer i
fare som følge av traﬁkkaos i området.

TRAFIKKAOS. Minst to ambulanser ble hindret ut av sykehusområdet onsdag da 25 minst busser forårsaket traﬁkkork gjennom sykehusområdet.
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Det oppsto fullstendig traﬁkkork onsdag ettermiddag da minst 25 busser
sto bom stille gjennom sykehusområdet.
Traﬁkkorken, som strakte seg fra Elgeseter gate, gjennom
sykehusområdet og over Ceciliebrua til Marienborg, førte blant annet til
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hindringer for to ambulanser ut av området.
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skulle ut av garasjen, vente til køen hadde løst seg opp og det ble
fremkommelig igjen. Ingen av de to hendelsene gikk ut over behandling
av pasienter, sier beredskapssjef Erlend Vandvik ved St. Olavs Hospital.
LES MER: Bussopprør i Melhus etter ruteomleggingen
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Ambulanse måtte kjøre via sentrum
- Den ene ambulansen, som skulle vestover, måtte kjøre via sentrum, for
å komme seg mot Byåsen. I det andre tilfellet måtte en ambulanse som
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Har kontaktet AtB, politiet og Trondheim Spektrum
Vandvik forteller at sykehuset har vært i kontakt med både politiet, AtB
og Trondheim Spektrum om onsdagens hendelse.
- Alle parter tar traﬁkkaoset og følgene av det på største alvor og gjør det
de kan for å hindre at det ikke skal gjenta seg, sier Vandvik.
- Hvilke tilbakemeldinger har sykehuset fått når det gjelder årsaken til
traﬁkkorken?

Har tilbud om gratis
svømmekurs - ﬂere hundre
plasser står ubrukt 

- Det overlater vi til partene å ﬁnne ut av. Vårt fokus har vært å få en
statusoppdatering om det inntrufne og få informasjon om hvilke tiltak
som skal iverksettes. Vi har hatt en ryddig og grei dialog med AtB og
snakker godt sammen.
LES ADRESSEAVISEN MENER: AtB må lytte til kritiske busspassasjerer

7 ting du må vite om valget,
slengere, og strykninger 

- Vi forventer nytt kaos i dag
- Betyr dette at situasjonen er under kontroll og at problemene er ryddet
av veien?
- Nei, traﬁkkbildet og årsakene til det er mer komplisert enn at det lar
seg løse i løpet av en dag. Vi forventer derfor at gårdagens traﬁkkaos
gjennom sykehusområdet kommer til å gjenta seg på torsdag og har
forberedt oss på det.

Kloakk havnet i bekk - da
måtte bydrift rykke ut med
grønnfarge 

LES OGSÅ: - Jeg har jobbet i bransjen i over 40 år og har aldri hørt om
noe lignende

Ambulanser kan kjøre alternative ruter
- Hvilke tiltak iverksetter sykehuset?
- Vår vektertjeneste skal ha ekstra oppmerksomhet på traﬁkksituasjonen
i ettermiddag og rapportere til sykehusets ambulansekoordinator hvis
det oppstår problemer i traﬁkkavviklingen. Ambulansekoordinatoren vil
da veilede ambulanser på vei til og fra St. Olavs slik at de kan velge
alternative ruter i området. Ambulansene kan blant annet kjøre
Professor Brochs gate istedet for Elgeseter gate, opplyser Vandvik, som

Inviterte politikere til
debatt for å få endret et
fattet vedtak - kun ett parti
var villig til å endre
mening 
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- Ikke råd til å miste
Trøndelag 
LES OGSÅ: Metrobuss ﬁkk trøbbel på Bakke bru 
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- Politiet kontaktes hvis liv og helse står i fare
- Kan det bli aktuelt å be om assistanse fra politiet?
-Det vil bare skje dersom vi vurderer at liv og helse er i fare, poengterer
beredskapssjefen.

Nå tar Sp hele Trøndelag



LES OGSÅ: Motorstopp på holdeplasser uten busslomme blokkerer all
traﬁkk i samme retning
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– delte ut gratis burgere 
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Elise har tilbud om gratis svømmekurs flere hundre plasser står ubrukt 
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St. Olav øker beredskapen
på grunn av busskaos
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