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1.0 Innledning

I arbeidet med ny planstrategi for Ullensaker er
det naturlig å ta utgangspunkt i den nye
kommuneplanen. Det fremkommer av
samfunnsdelen at innbyggerne skal stå i sentrum
for kommunens virksomhet. Sammen med
frivilligheten, private aktører og andre lokale
krefter skal kommunen utvikles som et
inkluderende lokalsamfunn preget av fellesskap
og varme.

Kvalitet og bærekraft skal være førende for
utviklingen. Vi tar utfordringer som klimakrisen på
alvor, samtidig som vi har fokus på
kriminalitetsforebygging og samfunnssikkerhet.
Ved å se miljø, folkehelse og økonomi i
sammenheng vil kommunen tilrettelegge for en
vekst som bidrar til oppfyllelse av FNs 17
bærekraftsmål. Bærekraftsmålene danner rammen
for kommunens satsningsområder:
tjenesteinnovasjon, by- og tettstedsutvikling og
næringsutvikling.

Ny planstrategi er basert på FNsbærekraftsmål, kommunens satsningsområder i kommuneplanen,
samt samfunnssikkerhet og beredskap.

Planstrategien skal være et hjelpemiddel for å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver
som skal prioriteres.

Planarbeidet skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Planstrategien
skal vedtas innen ett år etter at nytt kommunestyre konstitueres. Planstrategien er ikke formelt
bindende for kommunen og kan fravikes hvis det er gode grunner til det.

Ullensaker kommune har nylig vedtatt kommuneplanens samfunnsdel der kommunens fremtidige
utvikling og satsningsområder presenteres nærmere. Satsningsområdene gjengis kort i kapittel fire,
forøvrig vises det til kommuneplanens samfunnsdel.

Figur 1: Illustr asjon av FN’s 1 7 bær ekr aftsmål,
inspirasjon hentet fra Stockholm Resilience
Centre.

https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/10-tekstbibliotek/planer/plan-og-naring/kommuneplan/horing-juli-2020/kommuneplanens-samfunnsdel-endret-etter-vedtak.pdf
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2.0 Status for kommunens planer
– kort evaluering

Omleggingen av kommunens planportefølje og planstruktur som ble foretatt i den første
planstrategien (2012-2016) videreføres i ny planstrategi. Kommuneplanen er det sentrale
styringsdokumentet sammen med økonomiplanen.

Vedtatt planstruktur innebærer at det utarbeides få tematiske kommunedelplaner, men heller korte
(6-8 sider)strategidokumenter innenfor temaområder der kommunen har behov for ny politikk.
Strategidokumentene skal ha avgrensede problemstillinger med tilhørende handlingsplaner som er
koblet inn mot rulleringen av økonomiplanen. Behovet for nye strategidokumenter skal i all
hovedsak fremkomme av planstrategien.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av Kommunestyret 21.04.2020, og arealdelen
forventes vedtatt vinteren 2021. Det er derfor ikke behov for å rullere kommuneplanen i den
kommende planperioden. Oversikt over, og status for kommunens planportefølje fremkommer
forøvrig av tabellen i vedlegg 2.

Figur 2: Planhierarki i Ullensaker kommune.
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3.0 Utviklingstrekk og
utfordringer i Ullensaker

3.1 Utviklingstrekk

Det er 40 000 innbyggere i Ullensaker (sommeren 2020). Kommunens befolkningsframskrivinger
laget våren 2020, anslår en befolkning på om lag 55 000 i 2040, gitt forutsetningene i
mellomalternativet (figur 3). Høyalternativet vil gi en befolkning på drøye 75 500 og lavalternativet
om lag 46 500 personer i 2040.

Figur 3: Befolkningsframskriving Ullensaker våren 2020. Kilde: SSB/Kompas

Alderssammensetningen i befolkningen endrer seg over tid. For eksempel vil store og små fødselskull
påvirke barnebefolkningen, og også eldrebefolkningen på lang sikt. Den framtidige
alderssammensetningen og de ulike alderskullene påvirkes også av flytting til og fra kommunen. Figur
4 under viser hvordan befolkningssammensetningen kan tenkes å bli, sammenlignet med slik den var
ved inngangen til 2020.
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Figur 4: Alderssammensetning Ullensaker, statistikk og framskrevet, mellomalternativet
Kilde: SSB og Kompas

Framskrivingen våren 2020 er også laget for skolekretsene i Ullensaker. Naturlig nok vil
boligbyggingen være med på å påvirke hvordan befolkningssammensetningen vil utvikle seg i
kommunen. Det er vanskelig å forutse eksakt når og hvor det vil bli bygd boliger, men gitt
forutsetningene i mellomalternativet, forventes det sterkest vekst i områdene Gystadmarka, Døli og
Skogmo (se figur 5).

Figur 5: Befolkningsframskriving etter skolekretser, Ullensaker våren 2020, mellomalternativet.
Kilde: SSB/Kompas
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3.2 Utfordringer for Ullensakersamfunnet

Ullensaker har hatt en formidabel befolkningsvekst med om lag en dobling av innbyggertallet siden
Oslo lufthavn Gardermoen åpnet i 1998. Befolkningsframskrivingene er usikre, men alle alternativer i
framskrivingene som ble utarbeidet våren 2020 gir vekst i årene som kommer. Det er både fordeler
og ulemper ved befolkningsvekst i en kommune. Det er bra med unge tilflyttere som kan bidra i
samfunnet. Samtidig kommer disse ofte med en kostnad i form av økt tjenestebehov som
barnehager, skoler etc. Ullensaker kommune er i en meget anstrengt økonomisk situasjon, blant
annet som følge av tunge investeringer for å håndtere den sterke veksten. En av kommunens
viktigste oppgaver i årene som kommer, er å sikre en robust kommuneøkonomi for å kunne møte
fremtidens utfordringer.

I årene som kommer vil det bli flere eldre med dertil økende tjenestebehov. Kommunen ser at
finansieringsbehovet fremover vil overstige finansieringsevnen om ikke det iverksettes nødvendige
tiltak. For å bidra til et positivt regnestykke er det blant annet viktig at kommunen klarer å holde på
de voksne i arbeidsfør alder, hvis inntekt ofte er størst og behovet for tjenester lavt. Det er også
viktig at sysselsettingsgraden holdeshøy og arbeidsledigheten lav.

I Ullensaker har arbeidsledigheten vært høyere enn i andre bykommuner i Oslo-området de siste
årene. Utdanningsnivået i befolkningen er lavere enn i andre bykommuner, og kommunen har en
sårbar næringsstruktur med en stor andel av de sysselsatte innen flyplassrelatert virksomhet,
transport og logistikk, handel og service. Den sårbare næringsstrukturen er hovedårsaken til at
kommunen har vært hardt rammet av arbeidsledighet i forbindelse med koronapandemien. Det vil
kreve målrettede tiltak i tiden som kommer for å redusere de langsiktige konsekvensene av
pandemien i så stor grad som mulig.

Levekårsforskjeller innad i kommunen er en utfordring i Ullensaker. Det er til dels store variasjoner
mellom levekårssonene, og noen områder kommer dårlig ut på flere indikatorer som har betydning
for barn og unges oppvekstsvilkår. Det er viktig med tverrsektoriell samhandling for å sikre en
helhetlig nærmiljøutvikling og en god utnyttelse av ressursene.

Kommunen er forpliktet til å ha et oversiktsdokument over folkehelsen som oppdateres hvert fjerde
år, og legges til grunn for arbeidet med planstrategien. Dokumentet synliggjør utfordringsbildet i
kommunen, og følger i sin helhet som vedlegg.
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4.0 Visjon og satsningsområder

Det er få samfunnsoppgaver som lar seg løse på en god måte for innbyggerne uten tverrsektorielt
samarbeid. Hovedgrepet er å se ulike problemstillinger i sammenheng for å skape så gode
rammevilkår som mulig for
innbyggere og næringsdrivende.

Visjo nen ” Ullensake r–
M ulighet slandet” er en ledest jerne
for utviklingen av kommunen. Den
gir retning for fremtiden, der
bærekraft og kvalitet står sentralt.
Visjonen favner bredt ved at den
omfavner både dagens og
fremtidens innbyggere og virksomheter.

Muligheter for alle innebærer omtanke for alle; både dagens innbyggere og fremtidige generasjoner.
For å få til dette må vi avstemme interesser mot et bærekraftig samfunn. Vi må tenke helhetlig og
langsiktig om tjenesteutvikling, kunnskapsbasert om by- og stedsutvikling, i tillegg til at vi må tenke
folkehelse i alt vi gjør. Med dette som bærende elementer i vår tenkning om fremtidens
samfunnsutvikling, er vi på et spor som bidrar til et godt og trygt samfunn. Det er med bakgrunn i
dette perspektivet at satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel er utledet.

Kommunen har ett hovedmål knyttet til hvert satsningsområde. Det er kommunens utfordringsbilde
og de vedtatte satsningsområdene som legger føringer for kommunens planbehov i planperioden. I
tillegg til de tre satsningsområdene trekker kommuneplanens samfunnsdel opp samfunnssikkerhet
og beredskap som et viktig område der kommunen har en viktig rolle (se kap.9 i kommuneplanens
samfunnsdel).

Tjenesteinnovasjon
Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi

By- og tettstedsutvikling
Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er
attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere.

Næringsutvikling
Ullensaker skal ha et konkurransedyktig næringsliv, og et mer variert arbeidsmarked.

https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/10-tekstbibliotek/planer/plan-og-naring/kommuneplan/horing-juli-2020/kommuneplanens-samfunnsdel-endret-etter-vedtak.pdf
https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/10-tekstbibliotek/planer/plan-og-naring/kommuneplan/horing-juli-2020/kommuneplanens-samfunnsdel-endret-etter-vedtak.pdf
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5.0 Kommunens planbehov
2020-2024
Satsningsområdene skal trekke opp en linje mot et mer attraktivt ullensakersamfunn basert på de
behovene som politikerne har avdekket for framtiden. Mange planer og strategidokumenter er
utformet i et helhetlig perspektiv og er derfor overlappende mellom satsningsområdene. De er
likevel her tilordnet et satsningsområde.

For å sikre at de ønskede rammer for samfunnsutviklingen blir gjeldende i hele planperioden har
fagområde Helsevern og sosial omsorg gått bort fra delplaner og strategidokumenter. I tråd med
kommuneplanens samfunnsdel har sektoren endret sin arbeidsmetodikk og satt fokus på hvordan de
overordnede satsningsområdene kan etterleves. Sektoren arbeider målrettet med
tjenesteinnovasjon, og har utarbeidet en egen strategi som alle mål og tiltak skal nå, basert på
Innbyggeren som ressurs, Lærende organisasjon og Mennesker og teknologi fra samfunnsdelen.

Kommunen må lage noen planer i kraft av ulike lover, f.eks. kommuneplanen. Planarbeid er
imidlertid svært ressurskrevende. Kommunen har derfor, på områder hvor det trengs nye føringer og
strategier for videre utvikling, og der hvor det ikke er et lovkrav at kommunen skal lage en plan etter
formelle prosedyrer, valgt å utarbeide strategidokumenter i stedet. Strategidokumentene er
operative i form av at de er korte og poengterte, og slik sett mer leservennlige. Strategidokumentene
skal løse avgrensede problemstillinger.

5.1 Overordnede planer
Overordnede planer Oppstart Ferdig Ansvar
Kommuneplanen Våren 2017 Høsten

2020
Rådmannen
PKT – plan og næring

Økonomiplanen
Tiårig investeringsplan
Perspektivmeldingen

Rulleres årlig Rådmannen/stab

Overordnet ROS*-analyse Rulleres i perioden Rådmannen/stab
Overordnet beredskapsplan Rulleres i perioden Rådmannen/stab|
Kommunikasjonsstrategi Utarbeides i perioden Rådmann/stab
*ROS – Risiko- og sårbarhetsanalyse

5.2 Planbehov etter satsningsområde
Tjenesteinnovasjon Oppstart Ferdig Ansvar
Strategiplan for helhetlig læringsløp
(0-16 år)

Pågår Våren 2021 SB – skole og
barnehage

Oppvekststrategi Høsten
2020

SB - Skole og
barnehage

Eiendomsstrategi
KVU* Helse
KVU* Skole

Påbegynt PKT/- KOMEI

Strategi for oppfølging av kulturplanen Våren 2021 Høsten
2021

PKT – kultur

Omstillingskommune – plan for regional
omstilling

PKT – plan og næring
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*KVU - Konseptvalgutredning

By- og tettstedsutvikling Oppstart Ferdig Ansvar
KDP* - Byplan for Jessheim Våren 2021 Våren 2023 PKT - Plan og næring
KDP* – Ny E16 mellom Kongsvinger og E6 Våren 2020 Høsten

2021
Rådmannen og PKT –
plan og næring

KDP* - Kulturminner og kulturmiljøer Høsten 2020 Høsten
2021

PKT - Kultur

KDP* - Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Våren 2018 Våren 2021 PKT - Komei
Skolebruksplan Høsten 2020 Våren 2021 SB – skole og

barnehage
Strategi for klima og energi
(inkluderer klimatilpasning)

Høsten 2020 Høsten
2021

PKT – Plan og
næring/VARV

Trafikksikker kommune – strategi for
oppfølging av trafikksikkerhetsplanen

Våren 2021 Høsten
2021

PKT – VARV

Parkeringsstrategi Våren 2020 Våren 2021 PKT – plan og næring
Infrastrukturplan for Jessheim sentrum Våren 2020 Våren 2021 PKT - VARV
Hovedplan for veg og veglys Høsten 2019 Våren 2021 PKT – VARV
Hovedplan avløp Våren 2021 Våren 2022 PKT – VARV
Hovedplan vann pågår Våren 2021 PKT – VARV
Områdereguleringsplan for rådhusplassen og
stasjonsområdet på Jessheim

pågår Høsten
2021

PKT – plan og næring

Videre underlagsarbeid for utvikling av
rådhuskvartalet

Pågår Hele
perioden

PKT - tverrsektorielt

Plangrep for S5 i Byplanen Våren 2021 Våren 2022 PKT – plan og næring
Overordnet plan for Nordbytjernet Høsten 2019 Høsten

2020
PKT – Komei/Plan og
næring

*KDP - Kommunedelplan

Næringsutvikling Oppstart Ferdig Ansvar
Underlagsarbeid for etablering av en mer
variert næringsstruktur

Pågår Våren 2021 PKT – plan og næring

Plattform/strategi for å trekke
utdanningsinstitusjoner til kommunen

Pågår Løpende
arbeid

PKT – plan og næring

5.3 Gjeldende planer som skal videreføres(der de ikke erstattes av
nyere kommuneplan)

Navn på plan Varighet

Kommunedelplan for Borgen 2011-2030
Kommunedelplan for Gystadmarka 2014-2030
Kommunedelplan for Jessheim sørøst 2015-2030
Kommunedelplan for Kløfta 2012-2030
Kommunedelplan for Nordkisa 2010-2030

Kommunedelplan for kultur 2016-2040
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Mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim 2020-2030
Bykonsept – skal til politisk behandling 2019-2030
Trafikksikkerhetsplan 2019-2029
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Vedlegg 1

Overordnede føringer

Plan- og bygningsloven § 10-1:
«Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer,
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale
organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt
som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30
dager før kommunestyrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne
skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta
stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om
gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart
av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.»

Folkehelseloven § 6:
«Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.
En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven §
10-1.

Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer
kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.»

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023:
I de nasjonale forventningene legger regjeringen vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:

Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og
en forsvarlig ressursforvaltning
Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
Å skape et trygt samfunn for alle

Regjeringen har besluttet at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er derfor viktig at
bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Spesielt blir
bærekraftsmål nr. 17 sentralt i det overordnede planarbeidet - «Samarbeid for å nå målene».
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Fylkesmannens forventninger til regional og kommunal planlegging:
I Brev til kommunene den 15.03.2019 signaliserte Fylkesmannen at klima, samordnet areal- og
transportplanlegging, massehåndtering, boligsosialt arbeid og jordvern vil være høyt prioritert.
Nedenfor vises Fylkesmannenstematiske oversikt over viktige prioriteringer for den kommunale
planleggingen etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen baserer sine forventninger på statlige
planretningslinjer og andre nasjonale føringer.

Bærekraftig arealutvikling
Folkehelse og boligsosiale hensyn
Samfunnssikkerhet
Klimatilpasning og naturbaserte løsninger
Snøhåndtering
Jordvern og økt matproduksjon
Strandsone, vassdrag og vannkvalitet
Fjellområder
Naturmangfold og sammenhengende blågrønne strukturer
Masseforvaltning
Digitalisering og effektivisering
Samordning og interesseavveining

Regionale planer og regionale forventninger:
Regionale planer for Akershus videreføres når fylket går inn i Viken fra årsskiftet 2019/2020. De
regionale planene vil være gjeldende for sitt geografiske område fram til de blir avløst av nye planer
utarbeidet for Viken. Det innebærer at følgende regionale planer fortsatt gjelder:

Regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus (2015)
Regional plan for handel, service og senterstruktur (2019)
Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer (2019)
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv (2016)
Regional plan for klima og miljø (2018)
Regional plan for masseforvaltning (2016)
Regional plan for vannforvaltning for Glomma vannregion (2015)
Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus (2015)
Regional plan for kompetanse (2019)

Regionale forventninger – regional planstrategi
Regional planstrategi vil bli utarbeidet parallelt med kommunenes planstrategier. Kommunene må
prøve å ta hensyn til de regionale «signalene» i egne planstrategier.
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Vedlegg 2
Status for kommunens planer
De tre første kolonnene viser tabell over planbehov i perioden 2016-2020 fra gjeldende planstrategi,
vedtatt i 2016. De to siste kolonnene viser status for arbeidet med den enkelte planen eller
strategien når ny planstrategi skal vedtas.

Overordnede planer Oppstart Ferdig Status Ansvar

Kommuneplanen Våren
2017

Høsten
2017

Samfunnsdelen: vedtatt
21.04.20
Arealdelen: forventet
sluttbehandling høsten
2020

Rådmannen
PKT

Økonomiplanen Rulleres årlig Rådmannen
Stab

Overordnet ROS-analyse Våren
2017

Høsten
2017

Vedtatt KST 8.10.19 Rådmannen
Stab

Overordnet beredskapsplan Høsten
2017

Våren
2018

Godkjent av rådmannen
4.7.19

Rådmannen
Stab

Kommunedelplaner
Byplanen Høsten

2017
Våren
2019

Oppstart utsatt til etter
vedtak av ny
kommuneplan

PKT– plan
og næring

Kommunedelplan for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv

Våren
2018

Høsten
2018

Planprogram fastsatt
12.2.19, sak 7/19 –
arbeidet har stoppet
opp. Forventes
ferdigstilt våren 2021.

PKT- Komei

Kommunedelplan for kulturminner
og kulturmiljø

Høring
sommeren
2016

Høsten
2016

Vedtatt av
Kommunestyret 13.6.17

PKT- Kultur

Strategidokumenter
Strategiplan for risikoutsatte barn
og unge i sårbare familier

Arbeidet
pågår

Høsten
2016

Vedtatt av
Kommunestyret
13.12.16

HS

Strategiplan for kvalitetsutvikling i
Ullensakerbarnehagen

Arbeidet
pågår

Høsten
2016

Ikke igangsatt SB

Strategidokument pleie,
rehabilitering og omsorg

Arbeidet
pågår

Høsten
2016

Vedtatt av
Kommunestyret 4.4.17

HS

Strategidokument skolekapasitet Rulleres Høsten
2016

Inngår i ny
skolebruksplan

SB

Strategiplan læringsutbytte Rulleres Høsten
2016

Ikke igangsatt SB

Strategidokument aktivitet og
arbeid

Våren
2016

Årsskift
et
2016/20
17

Ikke igangsatt HS
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Strategidokument psykisk helse og
rus

Våren
2016

Våren
2017

Vedtatt av
Kommunestyret 11.9.18

HS

Strategidokument
integrering/ inkludering

Våren
2016

Våren
2017

Ikke igangsatt

Strategidokument for forvaltning,
drift og vedlikehold av kommunale
eiendommer

Våren
2016

Våren
2017

Erstattes av Overordnet
eiendomsstrategi
Arbeidet pågår
Ferdig høsten 2020

PKT- Komei

Strategidokument for frivilligheten Høsten
2016

Våren
2017

Vedtatt KST 10.12.19 PKT- Kultur

Strategidokument for kulturskolen Høsten
2017

Høsten
2018

Erstattes av rammeplan
for kulturskolen ,
politisk behandling i
september 2020

PKT- Kultur

Strategidokument for
klimatilpasning

Våren
2017

Høsten
2018

Strategiene slås
sammen til en – under
arbeid

PKT- Plan og
næring/VAR
VStrategidokument for klima og

energi
Våren
2017

Høsten
2018

Strategidokument for
naturforvaltning

Høsten
2016

Høsten
2017

Ikke igangsatt PKT- Plan og
næring

Strategi for innovasjon og
teknologi

Våren
2018

Våren
2019

Strategi for
tjenesteinnovasjon –
behandlet sammen med
kommuneplanens
samfunnsdel, april 2020

Stab

Andre planer
Trafikksikkerhetsplan Våren

2018
Våren
2019

Vedtatt av KST 21.04.20 PKT- VARV

Gatebruksplan for Jessheim Arbeidet
pågår

Våren
2017

Erstattet av mobilitets-
og byutviklingsstrategi
for Jessheim, vedtatt av
KST 11.02.20

PKT- Plan og
næring

Alkoholpolitisk handlingsplan Høsten
2016

Våren
2017

Vedtatt av
Kommunestyret
07.11.2017

ORG –
Organisasjon
og utvikling

Infrastrukturplan for Ullensaker Våren
2017

Våren
2018

Arbeidet pågår – splittet
i en hovedplan for veg
og veglys, og en
infrastrukturplan for
Jessheim som
inkluderer VA, øvrig rør-
og ledningsnett

PKT- VARV

Næringsplan Høsten
2017

Høsten
2018

Erstattes av regional
næringsplan for hele
Gardermoregionen,
under arbeid

GRIP –
ordfører og
rådmann

Utredninger

Levekårsundersøkelse Høsten
2018

Våren
2019

Gjennomført våren
2018

PKT
HS
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