


HVA ER PLANPROGRAM?



Planprogram er en «plan for planen»

Loven sier at for alle regionale planer og kommuneplaner, og for 
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides 
et planprogram som grunnlag for planarbeidet

Planprogrammet sier noe om formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, og opplegget for 
medvirkning



Gjeldende Byplan Jessheim i korte trekk

• Kommunedelplan vedtatt i 2014

• Transformasjon og fortetting rundt 
knutepunktet

• Legger opp til en høy grad av utnytting rundt 
Jessheim stasjon og lavere i områder med 
bevaringshensyn 

• Styrking av sentrum med handel, kultur og 
tjenester

• Legger til rette for utviklingen i byen fra 
2014 og fram til nå



Visjon, mål og strategier
Kommuneplanen – Samfunnsdelen vedtatt april 2020

KOMMUNENS VISJON



Overbygging og koordinering mot øvrige store prosesser

Illustrasjon FN-bærekraftsmål og kommunes bærende prinsipper



Mål og strategier for samfunnsutvikling
Kommuneplanen – Samfunnsdelen vedtatt april 2020



Mål og strategier for mobilitet
Mobilitets- og byutviklingsstrategi, vedtatt februar 2020



Prinsipper for utvikling med kvalitet
Prinsipper for helhetlig byutvikling, vedtatt oktober 2021



Planprogram Byplan Jessheim 2050

• Utarbeide ny kommunedelplan for Jessheim som dekker hele byen

• Sikre at Jessheim styrkes som en attraktiv og fremtidsrettet regionby, 
med en utvikling som er forankret i, og som forsterker, stedets unike 
identitet.

• Fokus på flere tema som berører mobilitet, stedstilpasset utvikling og klima 
og miljø



Fra fire til én plan – en plan for hele byen

Dagens planverk Foreslått planavgrensning



Styrke Jessheim som en attraktiv og fremtidsrettet regionby 
Vurderingstema

• Byidentitet: Visjon for byen, portaler, akser, siktlinjer, kulturminner kunst i offentlig rom, mm.

• Sentrumsavgrensing og nye formål: Se nærmere på felt med krav om felles planlegging 
(spesielt S5 og K6), sikre arealer til offentlige tjenesteformål, forhold mellom bolig og næring, 
andre formål innenfor planavklarte områder, mm. 

• Sosial infrastruktur: Arealer til ny ungdomsskole, nye barnehager, helse- og omsorgsformål

• Mobilitet: Tilrettelegging for sykkling, gåing og buss, ny hovedinfrastruktur, sykkelforbindelse fra 
Gystadmarka, utvikling av stasjonsområdet, nye gatesnitt, mm.

• Byrom og møteplasser: Sammenhengende nettverk av byrom og møteplasser, 
overvannshåndtering, biologisk mangfold programmering, kunst i offentlig rom

• Bebyggelse, bokvalitet, og uteoppholdsarealer: Tydeliggjøre krav til utforming/variasjon, se 
på krav som sikrer gode uteoppholdsarealer, bokvalitet og godt bomiljø. Spesielt se på 
nabolag/eplehagefortetting, mm.



Vurderingstema (fortsettelse)

• Barn og unges interesser: Fokus på nabolagskvaliteter, møteplasser av ulik karakter, skole- og 
barnehagekapasitet, gode gang- og sykkelforbindelser

• Miljø, overvann og flom: Helhetlig overvannshåndtering, inkl. bekkeåpninger og flomveier, 
vurdere inforøring av blågrønnfaktor, støy 

• Kulturmiljø/kulturminner: Vurdere dagens områder og ev. utvidelse, tydeliggjøre krav for ny 
bebyggelse innenfor disse 

• Utbyggingsrekkefølge: Tilrettelegge for «innenfra-ut» utvikling, vurdere hvilke gamle 
reguleringsplaner bør oppheves

• Samfunnssikkerhet og beredskap: Ros analyse, fokus på skred og konsekvenser av/sikring 
mot  ekstremnedbør/flom, vurdere virksomhetsbaserte farer som ulykker med transportmidler, 
fysisk ødeleggelse av kritisk infrastruktur, sårbare objekter, terror og sabotasje, forurensing av 
grunn

Styrke Jessheim som en attraktiv og fremtidsrettet regionby 



Vi er allerede i gang…

Mobilitet
• Parkeringsutreding for Jessheim – gjennomført 2020
• Snarveiskartlegging – gjennomført 2021
• Trafikkutredning for Jessheim sentrum (del av områdeplan for stasjonsområdet og rådhusplassen) – gjennomført 2022
• Knutepunktsplan for Jessheim stasjon (del av områdeplan for stasjonsområdet og rådhusplassen) – gjennomført 2022
• Mulighetsstudie parkering og gatebruk i sentrum – gjennomført 2022
• Mulighetsstudie overvann, grønnstruktur og sykkelforbindelse K6 - pågår

Stedstilpasset utvikling og byliv
• Nabolagsutredning – gjennomført 2021
• Høyhusutredning – gjennomført 2021
• Parallelloppdrag for felt S5 i Byplanen – gjennomført 2021
• Formingsveileder for Jessheim sentrum – vedtatt 2022
• Næringslivsanalyse - pågår

Overvannshåndtering og flom
• Skybruddsmasterplan for Jessheim – utarbeidet i 2021
• Prinsipp for overvannsløsninger i sentrum – vedtatt 2022
• Mulighetsstudie overvann, grønnstruktur og sykkelforbindelse K6 - pågår



Framdrift (tentativt)



MEDVIRKNING

Innspill til byutvikling og Byplan











Frist for innspill til planprogram og arealer:

Høringsperiode 16. november 2022 - 15. 
januar 2023

www.ullensaker.kommune.no

Epost: postmottak@ullensaker.kommune.no



Spørsmål og innspill?
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