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Inkluderende byutvikling. 

• Mangfold
• Sosiale arenaer
• Barn og unge
• Eldre 
• Feministisk 
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Byutvikling - hva skjer?





Gystadmarka
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Jessheim sørøst
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S4 – Skovly øst
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Fra bil til byliv - Gotaasalleen



Rullering av Byplan

• Flere problemstillinger som byplanen ikke fanger 
opp.

• Ny mulighet for å sikre viktige kvaliteter og en 
bærekraftig byutvikling.







Bærekraftig byutvikling







En by for alle
MIR

MANGFOLD – INKLUDERING - RESPEKT



Hei alle sammen

• Jeg heter Nask Kheder og jeg er 
styrerepresentant i nettverket MIR. Da jeg ble 
spurt om å ha et innlegg i kveldens Bylab som 
styremedlem i nettverket MIR, satte jeg stor 
pris på å få denne invitasjon.



Informasjon om hva MiR er og dens visjon.

• Et nettverk av foreldre som jobber for:

• En bedre hverdag for sine barn og for familien.

• Et bedre samarbeid med barnehage og skole.

• Bedre inkludering og integrering i samfunnet.



Informasjon om hva MiR er og dens visjon.

• Mir ble etablert på Øvre Romerike i 2018. Målgruppen er familie med ulik etnisk og social bakgrunn.

• Vår flinke kordinator er  Nishtiman Saifulla.

• Aktiviteter på Øvre Romerike: 

. To kurs: Ungdom og utdaningsvalg- Likestilling.

• Mange forskjellige turer og samlinger.

. Målet med de aktivitetene: Å skape nettverk, øke kjeneskap med norske verdiger, inkludering, 
intigrering og gjør at folk føler tilhørighet.



Som innbyggere av Jessheim 
by mener og ønsker vi:

Miljø og bosted:

• Som vi vet har miljø og bostedet 
veldig mye påvirkning og 
betydning for menneskers mentale 
helse. Derfor var flott og viktig at 
Ullensaker kommune tar initiativ 
og arrangerer Bylab og 
byutviklingsmøter som vi har hatt 
i den siste tid. Bylab er flott arena 
for samskapning, dialog og 
idéutveksling.



Miljø og bosted:
• Med den store utvikling og 

befolkningsvekst som vi har her i 
Ullensaker kommune synes vi at mye er 
bra, men ser at det er behøv for et noe 
bedre og tryggere Jessheim sentrum. Jeg 
har stor glede i å få være med å utveksle 
og presentere våre/MIRs ønsker og håp 
til en mer bærekraftig by med tette, 
urbane og levende sentrumsområder.

• Vi ønsker et mer fargerikt sentrum, og 
mer grønne områder. 



Trivelig, trygt og 
miljøvennlig sted: 

• Jessheim sentrum skal være et trivelig, 
trygt og miljøvennlig sted for våre 
minste innbyggere/barnefamilier. Et 
bilfritt sentrum for gatene Furusetgata 
(Rådhusplassen) og Storgata hele året. 
Det blir mye tryggere å bevege seg 
mellom den fargerike lekeplassen som 
vi har på Rådhusplassen og Jessheim 
storsenter. Da tenker vi i MIR at det 
blir mindre trafikk, mindre 
forurensing/utslipp og bedre 
trafikksikkerhet. Kort fortalt så er 
mange av tilbakemeldingen vi har fått -
ett ønske om et mer familievennlig 
sentrum. 



Bedre belysning i 
hele sentrum:

• Det er viktig med bedre belysning 
i hele sentrumsområdet. Spesielt er 
det veldig mørke gater i området 
rund storsenteret, da spesielt ut 
mot Jernbanestasjonen og 
overgangen i Ringveien, da særlig 
i vinterhalvåret. Som vi vet er det 
mange tenåring og ungdommer ute 
rundt storsenteret og de er 
dessverre ikke flinke nok til å 
bruke refleks. Noe som gjør det 
vanskelig å se de som fotgjengere. 



Koordinering på kollektivtransport:
• Det er ytret ønsker om bedre koordinering på 

Jessheim bussterminal/togstasjon. Ønsker er at 
togruter og bussruten koordineres bedre med 
hverandre. Jeg mener her at en stor del av 
minoritetsfamiliene bor litt langt fra sentrum, og de 
må ta buss til Jessheim for så å ta toget videre 
innover mot Kløfta, Lillestrøm og Oslo eller andre 
steder. Man opplever at når man enten kommer med 
bussen eller toget inn på terminal/stasjon, så kjører 
da enten tog/buss ut fra området, og man blir nødt til 
å vente på neste avgang. Med å bedre koordineringen 
av tidstabeller hjelper vi innbyggere til å ha lettere og 
behagelige turer. Samtidig det er mye mer 
miljøvennlig. 



Bussterminal
• Vi ser den store utfordringer som bussterminal har, 

veldig trangt, dårlig trafikksikkerhet for sjåførene, 
fotgjenger/transportbrukere. Vi ønsker oss et tryggere 
og bedre terminal med belysning over hele området 
samt under brua. Dette for å holde de området mest 
mulig åpne og synlig for alle slik at vi unngår at det 
blir et sted for gjengsamling, kriminalitet, slåsskamp 
og smugling av narkotika. 



Kommunale Tjenester:

• Mange sier det er vanskelig å finne frem 
til de tjenester og etater som finnes i 
kommunen. Derfor føler vi det kan være 
viktig å ha en by som har alle sine 
offentlige enheter og kommunale 
tjenester på et sted. Det blir lettere for 
brukere (særlig barnefamilie) å finne det 
rette stedet i god tid og flytte seg 
gjennom de forskjellige tilbud. Det er 
også viktig med god skilting og synlige 
innganger.



Bedre veivisning: 

• Bedre skilting i de forskjellige veiene 
utenfor Jessheim og inn mot sentrum. 
Det hadde vært fint med et 
informasjonskart/oversiktskart over 
Jessheim. Man ønsker seg også skilting 
som kan vise hvor de viktige tjenester er, 
som Politi/Legevakt/Rådhus etc.  Her er 
det også viktig at det er skilting som 
viser vei til de parkeingsmulighetene 
som vi har på Jessheim, samt at det er 
lett å forstå hvordan man betaler på hvert 
enkelt sted.



Høyere utdanning:

• Mange ønske seg at det også kunne være 
høyere utdanning her på Jessheim, og det 
ville vært artig om nye Campus 
(Oslo/Met) kom til oss her på øvre 
Romerike. 



Flere park og lekeplasser:

• Vi ønsker noen ekstra park og lekeplasser i de 
forskjellige områder rundt på stor Jessheim 
samt flere søppelbøtter så det blir lettere for 
folk å kvitte seg med f.eks hundeposer, og 
annet fra goderi/is når man er ute å går.



Takk for meg

• Til slutt vil jeg takke Bylab som arrangerer 
dette møtet og at jeg fikk lov til å komme hit 
og fortelle om oss og hva vi får av innspill fra 
våre medlemmer. Håper med dette at vi har gitt 
noen tips som vi håper blir med til utvikling av 
vår kjær by og i den nye kommuneplanen. 



En by for alle-
Aldersvennlige Jessheim

Anne Berit Rafoss
Prosjektleder

https://www.aldersvennlig.no/



Hvorfor må vi tenke aldersvennlig?

• 1 million pensjonister i Norge i 2021
• Gjennomsnitts pensjonsalder 65,5år
• Nærmere 30 år som pensjonister
• I 2040 er det færre under 19 år enn over 65 år
• Om 40 år er det to yrkesaktive bak hver 

pensjonist - fire i dag

VI HAR IKKE RÅD TIL Å LA VÆRE



Aldersvennlig utvikling og flere eldre gir mange muligheter!



Leve hele livet

Reformens fem innsatsområder:

• Et aldersvennlig Norge
• Aktivitet og fellesskap
• Mat og måltider
• Helsehjelp
• Sammenheng og overganger i tjenestene



Vår plass i livsløpet – de mange friske og raske eldre



Vårt oppdrag: Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge

1. Planlegg for egen alderdom – en kampanje på tilrettelegging av bolig, 
sosialt fellesskap og et aktivt liv – Planlegge litt.

2. Eldrestyrt planlegging av aldersvennlige lokalsamfunn. 

3. Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner etter modell fra WHO.

4. Partnerskapsordning for aldersvennlige organisasjoner, 
institusjoner, bedrifter og virksomheter. 

5. Ta i bruk seniorressursen i arbeidsliv og frivillig arbeid.

https://www.planleggelitt.no/


• Vi forbereder Norge på at det vil bli flere eldre i 
årene som kommer.

• For å sikre et bærekraftig og aldersvennlig Norge må 
vi alle engasjere oss. 

• Vi må tenke og jobbe langsiktig på tvers av arbeidsliv, 
næringsliv, lokalsamfunn, organisasjoner og 
forskning. 

• Eldres ressurser skal brukes til det beste for den 
enkelt selv og for samfunnet. Vi skal kunne holde oss 
aktive, delta sammen med andre og bo hjemme i et 
tilgjengelig nærmiljø så lenge som mulig.

Et aldersvennlig Norge i tiden som kommer



WHO: «inkluderende og tilgjengelig – fremmer aktiv aldring»

• Et samfunn der vi greier oss selv så lenge som mulig
• Et samfunn der det legges til rette for at vi skal greie oss selv
• Et samfunn der alle aktørene i storsamfunnet tar sitt ansvar
• Et samfunn der seniorene føler seg nyttig
Et bærekraftig samfunn = et aldersvennlig samfunn 

Hva er et aldersvennlig samfunn? 



Et lokalsamfunn: 

• Hvor jeg kan være engasjert i og delta på alt som skjer i nærmiljøet
• Hvor jeg lett kan komme dit jeg ønsker, når jeg vil
• Hvor jeg kan ha tilgang på gode helsetjenester og andre tjenester
• Hvor jeg kan ha påvirkning på hva som skjer i mitt nærmiljø/kommune om 

jeg ønsker
• Hvor jeg føler meg sikker og trygg
• Hvor jeg kan leve et sunt og aktivt liv
• Hvor unge og eldre kan være sammen og komme overens

Hva slags lokalsamfunn ønsker jeg å bli gammel i?



«If you design for the young, you
exclude the old, but if you design 
for the old you include everyone»

Glenn Miller, director of education and 
research, Canadian Urban Institute





Innsatsområder i aldersvennlige lokalsamfunn

• Universell utforming/utendørsområder/plan

• Bolig

• Transport

• Samfunnsdeltagelse

• Medvirkning og kommunikasjon

Fra Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn
12



Et aldersvennlig samfunn bygger på prinsippene for et 

bærekraftig samfunn som er beskrevet i Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging 

(2019-2023), Folkehelsemeldingen – «Gode liv i et 

trygt samfunn» og i FNs bærekraftsmål



• Godt samarbeid på alle nivåer for å lykkes

• Kommunene må ha god dialog med sine 
innbyggere

• Involvere bredt innenfor kommunen og 
kople på andre lokale samfunnsaktører

• Synergier mellom ulike satsninger

Samarbeid og koordinering



FRA PLAN

TIL HANDLING!



Medvirkning, tverrsektorielt samarbeid og 
bærekraftig : 

• Lokale behov – lokale løsninger

• Nødvendig for noen – bra for alle

Hva kjennetegner et aldersvennlig tiltak?





• Ved å investere i aldersvennlige tiltak 
på tvers av sektorer vil kostnader og 
press på helse- og omsorgstjenester 
reduseres = mer bærekraftig 
samfunnsutvikling

• Aldersvennlige tiltak bidrar til å nå 
bærekraftsmålene

• Aldersvennlige tiltak øker livskvalitet i 
voksen alder, men kommer alle 
generasjoner til gode

Aldersvennlig er samfunnsnyttig investering
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