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Ullensaker kommune
Plan og næring

SAKSUTSKRIFT

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
160/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.06.2012
65/12 Kommunestyret 11.06.2012

BYUTVIKLINGSSTRATEGI FOR JESSHEIM, VEDTAK

Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging - 04.06.2012 

Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig anbefalt.

Innstilling

1. Byutviklingsstrategien for Jessheim, datert 22.5.2012, vedtas med følgende visjon for 
Jessheim:
”Flyplassbyen Jessheim - tilgjengelig og levende regionsenter.

Utviklingen av Jessheim skal preges av innovasjon, åpenhet, mangfold, toleranse, 
demokrati og med den menneskelige dimensjon i fokus. ”

2. Byutviklingsstrategien er veiledende og skal gi føringer i etterfølgende planarbeid og 
byggesaksbehandling. De ulike problemstillingene vil følges opp og ytterligere 
konkretiseres i det etterfølgende kommunedelplanarbeidet for Jessheim. 

3. Byutviklingsstrategien rulleres ved behov.
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RÅDMANNENS INNSTILLING

1. Byutviklingsstrategien for Jessheim, datert 22.5.2012, vedtas med følgende visjon for 
Jessheim:
”Flyplassbyen Jessheim - tilgjengelig og levende regionsenter.

Utviklingen av Jessheim skal preges av innovasjon, åpenhet, mangfold, toleranse, 
demokrati og med den menneskelige dimensjon i fokus. ”

2. Byutviklingsstrategien er veiledende og skal gi føringer i etterfølgende planarbeid og 
byggesaksbehandling. De ulike problemstillingene vil følges opp og ytterligere 
konkretiseres i det etterfølgende kommunedelplanarbeidet for Jessheim. 

3. Byutviklingsstrategien rulleres ved behov.

Ullensaker, 22.05.2012

Arne Bruknapp
rådmann
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Saksbehandler: Elisabet Frøyland
Vedlegg: 1. Byutviklingsstrategi, datert 22.5.12

2. Sammenstilling av uttalelser med rådmannens merknader, datert
22.5.12

3. Statens vegvesen, brev datert 27.3.2012
4. Norges Vassdrag- og energidirektorat, e-post datert 26.3.2012
5. Akershus Fylkeskommune, brev datert 20.3.2012
6. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert 23.3.2012
7. Nannestad kommune, brev datert 20.3.2012
8. Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter, brev datert 

15.2.2012
9. Jessheimmarkas venner, udatert
10. Nordbymoen Vel, brev datert 21.3.2012
11. Herredshusets venner, brev datert 22.3.2012
12. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRMNF)
13. Ullensaker kulturråd, brev datert 30.3.2012.
14. Ullensaker historielag, brev datert 9.4.2012
15. NSB, e-post datert 19.3.2012
16. Lensmannen i Ullensaker, brev datert 22.3.2012
17. Ruter As, brev datert 23.3.2012
18. ROM Eiendom, brev datert 21.3.2012
19. Jernbaneverket, brev datert 3.4.2012
20. Roald Nilsen, høringsuttalelse datert 13.2.2012
21. Frydenlund Holding AS, brev datert 22.3.2012
22. ØRP pva. grunneiere i Nordbymoen-området, brev datert 22.3.2012
23. Hoppensprett AS, brev m kart datert 24.3.2012
24. Harald Kværner Eiendom AS v/ Tore Kværner, brev udatert
25. EKM Eiendom, brev udatert
26. James Strong AS, brev udatert (stemplet 26.3.2012)

Saksdokumenter: Sak vedr høring av byutviklingsstrategien, HOP-sak 23/12 (23.1.2012)

SAKEN GJELDER

I forbindelse med kommunedelplanprosessene for Jessheim er det utarbeidet forslag til 
byutviklingsstrategi. Strategien ble lagt ut til høring av Hovedutvalg for overordnet 
planlegging, HOP, i møte den 23.1.2012 (sak 23/12). Byutviklingsstrategien fremmes nå til 
sluttbehandling i kommunestyret. 

VURDERINGER

Bakgrunn
Det pågår arbeid på kommunedelplan-nivå for Jessheim, som skal bidra til å sikre den videre 
utviklingen av Jessheim. Dette er som følger:

- Byplanen for Jessheim ble vedtatt 12. juni 2006 - rullering
- Kommunedelplan Gystadmarka – ny plan 
- Kommunedelplan for Jessheim sørøst - ny plan

De tre planene har betydelig felles problemstillinger og grensesnitt, felles planprogram for 
kommunedelplanene ble fastsatt i HOP den 28. mars 201, sak 75/11.  Kommunedelplanen for 
Jessheim sørøst planlegges fremmet for utleggelse til offentlig ettersyn i HOP’s møte 18.06. 
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Byplanen og kommunedelplan for Gystadmarka planlegges lagt ut til offentlig ettersyn 
henholdsvis senhøsten 2012 og vinteren 2012/13.

Flere av utredningene som gjøres i planarbeidet omhandler Jessheim-området og tettstedet 
Jessheim. Parallelt med utredningsarbeidet er byutviklingsstrategien utviklet, denne skal sikre 
en overbygning og helhet på planprosessene for Jessheim og derigjennom helhetlig utvikling 
av byen. 

HOP fattet i møte 23.1.2012, sak 23/12, følgende enstemmige vedtak:

1. Hovedutvalg for overordnet planlegging legger med dette forslag til 
Byutviklingsstrategi for Jessheim ut på høring i seks uker.

2. For å bygge en by må man gjøre mer enn kun å vedta at en by skal bygges. Den må ha 
felles visjoner i krysningen utbyggere, politikere og innbyggere. Derfor bør det 
inviteres til en arena der disse interessene kan møtes for å diskutere hvordan byen 
Jessheim skal se ut. 
Det inviteres derfor til et åpent møte i Kong Rakne der man kan ha Jessheim – en 
fremtidig by som agenda for møtet. Det tas initiativ til å spesielt å invitere utbyggere 
som i dag er aktive på Jessheim og gi dem anledning til å i forkant komme med 
debattinnspill og skisser.

Innspill - høring 
Det ble avholdt et byutviklingsseminar i Kong Rakne med ulike innledere, paneldebatt og 
med et betydelig antall tilhørere. Innspill fra seminaret tas med i det videre arbeidet med 
kommunedelplanene for Jessheim. 

Det er kommet inn totalt 24 uttalelser til byutviklingsstrategien. Hovedinntrykket fra 
høringsuttalelsene er at byutviklingsstrategien vurderes som et gjennomarbeidet dokument, og 
at strategien har en viktig funksjon. Høringsuttalelsene er vedlagt, i tillegg er de sammenstilt 
med rådmannens kommentarer i eget dokument (vedlegg 2). Essensen av høringsuttalelsene 
framgår også i drøftingene senere i saksframlegget.

Kort om utarbeidelsen av byutviklingsstrategien
Det arbeides for å sikre god forankring av planarbeidet i ulike deler av befolkningen. Dette er 
også lagt til grunn i arbeidet med Byutviklingsstrategien, det vises til HOP-sak 23/12 for 
utdyping av dette. Byutviklingsstrategien for Jessheim skal være et retningsgivende 
dokument.  Strategidokumentet skal kunne brukes som veileder ved utarbeidelse av juridisk 
bindende planer på ulike nivåer. Det er et særlig behov for å nytte strategien i forbindelse med 
utarbeidelsen av de tre kommunedelplanene.

Strategien definerer:
- hovedmål for utviklingen av Jessheim
- Jessheims rolle, jf. rollefordeling Jessheim/Gardermoen næringspark/Oslo lufthavn
- sentrumskjernen og nærsentre på Jessheim
- prinsipper for den overordnede grønnstruktur/blåstruktur
- prinsipper for byrom
- prinsipper for overordnet veg, kollektiv og gang/sykkelnett  

Viktige problemstillinger i Byutviklingsstrategien og innkomne merknader
Byutviklingsstrategien skal som nevnt sikre at byutviklingen blir preget av en helhetlig 
tankegang og gi rammer for kommunedelplanene ”Byplan Jessheim”, ”Gystadmarka” og 
”Jessheim sørøst”, før planarbeidet i neste trinn deles opp i 3 forskjellige prosesser. I 
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byutviklingsstrategien trekkes det opp flere viktige problemstillinger, det er kommet inn 
solide høringsuttalelser med merknader til disse. I det etterfølgende refereres de sentrale 
problemstillingene.

Tidsperspektiv
Strategiens horisont er et 20-års perspektiv, dvs fram til 2030. Vekstprognoser viser at 
Jessheim da vil ha drøyt 30.000 innbyggere og 13.000 arbeidsplasser.  Det er kommet inn 
forslag om at horisonten burde vært trukket til 2050 eller 2060. I en senere rullering kan det 
vurderes å trekke perspektivet noe lengre. Etter rådmannens skjønn er det flere utfordringer 
knyttet til et for langt perspektiv. Kommuneplanen dekker tidsrommet fram til 2020. Dersom 
det trekkes opp et for langt perspektiv vil også usikkerheten være stor. Det foreslås derfor 
ikke endringer på dette nå.

Visjon og målformuleringer for Jessheim
Visjonen skal gjenspeile karaktertrekk ved dagens Jessheim og hvilke retning det er ønskelig 
at Jessheim utvikler seg. Ofte blir visjoner for tettsteder/byer svært like, uten særpreg og 
dermed litt intetsigende. Det ble derfor foreslått følgende visjon for Jessheim ved høring:

”Flyplassbyen Jessheim - tilgjengelig og levende regionsenter.

Utviklingen av Jessheim skal preges av innovasjon, åpenhet, mangfold, toleranse1, demokrati 
og med den menneskelige dimensjon i fokus. ”

Det var videre foreslått følgende hovedmål for Jessheim i høringsdokumentet:
Jessheim skal styrkes som regionsenter - med et bredt handels-, kultur- og servicetilbud. 

Dette understøttes av følgende:
- Jessheim skal være et attraktivt, levende og trygt bysentrum – med gode og 

inkluderende møteplasser for opplevelse, aktivitet og refleksjon. Byens langsiktige 
behov for offentlige byrom og funksjoner skal ivaretas.

- Jessheims særpreg og unike kvaliteter skal ivaretas og formidles.
- Jessheim skal ha god intern tilgjengelighet med nærhet til idretts- og fritidsaktiviteter, 

kultur- og handelstilbud og friluftsområder. 
- Jessheims utbyggingsområder og infrastruktur skal være robust i forhold til fremtidige 

klimautfordringer. 
- Veg- og gatenettet skal videreutvikles med vekt på funksjonalitet og fram-

kommelighet, og spesielt tilrettelagt for kollektivtrafikk, syklende og gående. 

Hovedmålene utdypes i form av tilhørende delmål for temaene byrom, grønn/blågrønnstruktur 
og samferdsel.

Visjonen utrykker at Jessheim er et levende sted i stor utvikling med et sterkt kultur- og 
handelstilbud. Begrepet ”tilgjengelig” henspeiler til nærheten til hovedflyplassen, hovedveg 

                                                

1 åpenhet, mangfold, toleranse; hele befolkningen skal være en del av og delta i samfunnet
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og jernbane, og også kommunens ambisjoner om universelt utformede og tilgjengelige 
omgivelser og et inkluderende samfunn. Utearealer, parker, møteplasser og friområder må 
utformes slik at alle kan delta ut fra egne forutsetninger

I høringsuttalelsene til Byutviklingsstrategien er det kommet inn merknader til dette. I 
hovedsak er disse knyttet til visjonen. Det er flere merknader til at begrepet flyplassbyen er 
for intetsigende og kan gi negative assosiasjoner. Etter rådmannens vurdering motvirkes dette
av de øvrige deler av visjonen, samt etterfølgende målformuleringer. Visjon og mål for 
Jessheim er sentralt, dette bør ikke endres uten høring. Rådmannen ber imidlertid 
kommunestyret ta særskilt stilling til om visjonen og målformuleringene som foreslås er 
dekkende for ønsket utvikling for Jessheim. Dersom det er ønskelig kan det arbeides videre 
med visjoner og mål i forbindelse med Byplanen, som skal legges ut på høring høsten 2012.

Sentrumsavgrensning/senterstruktur
Formålet med en definert sentrumsavgrensning er å skape forutsigbarhet i forhold til 
arealbruk, funksjonsfordeling og framtidig behov for infrastruktur på Jessheim.
Valget av sentrumsavgrensning er viktig for byens dynamikk og indre liv. Et kompakt tettsted 
vil gi korte interne gangavstander, noe som igjen vil kunne gi attraktive møteplasser med mer 
folk og liv i gatene og levedyktig handelssentrum. En sentralisering av funksjoner omkring 
kollektivknutepunktet gjør sentrumsfunksjonene mer tilgjengelige for flere, også til fots eller 
sykkel. Dette vil også gi redusert vekst i biltrafikk. 

Det er gjort flere erfaringer i norske byer de siste årene med at sentrumsutvidelser har ført til 
at etableringer i randsonen har utkonkurrert handelen i sentrum. Billigere tomteareal i 
randsonen kan føre til en spredning av handelsstruktur inntil alt er utbygd. Det vil også være 
slik at store områder gir store interne avstander i tettstedet. Dette skaper totalt sett mer 
biltrafikk, også internt i sentrum.

I vurderingene av sentrumsutvikling og sentrumsavgrensning, er det satt fokus på følgende i
byutviklingsstrategien (til dels med intern avhengighet):
- avgrensning av område for forretning (handel)  
- gode møteplasser og byrom (egen del av strategidokumentet)

Gjeldende statlig og regional politikk - handel
Byutviklingsstrategien har en viktig funksjon i dialog med statlige og regionale myndigheter i 
spørsmålet om avgrensing av sentrum. Gjennom høringen av byutviklingsstrategien har 
kommunen fått synliggjort problemstillingen fra kommunens ståsted. Det vises til de føringer 
som ligger i rikspolitisk bestemmelse (RPB) for kjøpesentre og gjeldende fylkesdelplan for 
handel, service og senterstruktur fra 2001. Fylkesdelplanen ble gitt juridisk virkning ved 
innføring av nevnte RPB i 2008. Som del av planarbeidet for Jessheim må sentrums-
avgrensningen avklares, herunder i hvilke områder det tillates etablert detaljhandel over 3.000 
m2 (etter gjeldende bestemmelser). Akershus Fylkeskommune har nå sendt planprogram for 
rullering av fylkesdelplanen, som nå heter «Regional plan for handel, service og 
senterstruktur», ut på høring. Sak om dette fremmes for HOP i utvalgets møte 04.06.2012., 
HOP inviteres til å avgi kommunens høringsuttalelse i saken.

Nærmere om sentrumsavgrensning – alternativer
I byutviklingsstrategien er det trukket opp tre alternativer for utvidelse av sentrum:

- området ved Kjell Stubsveg, avgrenset av Ringvegen i nord (alternativ 1)
- området langs ny Tverrveg (alternativ 2), 
- større alternative utvidelser (alternativ 3)
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- utvidelse inn i Jessheim næringspark (alternativ 3 «øst»)
- vest for Romsaas (alternativ 3 «vest»)

I diskusjonen om sentrumsavgrensning må forholdet til dagens handelssentrum vurderes. Det 
å tillate storhandelskonsepter innenfor større områder, vil kunne føre til en utkonkurrering av 
deler av dagens sentrumshandel. Dette kan hindre en god sentrumsutvikling med sosiale og 
kulturelle møteplasser. 

For den videre utviklingen av områdene øst for jernbanen må det sikres at området utvikler 
seg slik at det oppfattes som hyggelig og trygt å bevege seg i. Dette gjelder også for de som 
ferdes gjennom området fra sentrum til den nye bydelen på Gystadmarka. Store handels- eller 
industribygg uten folk utenom arbeids/åpningstidene er ikke ønskelig. Det bør vurderes om 
det er formålstjenlig med et betydelig innslag av boliger nærmest hovedgatene for å gi 
trygghet for de som ferdes i området etter arbeidstid. Det vil være riktig å sikre arealer for 
kontorer mot jernbanen og fv.174 ved en fremtidig transformasjon.

Et viktig forhold er også trafikk og vegkapasitet.  I trafikkanalysen som er utarbeidet av Cowi
(2012) i forbindelse med Jessheimplanene frarådes trafikkgenererende virksomhet som 
detaljhandel i områdene øst for jernbanen.

Utvidelse av område for handel i retning E6 på områdene innenfor dagens byplanavgrensning 
(jf alternativ 3 vest, se stiplet linje på illustrasjon), kan også være aktuelt. Her må det 
imidlertid sikres gode lokale trafikkløsninger. Sentrum kan også utvides gradvis, etter hvert 
som behovet oppstår.

Innkomne merknader vedrørende sentrumsavgrensning og sentrumsfunksjoner
Både Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler at det legges 
vekt på en kompakt bymessig utvikling. Fylkesmannen anbefaler en sentrumsavgrensning 
som knytter sentrum tettere opp mot jernbanestasjonen og en utvikling østover. Videre 
uttrykker Fylkesmannen en skepsis til store avstander, herunder frarådes utvidelse av sentrum 
til Romsaas. Jernbaneverket understreker at lokaliseringen av stasjonen midt i sentrum må 
utnyttes, bl.a. til lokalisering av arbeidsplassintensive virksomheter. Jernbaneverket mener 
videre at storhandelkonsepter er bilbaserte og at disse av den grunn ikke bør plasseres i 
gangavstand til stasjonen. NSB og Ruter AS anbefaler at det nærmest stasjonen bør være 
virksomheter og boliger som kan dra nytte av nærheten til stasjonen, Ruter AS anbefaler at 
sentrum bør forbeholdes bolig, servicenæring og handel. 

I tillegg er det kommet inn flere innspill fra virksomheter, råd og privatpersoner som trekker i 
ulik retning med hensyn til utviklingsretning for sentrum, lokalisering av funksjoner/virksom-
heter, samt utvikling av Gystadmarka, se vedlegg 3.

I første rekke er det behov for å definere hvor eventuelle storhandelskonsepter skal ligge, om 
dette er i dagens sentrum eller om det bør legges i områder med bedre adkomstforhold for bil. 
Problemstillingen tas med videre til det konkrete arbeidet med kommunedelplanene. 
Dette kan også berøre avgrensningen mellom planene. Det gjøres i denne sammenheng 
oppmerksom på en feil i høringsforslaget som det er kommet inn merknader til. Det framgikk 
i omtalen av Gystadmarka (s 12) at det vil vurderes om det bør tillates salg av «plasskrevende 
varer» i dette området. Plasskrevende varer i dette området vurderes å sammenfalle med 
gjeldende nasjonale/regionale arealpolitikk og arealbruk, og er slik sett ikke noe nytt. Det som 
ønskes løftet i dette kapitelet er lokalisering av detaljhandel.  Dette er en åpenbar skrivefeil, 
som nå er korrigert. Søndre del av Gystadmarka er aktuell å trekke inn i Byplanen jf 
planprogrammet for kommunedelplanene.  Problemstillingen vil vurderes i kommende 
kommunedelplanarbeid, og i så fall gjøres til gjenstand for høring. Dette området er også med 
i området som omfattes av arkitektkonkurransen for Gystadmarka, juryering skal etter 
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gjeldende framdriftsplan gjennomføres i midten av september 2012. Det er ønskelig å avvente 
dette arbeidet, samt ytterligere utredninger i tilknytning til Byplanen før det tas stilling til 
sentrumsavgrensning og også avgrensning mellom de to kommunedelplanene.  

Samferdsel - trafikk og parkering
Det er kommet innspill om at trafikksikkerhet og parkering bør tas opp som tema i strategien
og bl.a. konkretiseres gjennom strategier/delmål. Statens vegvesen oppfordrer videre til en 
konkretisering av delmålene for samferdsel knyttet til utforming av virkemidler for 
trafikkvekst i rettet mot kollektivtrafikk og myke trafikanter. Kommunen er også bedt om å 
konkretisere virkemidlene for kravene til fremtidens stasjonsområde.  

Dette vil være viktige tema i det etterfølgende arbeidet med de tre kommunedelplanene, og
som må konkretiseres i denne sammenheng. Videre er det også kommet høringsuttalelser vedr 
framkommelighet for buss, utforming av Jessheim stasjon, innfartsparkering, samt ønske om 
at Storgata skal utvikles som gågate. Dette er temaer som tas med i arbeidet med rullering av 
Byplanen.

Kulturminner/kulturmiljø og grønnstruktur
Akershus fylkeskommune mener kulturminner og kulturmiljø burde nevnes konkret i 
strategien. Historielaget mener strategien er for lite konkret på hvordan en skal oppnå 
bevaring av kulturminnenes plass i bybildet.  Ullensaker kulturråd mener at det er viktig å ta 
vare på historisk bebyggelse og også vegstruktur. Utvidelser av Trondheimsvegen, Storgata, 
Veiberggata og Gotaasalleen vil etter deres mening rasere det historiske preget. Innspillene tas 
med i det videre arbeidet med Byplanen og bør også vurderes ved senere rulleringer av 
Byutviklingsstrategien.

Det er også kommet inn flere innspill vedr grønnstruktur herunder grønn forbindelse mellom 
Nordbytjernet og Jessheim sentrum, og kryssingsmuligheter av jernbanen. Dette vil vurderes i 
etterfølgende planarbeid, det bemerkes at enkelte av innspillene faller utenfor avgrensningen 
av planområdene.

Oppsummering
Høringsuttalelsene støtter i hovedsak arbeidet som er gjort i byutviklingsstrategien. Det er noe 
divergens i uttalelsene på enkelte punkter. Hovedinntrykket er imidlertid at strategien er på 
riktig nivå i form og innhold. Flere av problemstillingene er komplekse og krever ytterligere 
bearbeidelse og også til dels utredninger for å kunne besvares. Dette vil bli gjort i 
etterfølgende planarbeid. Videre bør enkelte av problemstillingene, for eksempel forslag til 
utvidelse av strategidokumentet tematisk, vurderes ved senere rullering av byutviklings-
strategien. Rådmannen foreslår ikke at det gjøres endringer i strategidokumentet på bakgrunn 
av de høringsuttalelsene som er kommet inn. Byutviklingsstrategien fremmes dermed for 
sluttbehandling. 

KONKLUSJON

Byutviklingsstrategien skal sikre at byutviklingen blir preget av en helhetlig tankegang og gi 
rammer for kommunedelplanene ”Byplan Jessheim”, ”Gystadmarka” og ”Jessheim sørøst”, 
før planarbeidet i neste trinn deles opp i 3 forskjellige prosesser. 

Byutviklingsstrategien fremmes for vedtak i kommunestyret. Det vil arbeides videre med de 
ulike problemstillingene i etterfølgende arbeid med kommunedelplanene.

Melding om vedtak sendes:
 Saksbehandler


