
JESSHEIM 
BYIDENTITET

FIRE FORTELLINGER 
OM EN BY I ENDRING



KOMMUNEPLAN

BYKONSEPT MOBILITETS- OG 
BYUTVIKLINGS- 

STRATEGI

Sammen med Mobilitets- og byutviklingsstrategien, støtter 
Bykonsept Jessheim opp under den kommende Kommuneplanens* 
fokus på gode by og tettsteder, og sikrer en langsiktig samfunns- og 
arealplanlegging av Jessheim som sted og by. 

*Kommuneplan under rullering 2019
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FORORD

Bykonsept Jessheim er et overordnet styringsverktøy som, sammen med Mobilitets- og 
byutviklinsstrategien, og den kommende Kommuneplanen, sikrer den langsiktige samfunns- og 
arealplanleggingen av Jessheim som sted og by. 

Bykonseptet består av tre deler; Byidentitet, Byprinsipper og Sjekkliste for bykvalitet. Målet med 
dokumentene er å sikre fysiske, sosiale, estetiske og miljømessige kvaliteter som er viktige for at 
Jessheim skal bli en attraktivt og fremtidsrettet regionby med en utvikling som er forankret i stedets 
identitet. 

Dokumentene har til hensikt å:
• gi kommunen, befolkningen, utviklere og grunneiere en omforent og felles kvalitetsstandard 

som sikrer Jessheims kvalitet på kort og lang sikt.
• være et operativt instrument for å oppnå Ullensaker kommunes ambisjonsnivå for Jessheim.
• sikre en høy sentrumskvalitet slik at området blir et ledende eksempel på helhetlig, bærekraftig 

byutvikling.
• bidra til å gi forutsigbarhet og langsiktighet i planleggingen og forvaltningen av Jessheim 

som by gjennom å være et konkret og anvendelig styringsverktøy for kommunens politiske og 
administrative organisasjon.

• bidra til et forsterket positivt omdømme for Jessheim og stimulere til nyetablering og utvikling 
som styrker byens kvaliteter. 

Bykonseptet gir retningslinjer både for den fysiske utviklingen av Jessheim, herunder utforming, 
rekkefølge og estetikk, men også for den identitetsmessige utviklingen av byen. Som grunnlag for 
utvikling av bykonseptet ligger en grundig analyse og forståelse av byens iboende og potensielle 
identiteter. Jessheims fremtid skal bygge på Jessheims fortid.

Med utgangspunkt i identitetsforståelsen, og sosiokulturelle forhold på Jessheim, fremmer 
bykonseptet langsiktige utviklingsmål som underbygges av gjennomføringstiltak - Byprinsippene. 
De langsiktige utviklingsmålene kalles helhetsprinsipper og er å forstå som et veikart og 
retningslinjer for den overordnete utviklingen av byen. Gjennomføringstiltakene kalles 
etableringsprinsipper og utgjør konkrete prosjekter og aksjoner som gir en umiddelbar effekt, 
men som samtidig fungerer som katalysatorer og drivkrefter som bidrar til å bygge opp under 
helhetsprinsippene. 

Bykonseptet er utarbeidet av Rodeo arkitekter AS på vegne av, og i tett samarbeid med, Ullensaker 
kommune.

Jessheim, 13.12.2019
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Det tredelte bykonseptet gir retningslinjer for fysiske, sosiale, 
estetiske og miljømessige kvaliteter for å gjøre Jessheim til 
en attraktiv, fremtidsrettet regionsby. De tre delene bygger på 
hverandre, men et gjensidig avhengighetsforhold mellom delene er 
et avgjørende suksesskriterie.
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HVA ER BYIDENTITET?
ET MANGEFASSETERT BEGREP 

Identitet har blitt et svært utbredt 
begrep for å beskrive et sentralt 
prosjekt for personer, grupper og 
fenomener i dagens samfunn: Ideen 
og forventingen om å «skape seg selv» 
og framstå som annerledes fra noe 
annet. 

Grunnen til identitetsbegrepets 
popularitet og utbredelse, kan være 
at det betegner noe grunnleggende 
ved eksistensen i vår tid: Hvem 
man er, er ikke lenger noe avgjort 
på forhånd, men noe som skapes, 
realiseres og utvikles gjennom hele 
livet. En historie basert på fritt valg og 
muligheter. 

Enten man snakker om personlig 
identitet eller byidentitet, så er 
prinsippet det samme: Identitet er 
ens eget ansvar. En negativ eller 
ufullstendig identitet har dermed blitt 
noe skambelagt i vår tid, et tegn på 
mislykkethet. 

Der man tidligere var født inn i en 
identitet, har man i dag en valgfrihet 
som gjør identitet til noe man må 
skape selv. For å låne begreper fra 
den polske sosiologen og filosofen 
Zygmunt Bauman, så har vi gått fra 
fast identitet til flytende identitet.

Det samme gjelder for byer: Når 
industrien er lagt ned, eller den gamle 
organiseringen av samfunnet ikke 
lenger er gyldig, står steder ovenfor 
oppgaven å «finne opp seg selv på 
nytt». Hvordan oppgaven løses, 
kan beskrives i en omskriving av en 
gammel Finn Kalvik-låt; fra å «finne 
seg sjæl» til å «finne opp seg sjæl». 

Byer ønsker ofte å konstruere en ny 
fortelling, som samtidig skal være 
grunnlagt i noe historisk autentisk. 
Identitet er dermed det sentrale 
innholdet når man snakker om byers 
merkevarebygging og omdømme.

Hva vi snakker om når vi snakker om 
byidentitet, fordrer at man først ser på 
identitets-begrepets ulike betydninger. 

Identitet kan peke mot noe bestandig 
og urokkelig, mot fakta og sannheter, 
og kalles da essensialistisk identitet. 
Den delen av identitet som handler 
om å forme seg selv gjennom valg og 
prioriteringer, kalles konstruktivistisk 
identitet. Identitet er altså både noe 
man har og noe man tar. 

Men i samspillet mellom de kulturelle, 
geografiske og historisk gitte 
omstendighetene, og visjonene om 
en ny og annerledes framtid, har man 
også en identitet her og nå. 

I tillegg kan disse perspektivene 
inntas innenfra og utenfra: Hvordan 
Jessheim ser på seg selv og ønsker å bli 
oppfattet, og hvordan omverdenen ser 
på Jessheim. Identitet oppstår dermed 
i egne og andres øyne og er i konstant 
forhandling. 

Identitetsarbeid i dag handler om 
relasjonelle forhold og dialog mellom 
fortid, nåtid og framtid. 
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Plakat Billøp (foto: Rodeo arkitekter)



Gjeldende kommuneplan (07.05.2015)
VISJON: Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og 
handlekraftig!
• Ullensaker kommune er en aktiv og langsiktig 

samfunnsutvikler, med en bærekraftig befolkningsvekst 
og arealforvaltning.

• Kommunen utvikler trygge og godt integrerte tettsteder 
som stimulerer til fysisk og kulturell aktivitet, og en aktiv 
helsefremmende livsstil der alle innbyggere gis mulighet 
til å være aktive samfunnsdeltagere.

• Ullensaker kommune har et bredt boligtilbud med 
god kvalitet og gode bomiljøer, der kultur-, idretts- og 
organisasjonsliv skaper aktivitet, opplevelser, tilhørighet 
og identitet.

• Barn og unge har trygge, likeverdige og utviklende 
oppvekstsvilkår i en kommune i vekst, som verdsetter 
kunnskap, ferdigheter og kompetanse.

• Kommunen har et variert og framtidsrettet næringsliv
• Kommunen har en effektiv organisasjon med motiverte, 

kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere.
• Ullensaker kommune har en beredskap som er i stand 

til å håndtere de hendelser og krisesituasjoner som kan 
inntreffe.

Mobilitets- og byutviklingsstrategi v/PirII og 
Multiconsult for Ullensaker kommune  
(Vedtatt 11.02.2020)
Punkter hentet fra mobilitetsplan.
• Jessheim skal være en by som inspirerer til gåing og 

sykling, og som fremmer bruken av buss og tog. 
• Jessheim skal ha inviterende og aktive byrom med gode 

møteplasser for alle.
• Jessheim skal utvikle et robust byromsnettverk 

som fremmer grønn mobilitet og skaper aktivt og 
inkluderende byliv.

• Skape et attraktivt sentrum: Utvikle et 
sammenhengende og robust byromsnettverk som gir 
plass til et aktivt byliv hele året. 

• Styre bilbruk: Redusere gjennomkjøring i sentrum for å 
gi mere plass til et attraktivt byromsnettverk.

• Øke bruken av tog og buss: Sikre fremkommelighet 
for buss og etablere et effektivt og attraktivt 
kollektivknutepunkt i sentrum.

• Flere skal gå og sykle: Etablere et nettverk av 
forbindelser for gående og syklende med høy standard 
som inviterer til bruk hele året. 

B
Y

K
O

N
S

E
P

T
 JE

S
S

H
E

IM

10

BAKGRUNN
DOKUMENTASJON/GJELDENDE PLANER: OPPSUMMERING AV VIKTIGE VISJONER OG MÅL 



Byplan Jessheim 2030  (16.06.2014) 
• «Identitet» og «livet mellom bygningene» er sentrale 

stikkord. Fokus på attraktive byrom med gode 
forbindelser for gående og syklister. 

• Høy utnyttelse nær Jessheim stasjon og lav i 
områder med særlig verneverdi. Nye hensynssoner 
for områder med kulturminnevernhensyn i § 11. 
Det åpnes for transformasjon og høy utnyttelse i 
blant annet søndre del av Jessheim næringspark. 
Det er også satt krav om helhetlig planlegging og 
opparbeidelse av parker innenfor området.

• Detaljhandel tillates innenfor områder avsatt til 
«sentrumsformål» samt områder nær Jessheim 
stasjon. For områder avsatt til kombinert bebyggelse 
og anlegg er det tillatt med mindre forretninger. 

• Størst mulig andel av trafikkveksten skal 
tas kollektivt eller av gående og syklende. 
Øvrige føringer dekkes av Mobilitets- og 
byutviklingsstrategien. (Se punkter forrige side)

Kommunedelplan for Gystadmarka (06.10.2014) 
• Forventning om fortsatt sterk befolkningsvekst i 

Ullensaker. Bydelen Gystadmarka forutsettes å ta en 
betydelig andel av veksten (8 000-10 000 innb.). 

• Kommunen har et overordnet mål om å skape et 
godt bolig- og bydelsmiljø ved utviklingen av den 
nye bydelen. Tilgang til attraktivt utformede boliger 
med gode uteområder, møteplasser, nærservice, skole/
barnehager og kulturtilbud er forutsetninger for en 
vellykket byutvikling og en mangfoldig befolkning. 

• En sentrumsnær bydel av denne størrelsen vil kunne 
bidra til å styrke Jessheim som by. Dette forutsetter 
at det etableres gode forbindelseslinjer for gående, 
syklende og kollektivtrafikk til sentrum. 

Kommunedelplan for Jessheim Sørøst (15.06.2015) 
• Det legges til rette for utbygging av nye 

boligområder og ny omkjøringsvei i nordre del av 
Langelandsfjellet.

• I valg av løsninger for den nye omkjøringsveien 
mellom Skogmo og Trondheimsveien ved 
E6 Jessheim sør, er det lagt vekt på løsninger 
som ivaretar hensynet til gode boområder og 
friluftsinteresser. Herunder en framtidig funksjonell 
grønnstruktur med gode forbindelser mellom 
Jessheim sentrum og tilliggende skogsområder i sør 
og øst.

• Nytt i delplanen er utvidelse av boligområdene sør 
og øst for omkjøringsveien og økt utnyttelsesgrad 
for deler av boligområdene med gangavstand til 
stasjonen.
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Vår undersøkelse og analyse 
av Jessheims byidentitet er en 
fortolkning. 

For å få en best mulig forståelse av 
et sammensatt sted har vi kombinert 
ulike metoder for datainnsamling 
som dybdeintervjuer, statistikk, 
tekstdata, workshops, arrangementer 
og observasjon, samt tatt 
utgangspunkt i allerede gjennomførte 
datainnsamlinger, (f.eks. Barn og 
unges kommunestyres møte om visjon 

for Jessheim). I hermeneutisk metode 
blir enkeltdelene og detaljene tolket 
ut i fra en forforståelse av helheten vi 
studerer, samtidig som de informerer 
denne helheten. 

I identitetsanalysen diskuterer 
vi hvilken rolle ulike tematiske 
identiteter - og aspekter av disse, som 
gjerne er følelser og opplevelser - 
spiller for den overordnede Jessheim-
identiteten. Noen identiteter kan 
være viktigere å spille på enn andre 

for å oppnå fortsatt økt attraktivitet, 
livskvalitet og positiv stedsutvikling. 

Vi har ikke bare vært ute etter å 
identifisere de mange eksisterende 
oppfatningene av Jessheims 
identitet, men også å vurdere deres 
verdi og nytte for en framtidig 
Jessheim-identitet, sett fra et 
stedsutviklingsperspektiv med mål 
om bærekraftig byutvikling, positivt 
omdømme, god folkehelse og trivsel. 

METODE
ET DYPDYKK I DATAINNSAMLING 

Idéverksted - Formannskapet (foto: Rodeo arkitekter)



Sosioøkonomisk analyse (høst 2018)
• Jessheim by og Ullensaker kommune har opplevd 

en meget sterk befolkningsøkning, med vekst på 
henholdsvis 32% og 35% i en ti-årsperiode fra 
2007-2017. Dette gjør Jessheim til ikke bare en av 
Norges men også en av Europas raskest voksende 
byer. 

• Befokningsfremskrivinger viser at den sterke 
veksten vil fortsette i Ullensaker, med 18% vekst fra 
2016 til 2040, som tilsvarer en befolkningensøkning 
på over 22 000 nye innbyggere. 

• Den sterke befolkningsveksten kan henge sammen 
med den hurtige utbyggingstakten i kommunen, 
som igjen er et resultat av etablering av næringsbygg 
og utbygging av flyplassen.

• Kanskje har Ullensakers kvaliteter, inkludert 
et konkurransedyktig eiendomsmarket, vært 
avgjørende for valg av bosted for innvandrere så vel 
som innflyttere fra andre kommuner. 

• Den hurtige veksten fordrer god planlegging og 
tilrettelegging for å sikre at Jessheim er en attraktiv 
by også i fremtiden. Vekst kan potensielt lede til at 
et sted “mister seg selv”, men i dette ligger også 
muligheten for å skape eller forsterke stedets 
identitet.

ANALYSER: Oppsummering av viktige funn

Fysisk stedsanalyse (høst 2018)
• Jessheim sentrum er sterkt preget av handelen - 

spesielt Storgata med storsenteret. 
• Selv om sentrum i senere tid har blitt fortettet med 

flere boliger og med Rådhusets kulturutvidelse, har 
den sosiale infrastrukturen i sentrum ikke vokst noe 
særlig sammenlignet med resten av Jessheim. 

• Byen bærer preg av voksesmerter. Ny sosial struktur 
og vekst oppstår for det meste i utkanten, uten å 
gagne sentrum noe særlig. Sentrum mangler flere 
alternative sosiale møteplasser.

• Jessheim som helhet har et godt idretts- og 
aktivitetstilbud, men det er veldig lite av det 
som befinner seg i sentrum. Kulturtilbudene er 
mangfoldige, men flesteparten av disse er knyttet 
til kulturhuset. Byen savner flere alternative 
kulturtilbud.

• På tross av et relativt godt kollektivtilbud, en 
sentralt plassert togstasjon, og avstander som 
kan nås med 5 min gange, er bilen svært tydelig 
tilstede i bybildet i Jessheim sentrum.

• Den fysiske stedsanalysen for Jessheim viser at 
det er få grøntarealer og lav andel med tilgang 
til nærnaturterreng.  Fra et folkehelse og 
trivelsperspektiv er dette bekymringsfullt.
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Ideverksted - Formannskapet (10.04.2018) 
• Tanken om at Jessheim, parallelt med de folkelige 

assosiasjonene, også er en kulturby med et sterkt og 
dedikert kulturliv står sterkt. Ønske om kultur som 
kunne satt Jessheim «på kartet».

• Identitetsfaktorene retter seg i stor grad mot 
ordinære by-verdier som kulturtilbud og idrettsliv, 
kommunale tjenester, shopping og fest/uteliv. I tillegg 
preger Jessheims status som by i sterk vekst svarene.  
Identitetsfaktorene er i liten grad knyttet til bygg, 
arkitektur, historiske monument, kunst i offentlig 
rom, parker og estetiske opplevelser. Det samme kan 
sies om immaterielle verdier som «stemning/lynne/
folkesjel». 

Intervjuer - Jessheim (vår/sommer 2018) 
• Nyere historie (1850-i dag) er viktigere enn den eldre, 

når det gjelder stedsforståelse og identitet.  
• Historien om «veikrysset», som plutselig ble et helt 

nytt sted med en formidabel vekst, er den tydeligste 
og viktigste.

• Det vakre kulturlandskapet og naturopplevelsene i 
området inngår ikke i stedsforståelsen av Jessheim, 
som er forbundet med Storgata og Storsenteret. 

• Hovedflyplassen er en stolthet og tilfører av energi 
og «trøkk» på stedet. Nærheten til flyplassen gir 
innbyggerne en god følelse av å ha verden «rett utenfor». 

• I Jessheim sentrum bør kultur bli en tydeligere driver 
for byutviklingen. 

• Det er en grunnleggende optimisme knyttet til 
Jessheims byutvikling, som et sted i vekst, med dagene 
foran seg. 

Byutviklingsdebatt (24.10.2018) - ytringer
• Det handler om muligheter, og voksesmerter går 

over av seg selv!
• Det er opplevelsene vi betaler for og byen er en 

opplevelses-leverandør: Gjelder også for Jessheim
• Kultur binder sammen, kultur og teater er en arena 

for debatt og refleksjon.
• Kjøpesenteret er der, alle går dit og det er der man 

møtes. Vi er heldige som har senteret midt i sentrum, 
men Jessheim trenger noe mer enn Jessheim 
Storsenter.  

• Som Diaz satte ord på i låta; Jessheim er u-jålete! 
Jessheim skal fortsette å være u-jålete, men drømme 
større!

• Jessheim trenger flere trær!

WORKSHOP, JESSHEIM 10.04.18

OPPSUMMERING IDEVERKSTED 
JESSHEIM SENTRUM

JESSHEIM INTERVJUER 
HOVEDFUNN

?

Moderatorer :
- Knut Schreiner (Rodeo Arkitekter)
- Øyvind Mo Larsen (Jessheimpuls) 

Deltakere: 
- Andres Rafael Diaz (tidl. artist, oppvekstsjef i Oslo Røde Kors)
- Jarle Eriksen (Eiendomsutvikler, Jessheim Byutvikling)
- Peter Butenschøn (arkitekt, byplanlegger og forfatter)
- Sara Maria Helstad (gründer)
- Tom Staahle (Ordfører, Ullensaker kommune)
- Tonje Brenna (politiker)
- Tore Østvang (Romerike Folkehøgskole)
- Unni Askeland (kunstner)
- Åge Vebostad (Plan- og næringssjef, Ullensaker kommune)

Vel møtt til debatt om Jessheims byutvikling!

Sted: Kulturbanken Kreti & Pleti

Onsdag 24/10/18
Kl.19:00 - 21:00

-- Gratis inngang --

Arrangør: Ullensaker kommune og Rodeo Arkitekter, i samarbeid med Jessheimpuls.no og Kulturbanken Kreti og Pleti

MEDVIRKNING: Oppsummering av viktige funn fra Rodeos medvirkningsprosess
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Byutviklingsdebatt (foto: Rodeo arkitekter)

Unni Askeland (Kunstner)

Jarle Eriksen (Eiendomsutvikler, Jessheim Byutvikling)

Tom Staahle (Ordfører, Ullensaker kommune)

Åge Vebostad (Plan- og næringssjef, Ullensaker kommune)

Tonje Brenna (Politiker)

Peter Butenschøn (Arkitekt, byplanlegger og forfatter)

Andrine Wennemo (Musiker og låtskriver)

Tore Østvang (Romerike Folkehøgskole)

Sara Helstad (Gründer,  Romerike Musikkteaterskole)
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IDENTITETSFAKTORER

STEDSBILDER

BYIDENTITET 
VISJON

For å peke ut en retning for en bys identitet må den forankres i 
byens innbyggeres og politikeres selvforståelse og fremtidsvisjoner.  

Byens identitet beskrives gjennom identitetsfaktorer. 
Identitetsfaktorene bakes sammen og utgjør byens historie i 4 ulike 
stedsbilder.  De positive stedsbildene danner utganspunktet for en 
fremtidsvisjon som sikrer byutvikling med vekt på kvalitet. 
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JESSHEIM 
FORTELLER 

 
Identitetsfaktorer

Stedsbilder
Visjon



B
Y

K
O

N
S

E
P

T
 JE

S
S

H
E

IM

18

Fortid, nåtid og fremtid? 

Identitetsarbeid i dag handler om 
relasjonelle forhold og dialog mellom 
fortid, nåtid og framtid. Byidentitet 
kan undersøkes gjennom å stille tre 
spørsmål: 

Hvem er vi? 
Svarene peker mot fortiden; de 
historiske, kulturelle og naturgitte 
betingelsene, og kan undersøkes for 
eksempel i eksterne kilder.

Hvordan lever  vi? 
Svarene peker mot nåtiden; 
forholdene i omgivelsene våre som 
former det daglige liv og menneskers 
erfaringer og levevilkår på stedet, 
og undersøkes ved å la mennesker 
beskrive sin livsverden. 

Hvem vil vi bli? 
Svarene peker mot framtiden og 
muligheten for å utvikle, tilpasse og 
fornye sin identitet, og undersøkes for 
eksempel i offentlige visjons-, plan- og 
strategi dokumenter.

Siden valgfriheten har gjort det 
å skape seg selv til det sentrale 
livsprosjektet i dagens samfunn, 
har identitet blitt kjernebegrepet 
som gir retning og mening til 
handlinger og til tilværelsen, og er 
dermed svært virkningsfullt, både for 
enkeltmennesket og byer. 

Identitetsfaktorer kategoriserer de 
opplevde identitetene, og peker 
ut retninger frem mot en samlet 
byidentet.  

 

IDENTITETSFAKTORER
DIALOG MELLOM FORTID, NÅTID OG FRAMTID 

IDENTITETSFAKTORER

STEDSBILDER

BYIDENTITET 
VISJON

Identitetsfaktorene forteller hele spekteret av en bys selvforståelse, 
og er en konsentrert analyse av byens politiske føringer, medvirkning, 
observasjoner, intervjuer og stedsanalyser.

STEDSANALYSER

MEDVIRKNING

INTERVJUER

OBSERVASJONER

POLITISKE FØRINGER
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• Naturlandskap
• Eldre historie
• Nyere historie
• Sentrum
• Hovedflyplass

BRYTE NED

STEREO
TYPIER

FOLKELIG 

HØYKULTUR

          ÆRLIG/AUTENTISK      
  

    
    

  M
ANGFO

LD

   
   

   
   

  B
Y

LI
V

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

KRYSNINGSPUNKT          BYGDEBYEN            NYBYGGERÅ
N

D
     D

EN
 TR

E
D

JE
 B

Y
EN

BR
IN

GE
N

AT
UR

EN
 IN

N

ELDRE

HISTORIE
NYEREHISTORIE

NAT
UR 

O
G

LA
NDSK

AP HO
VED-

FLYPLASS

JESSHEIMINGEN KULTURTILBUD

JESSHEIM
 I

PO
PULÆ

RKULTUREN

JE
SSH

E
IM

O
G

 D
E

 A
N

D
R

E
 
SE

N
TR

U
M

FR
AM

TI
DS

SY
NET

Kulturutveksling
Øst-Vest

Gravhauger

Jordbruk

«Det norske» Identitet 
forankret i

natur

Jessheim 
omkranset av
vakker natur

Sykling

Langrenn

Aktivitet
Fritid

Nordbytjernet

Vanskelig
å orientere

seg

Sentrum er
hvor-som-helst

Forsterke forbindelser 
sentrum-natur

Sentrum opplevd
som negativt

Storsenteret
dominerer

«feilslått
byutvikling»

ikke for
fotgjengere

ikke for
opphold

«estetiske
utfordringer»

MEN godt
tilbud

MEN aktiviserer
sentrum

Identiteten
til Jessheim

Savner
grønt-

områder

Behov for
rekreasjon

Sosial uten å
forlate sentrum

Forsterke
Storgata?

Forside

Hip-hop
Diaz

Hyllest til
«harry-faktorene»

Tanja
Hansen

Porno

Humor

Pop/Rock

Black metal

«Alle typer folk» Ikke
framtredende

Mangler
høykultur

Befolknings-
vekst

Nye
krav

Kunst

Trenger
mellomstore

scener og
møteplasser

Villa
Sole?

Sundt-
byen?

Drivkraft
i steds-

utvikling

Kultur og kunst
en mer sentral

rolle

«Vågale valg»

Klassisk
musikk

Nasjonal
referanse

Lite interaksjon
med Jessheim

Romerike
Folkehøgskole

Kulturhuset

Beboere
positive

Fortetting

Styre
befolknings-

vekst
Jessheim
i sentrum

Satse
på kultur

Ungdom

Felleskap
Møte-
plasser

By

Kollektiv-
knutepunkt

Vekst
MEN kan
bli stygt?

For
intensivt?

Funksjoner
og tilbud

Jordvern

Bra for
barn

Revvy

Den nyrike
bonden

VS.

Jessheim tiltrekker
seg folk fra hele
landet og verden

Fargerikt

Dynamisk

Visse
karakteristikker

Negativ

Harrykultur

Mangel på
kulturell 
kapital

Folkelighet

Positiv

Trivsel

God
selvfølelse

Den nyrike
bonden

Kjøpekraft
Tradisjonelle

verdier

Vekst

Lunhet

Trivelig
omgangsform

Gjelder for
mange

småbyer?

Dimmu
Borgir

Internasjonal
eksportvareBarry

Matheson

Flere
æresutmerkelser

Myten om
det folkelige

og morsomme
med svak 
kulturelite

Jessheims
kulturbidrag

viktige

Endring 
av etablerte

kulturuttrykk

En arv å
bygge på 

Else Kåss
Furuseth

Bruker
Jessheims-
identiteten

vs
Bakside

Rådhusplassen
og kulturhuset

Storgata opplevd
som positivt

Sentrum har IKKE
naturkobling

Kulturlandskap

Landbruks-
kommune

Bygdesentrum

Vegkryss

Jernbane-
stasjon

E6/
RV174

Militære
Motorsport

1998

Ullensaker
høyere status

Ullensaker
= autentisitet

Ullsoker 
snarere enn 

Jessheiminger

Jessheim ikke 
en identiet for

inn�yttere

Integrasjon av
bygd og by?

Distingvere
Jessheim

Oslo
Lillestrøm

Jessheim

Jessheim 
lavere status 

Økt til�ytting

Før og etter

Stor 
betydning

Vekst

Fra 
bakevje

til sentrum

I konkurranse
med andre 

vekstområder

Veikrysset
som vokste

Nye
innbyggere

Mer sentral

Kort vei til
Oslo og verden

Et åpnere sted

Lettere å
etablere seg

Sydenturer

Rask
vekst

Arbeidsliv

Industri

Urbanitet

Tra�kktungt
Estetiske

utfordringer

Folkeliv
Enhetlig

Praktisk
og trivelig

Harry- og
rånekultur

Åndelig sentrum
Norrøn mytologis vugge

Møte mellom
folk og kulturer

Maktkontinuitet gjennom
prosesser og kulturelle 

endringer

• Kulturtilbud
• Jessheim i populærkulturen
• Jessheimingen
• Jessheim og de andre
• Framtiden
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NATURLANDSKAP

Som nasjon og folk har Norge og 
nordmenn sin kulturelle identitet 
forankret i naturen. Naturen er 
viktigst, og gjerne det man framhever i 
kommunikasjonen av et sted, enten det 
er sanger, dikt eller i populær omtale 
– de syv fjell, polarbyen, elvebyen, 
mjøsbyene. 

Jessheim er omkranset av vakker natur; 
et mildt og vennlig kulturlandskap 
med bølgende åkere og Romeriksåsen 
i horisonten. En kjøretur langs 
«gamleveien» fra Kløfta til Jessheim, 
og forbi idylliske Ullensaker Kirke, kan 
sende tankene til Toscana. 

Denne opplevelsen er desverre ikke 
med videre inn i Jessheim sentrum. Til 
tross for at sentrum ligger noe opphøyd 
i terrenget, er det kun enkelte steder 
visuell kontakt med landskapet rundt. I 
sentrum er det vanskelig å orientere seg 
i det større landskapet, og man kunne 
vært hvor som helst i Norge.

Dette er uheldig for naturen og 
landskapets rolle som en del av 
Jessheim-identiteten. Et typisk 
postkort viser gjerne et sted i kontekst 
av omliggende naturlandskap – elven, 
havet, stranden, åsene og fjellene. Men 
det er vanskelig å se for seg hvordan 
dette kunne fanges på Jessheim i dag. 

Nordbytjernet trekkes fram av så 
og si samtlige kilder når det gjelder 
Jessheims naturkvaliteter. Nordbytjernet 
forklares både som et symbolsk og et 
praktisk sted; det har stor betydning 
for livskvaliteten og patriotismen 
på Jessheim, og er et folksomt sted, 
særlig på sommeren. I motsetning 
til «Toscana-landskapet», så forstås  
Nordbytjernet som en del av Jessheim.
 

Identitetspotensialer: 

• Sett fra et byutviklingsperspektiv, 
ville det vært hensiktsmessig å 
etablere en grønn parkforbindelse 
som reduserte den opplevde 
avstanden til naturen gjennom å 
koble Storgata og Nordbytjernet 
sammen.  

• Det er svært positive følelser for 
naturen rundt Jessheim. Det vakre 
naturlandskapet passer ikke inn 
med forståelsen av Jessheim som 
et litt praktisk og «harry» sted for 
bilbasert handel.  

• Naturen er en universell kvalitet 
som Jessheim burde jobbe for 
å integrere i sin stedsidentitet. 
Det handler om utkikkspunkt 
og fondmotiv; det handler om 
å bringe naturkvalitetene inn i 
sentrum. 

Jessheim er omkranset av 
vakker natur; et mildt og 
vennlig kulturlandskap 
med bølgende åkere 
og Romeriksåsen i 
horisonten. 

Nordbytjernet (foto: Benjamin Østli)

Grønne overskuddsareler i sentrum

Grønne møtesteder i sentrum

BRINGE NATUREN INN 

Romsaasparken
12,4 daa

Veibergkvartalet
1,2 daa

Rådhus"parken"
9,6 daa

Herredshuset
2,8 daa

Stasjonsparken
2,8 daa

Dampsagaparken
5,4 daa

Grønne forbindelser
2,9 daa
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Nordbytjernet (foto: Benjamin Østli)

1

3

2

Nordbytjernet

Svarttjernet

Langelandsfjellet

1

2

3

Kart over topografien og vegetasjonstyper i Jessheim  (kilde:  Miljøstatus.no)

Fulldyrket jord

Skog, høy bonitet

Skog, middels bonitet

Skog, lav bonitet

Uproduktiv skog

Åpen jorddekt fastmark

Åpen skrinn fastmark

Vann

Planlagte utbyggingsområder
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ELDRE HISTORIE
Jessheim har en spennende identitet i 
kraft av sin eldre historie. Storhaugen 
Raknehaugen, reist rundt 550 e.Kr, 
er den største i Norden, og forteller 
historien om Jessheim som et 
forhistorisk maktsentrum. 

De fleste informantene vi intervjuet ga 
uttrykk for at Jessheims eldre historie 
var fjern og ukjent for dem, og noe som 
i liten grad preger stedets selvforståelse.

Storhaugene var gjerne sentre i 
høvding eller småkongedømmer, og lå 
utelukkende i gode landbruksområder. 
De er gjerne omsluttet av andre 
jernaldergraver, forhistoriske veifar og 
storgårder. 

Like utenfor Jessheim ligger det svært 
mange gravfelt fra yngre jernalder/
vikingtid. Raknehaugen ligger i tillegg i 
krysset mellom øst-vest og oldtidsveien 
mellom Viken og Mjøstraktene. 

Sistnevnte gikk under navnet 
"Ljodgate" - som betyr allfarvei. Denne 
sentrale plasseringen var antakeligvis 
grunnlaget for det forhistoriske 
maktsenteret, hvor høvdingen kunne 
kontrollere ferdsel og vareflyt. 

Hovingården var et før-kristent politisk 
og religiøst senter, som i middelalderen 
utgjorde kjernen i et storgods. Hovin 
kirke, reist i 1695, er Ullensakers eldste, 
og viser maktkontinuitet gjennom 
religionsskiftet. 

Et stort omfang av arkeologisk 
litteratur tar for seg utgravninger og 
funn i Ullensaker.  Professor emeritus i 
arkeologi Anders Hagen har Jessheim 
som det sentrale utgangspunktet i sin 
bok om norsk arkeologihistorie. 

I den hakket mindre vitenskapelige 
«Jakten på Odin» skriver Thor 
Heyerdahl om dette området der 
mennesker ble til guder og begravet 
for å bli minnet til evig tid: Odin 
og de opprinnelige norrøne gudene 
var opprinnelig folk fra Russland 
og Svartehavet som emigrerte til 
Skandinavia da romerne ekspanderte 
inn i deres hjemland.

Den eldre historien gir et bilde av 
Jessheim som et historisk maktsentrum 
med fruktbart landskap, «der veier 
krysses»; fra nord til sør og øst til vest. 

Dette danner et naturlig bakteppe 
for fortellingen om stedet der den 
moderne tid innledes i Norsk historie, 
med Romerike som samlingspunkt 
for Grunnlovsforsamlingen, og 
etableringen av Norges første jernbane, 
på 1850-tallet. 

Identitetspotensialer: 

• Formidlingen av Jessheim som 
et historisk viktig sted i Norden, 
kan styrkes gjennom kulturelle 
arrangementer og opplevelser 
som historiske spill, kunnskaps-
senter, museum o.l. En informant 
argumenterte for legitimiteten til et 
«Museum for Norrøn mytologi» på 
Jessheim.  
 

• Det er potensial i å videreutvikle 
en identitet basert på eldre historie, 
men den mangler foreløpig 
tiltrekningskraft og en umiddelbar 
opplevelse. Samtidig gir den et solid 
fundament i en identitet forankret 
i «veikrysset» (som vokste). Et 
sentrum i et vakkert landskap, 
med nær forbindelse til de store 
historiske utviklingsfaktorene. 

Utgraving av Raknehaugen 1940 (kilde: Sigurd Grieg/Riksarkivet)

KRYSNINGSPUNKT 
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Raknehaugen ble bygget ca. år 550. Byggingen av haugen har krevd mellom 70 000 - 90 000 dagsverk, alt 
utført i løpet av ett år. Ingen vet sikkert hvorfor den ble bygget. 

Raknehaugen (foto: Bjørn Erik Nyberg)
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Fredet etter Kulturminneloven

Verneklasse 1 (VK1) - Fredningsverdig

Verneklasse 2 (VK2) - Vernet/verneverdig

Verneklasse 3 (VK3) - Verneverdig

Jessheims historie som et jordbruksland er å finne igjen i Ullensaker 
kommunes kulturminneplan 2017-2021. Flere gamle gårdsbebyggelser, 
gårdsbruk, tungrupper og jordbrukslandskap er verneverdige. Disse ligger 
spredt i området og knytter seg til gamle jordbruksveier. I sentrum finner 
vi verneverdige trehusbebyggelser som vokste fram i forbindelse med 
utviklingen av jernbanestasjonen.

Madsstua, Allergot-Langeland og 
Allergot-Døli; småbruksgrend

Allergot ungdomsskole

Østre Døli; gårdstun

Laachebyen; villabebyggelse fra 
mellomkrigstid

Stenvåg; stuebygning i sveitserstil

Ullensaker Dampsag og Høvleri, 
administrasjonsbygning, og 
Godshus/"Pakkhuset" fra 1908

Myrvang, lite sveitserhus, og 
Nygård, småbruk fra 1918

Boligeiendom Jacobsgate med 
lite sveitserhus og uthus i hagen

Bevaringstrianglet; 
Veiberggården, Herredshuset, 
Doktorgården,Vegelgården, 
Kingsgården, Villa Sole, Lysheim, 
Heimen, Veibergstabburet, 
Veibergstua

Teisengården; villa fra 
århundreskiftet med bolighus i 
sveitserstil

Jessheim stasjonsbygning fra 
1908

Fakkelsenteret; Ullensakers første 
butikksenter fra 1968

Nordre Storgata; Gimle, 
Furusethgården, Apotekergården, 
Rosendal, Solheim

Kommunehuset; 
administasjonsbygning fra 1967

Linjebo; 12 rekkehus bygd i 1962 
som militærboliger
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NYERE HISTORIE
Det er den nyere historien på 
Jessheim, fra jernbanestasjonen 
(1854) til åpningen av Oslo Lufthavn 
Gardermoen (1998), som både i lokal 
og nasjonal kontekst preger bildet av 
Jessheim «før i tida».

Den historisk nære fasen fra 1960-tallet 
til Gardermoen Lufthavn til dagens 
situasjon på Jessheim, er fortellingen 
om "fra bygd til by". Denne fortellingen 
handler om samferdsel: tog, motorvei, 
flyplass. I større grad enn eldre 
historie, landbrukssamfunnet eller 
Ullensakers vakre natur, er dette selve 
grunnfortellingen om Jessheim hos de 
lokale. 

Jessheims identitet basert på nyere 
historie handler om jernbanestasjonen, 
trelast og tømmerfløting langs Glomma 
og Vorma, Dampsaga i sentrum og 
Storgata. Landbruket var en viktig del 
av arbeidsliv og sosiokulturelle forhold, 
og stedet kan i liten grad sees på som et 
gammelt industristed. 

Mange som husker tiden før 
hovedflyplassen, forbinder Jessheim 
med militær aktivitet og Gardermoen 
som utgangspunkt for charterturisme. 

I etterkrigstiden utviklet Jessheim 
seg på samme vis som de fleste andre 
tettsteder. Ideen om at disse bygdesentra 
skulle utvikles med hensyn til estetikk 
og kulturvern, har i beste fall hatt liten 
utbredelse. 

Med spredt bosetning i hele Ullensaker, 
har Jessheim de siste hundre årene vært 
et typisk bygdesentrum. Bystatusen 
kom først i 2012, og handlet da om 
innbyggertall. Bykultur i klassisk 
forstand, forbundet med handel 
og industri, høyere utdanning og 
kulturinstitusjoner,  finnes ikke her. 

Jessheim som veikryss og knutpunkt har 
en sammensatt identitet, som et sted 
med eget arbeidsliv og handel, som et 
sentrum i en landbrukskommune, og 
ikke minst som en satellitt-by til Oslo, 

med et høyt antall pendlere.
Flere informanter peker på den "nede 
på jorden"-omgangsformen, som noe 
positivt ved stedet. 

Identitetspotensialer: 

• Bygde-byen har mange av de 
tradisjonelle relasjonsbåndene som 
landsbygda; populært forstått som 
en mer ekte og autentisk måte å 
forholde seg til hverandre, enn i 
den instrumentelle, kalkulerende 
storbyen.  En identitet knyttet 
til autentisitet og tradisjoner har 
potensiale til å skape tilhørighet.  

• På bakgrunn av den nyere historien 
i forrige århundre, kan man se 
verdien i en identitet basert på de 
positive aspektene av bygde-byen. 
Bygde-byen er også et artig sted 
for handel, opplevelse og sosiale 
møter, i et vakkert, landlig landskap 
som folk først og fremst knytter 
identiteten sin til. 

BYGDE-BYEN 

Jessheim stasjon (foto: Wim Saher)

Jessheim stasjon (foto: Wim Saher/Norsk jernbanemuseum)

Navnet kommer av norrønt Jasseimr, Jesseímr, 
første ledd utolket, siste ledd heim; opprinnelig 

brukt om Hovin sogn, fra slutten av 1800-tallet 
om jernbanestasjonen
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SENTRUM

Fakkelsenteret (kilde: Eidsvoll Ullensaker blad)

Jessheim har blitt brukt som eksempel 
på tettsteders feilslåtte byutvikling 
og estetiske utfordringer i ferske 
publikasjoner fra arkitekturprofessor 
Peter Butenschøn og forfatter Bjørn 
Gabrielsen. 

Forholdene for opphold og gange i 
sentrum har også blitt kritisert. Men 
det er særlig storsenterets dominerende 
rolle i arkitekturen som trekkes fram, 

og hvordan det «klattevis» har blitt 
utbygget.  Storsenteret er populært 
på grunn av sitt gode tilbud og 
plasseringen som gjør at man i hvert fall 
er i sentrum. 

Der senteret typisk beskrives med ord 
som «funksjonelt» eller «praktisk», 
har Storgata status som den hyggelige 
strekningen og «sjela» til Jessheim. 

Samtidig forteller informantene om en 
fin dynamikk mellom senteret som sted 
for handel, storgata for sosiale møter, og 
kulturhuset for opplevelser. 

BYLIV GJENNOM OPPLEVELSER OG HANDEL
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1970-2011
I 1979 åpnet nye E6 forbi Jessheim, 
og trafikken gikk igjen utenom. 
Tettstedet ble framover mot 1990 i 
stadig større grad dominert av handel 
og service. Et eget nærings- og 
industriområde vokste frem øst for 
sentrum, inntil jernbanen. En ny stor 
endring inntraff for Jessheim i 1992, 
da vedtaket om å bygge hovedflyplass 
ble fattet. Tettstedet vokste i de to 
påfølgende tiårene, med nye boligfelter 
og med mer bypregede områder med 
leilighetsbygg. Manesjen var tidligst 
av disse. I sentrum vokste handelen 
og storsenteret ble det dominerende. 
Rådhuset ble utvidet med kulturhus 
og flere nye kontorplasser. Utenfor 
sentrum fikk de nye boligområdene 
et noe annerledes preg enn de eldre, 
med høyere plassutnyttelse og mindre 
variert bebyggelse.

(kilde: Ullensaker kommune, 
Kulturhistorisk stedsanalyse - Jessheim.)

1800-1900
Hovedveien mellom Viken og Nidaros 
gikk gjennom Ullensaker i området 
ved Hovin og Raknehaugen. Sent 
på 1600-tallet ble Trondhjemske 
Kongeveianlagt lengre øst. I 1805 
var området der Jessheim i dag 
ligger preget av gårdsbruk og mindre 
plasser. En del av plassene lå til 
hovedveien, og livnærte seg delvis på 
håndverk, krohold og overnatting. 
Kornmagasinet ble bygget i 1820, og 
framover mot 1850 ble det etablert 
flere mindre plasser langs Kongeveien.  
Hovedbanen nordover førte med seg 
endringer, og Trøgstad stasjon ble 
etablert. Antallet reisende som la veien 
om tettstedet økte, og det ble etablert 
flere industriforetak og forretninger 
som baserte seg på at varene ble sendt 
med toget. Det vokste fram bebyggelse 
på begge sider av jernbanen, men fram 
mot 1900 begynte Storgata å ta form 
av et sentrum i tettstedet.

1900-1960
Etter 1900 begynte Jessheim å ta 
form som et sentrum for området. 
Herredshuset og den nye stasjonen 
markerte seg som store satsninger, 
og villabebyggelsen begynte å innta 
tettstedet. Laachebyen kom som 
det første ”boligfeltet” ca 1920, 
og etter krigen kom den første 
rekkehusbebyggelsen. Kommunen 
ekspanderte med skoler og gamlehjem, 
og biltrafikken og servicevirksomhet 
knyttet til den begynte å prege 
Jessheim. Utover på 1960-tallet 
ekspanderte Jessheim raskt, og endret 
igjen karakter. Boligbyggelagenes 
rekkehus satte preg på områder som 
tidligere var landbruksjord eller skog. 
Kjøpesenterene gjorde sitt inntog med 
byggingen av Fakkelsenteret i 1969, 
og samfunnsbyggingen fortsatte med 
bygging av skoler, idrettsanlegg og nytt 
rådhus.
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Jessheim sentrum er sterkt preget 
av handel - spesielt Storgata med 
storsenteret. Selv om sentrum i senere 
tid har blitt fortettet med flere boliger 
og med Rådhusets kultur-utvidelse, har 
den sosiale infrastrukturen i sentrum 
ikke vokst noe særlig sammenlignet 
med resten av Jessheim. Byen bærer 
preg på voksesmerter. Ny sosial 
struktur og vekst oppstår for det meste 
i utkanten, uten å gagne sentrum 
noe særlig. Sentrum mangler flere 
alternative sosiale møteplasser. 

Jessheim sentrum har veldig lav 
prosentvis bebygd areal på 20% 
(overflateparkering er ikke medberegnet 
som bebygd areal).  Til sammenligning 
har Torshov 25%-BYA og sentrale 
Grunerløkka 45%-BYA.

Innenfor sentrumsavgrensningen er det 
registrert 1 097 boenheter. Omtrent alle 
leilighetene i Jessheim sentrum er blitt 
bygget i løpet av de siste 5-7 årene. 

Til sammenligning er antallet 
boenheter innenfor byavgrensningen    
7 636. 

Kun 14% av boligene er innenfor 
sentrumsavgrensningen og bare 
10,6% av Jessheims innbyggere 
(innenfor byavgrensningen) bor i 
sentrum. Jessheim sentrum har en 
folkningstetthet på 1 872 innb./km2. 

Enebolig

Tomannsbolig

Rekkehus

Leiligheter

Annet

20%
BEBYGD AREAL

174 000 M2

BEBYGD AREAL

12% 8%

Bolig

Næring

Kombinert

Det som vises som “kombinert” beregnes innbyrdes iht. faktiske datatall fra matrikkelen. F. eks. 
har Skovly totalt ca. 99 260 m2 hvor ca. 56 800 m2 av disse er avsatt til bolig i følge Matrikkelen.  
Resterende areal beregnes da som næring.
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Julestemning i Storgata (kilde: Jessheim Storsenter/Spire Kreativ)

- Der senteret typisk 
beskrives med ord som 
«funksjonelt» eller 
«praktisk», har Storgata 
status som den hyggelige 
strekningen og «sjela» til 
Jessheim. 

Når informantene tenker på Jessheim 
som sted, så er deres indre bilde 
storsenteret og Storgata – det er det som 
er Jessheim. Det betyr at endringer og 
oppgraderinger i Storgata og området 
rundt, i sterk grad vil påvirke hvordan 
man tenker om Jessheim, altså selve 
byidentiteten. 

Rådhusplassen blir i liten grad trukket 
frem når det snakkes om Jessheim 
sentrum. Rådhuset, rådhusplassen 
og kulturhuset har fått status som 
«bakside», mens Storgata er «forsiden» - 
noe som i seg selv understreker hvilken 
betydning Senteret har for Jessheims 
innbyggere sine mentale kart. 
 

Identitetspotensialer: 

• I utmerkelser som «Attraktiv by» 
(tidligere Statens kulturpris for 
byer og tettsteder), har vilje til 
å satse på gode offentlige rom i 
sentrum vært en gjennomgående 
faktor. Jessheim er beryktet for en 
voldsom kjøpesenterarkitektur i 
sentrum, men en ambisiøs satsning 
på offentlig rom kan være en 
viktig faktor for å endre denne 
fortellingen. 

• Det handler ikke bare om små 
grønne lunger her og der, men også 
et større parkområde som muliggjør  
aktiviteter i sentrum.  

• Å satse på vern og oppgradering av 
Storgata framstår som en opplagt 
strategi for positiv stedsutvikling.  
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Kartlegging av grå og grønne 
flater i Jessheim sentrum

Bygghistorikk 1800-2018 
(kilde: Bygningsinformasjon fra Statens 

Kartverk, Matrikkelen.

Annet

Næring

Bolig

Bakkeparkering

Grønne offentlige flater

Andre grønne flater

Harde grå flater

Ukjent

1800-1849

1850-1899

1900-1949

1950-1989

1990-1999

2000-2009

2015-
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1 275
løpemeter
aktive fasader
(sentrum)

Aktive fasader
Det er mange aktive fasader (handel, 
kaféer, restauranter o.l.) langs med 
Storgata. I Furusethgata er det 
nærmest ingen, kun enkelte innganger 
til Storsenteret og inngangen til 
Rådhuset.

Handel/forretning, servering/overnatting, 78%

Kontor, 9%

Terminal og logistikk, 6%

Industri, 4%

Kultur, religion, helse og annet, 3%

Næringsfordeling
Jessheim sentrum domineres av handel 
i Storgata og Storsenteret. Jessheim 
Storsenter ble sist utvidet i 2008 til 
over 60 000 m² gulvflate med rundt 
150 butikker og 9 spisesteder. Senteret 
ble opprinnelig ferdigstilt i 1968 med 
navnet Fakkelsenteret, og var da ett 
av landets første kjøpesentre. I 1979 
åpnet HK-Senteret ved siden av 
Fakkelsenteret, og i 2003 åpnet dagens 
storsenter etter at de to tidligere 
kjøpesentrene var slått sammen.

Av industri kan nevnes 
sementvarefabrikken som utnytter 
sand- og grusforekomstene i 
distriktene, og en trevarefabrikk. I 
Gystadområdet er det en del industri-, 
terminal- og logistikknæring.
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Gardermoen lufthavn (kilde: Avinor/Foto: Sune Eriksen)
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HOVEDFLYPLASSEN

Hovedflyplassen er et 
tveegget sverd – den er 
viktig for veksten til 
Jessheim, men samtidig 
så viktig at det blir 
en påminnelse om at 
Jessheim er litt «på 
sida», en blindvei, på 
grunn av togbanen. 

Man skal ikke være redd for å bruke 
store ord når man snakker om 
hvilken betydning etableringen av 
hovedflyplassen i 1998 hadde for 
Jessheims stedsforståelse og -utvikling. 
Et «før og etter»-moment som de fleste 
kommer raskt inn på i spørsmål om 
Jessheim-identiteten.

Identiteten som flyplass-byen handler 
først og fremst om vekst – innbyggere, 
boliger og arbeidsplasser. Men det 
er også en kraftig forsterkning av 
fortellingen om «veikrysset som vokste», 
og Jessheim som et historisk «sentrum» 
- lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Hovedflyplassen har endret hvor 
Jessheim henvender seg. Det er fortsatt 
et pendlersted til Oslo, men i dag 
har Ullensaker flere innpendlere (ca. 
18.000) enn utpendlere (ca. 10.000). 
Mange arbeider i luftfarten eller på 
flyplassen. Beliggenheten er mer sentral 
enn noensinne, med kort vei både til 
Oslo og ut i verden, og kan i tillegg 
tilby mange og rimelige boliger, så 
populasjonen er stadig mer flerkulturell 
og blandet.  

Informantene vi snakket med, beskrev 
at det var litt «stas» med flyplassen; at 
det føltes bedre å bo på Jessheim og si 
at man kom herfra. Flyplassen har satt 
stedet på kartet, og gitt en stolthet og 
selvtillit man ikke hadde tidligere.

Jessheim er ikke lenger like lokalt 
forankret. Den korte veien til Oslo, eller 
Paris, gjør det lettere å etablere seg her 
for innflyttere. 

Som motor for stedsutviklingen, er 
flyplassen viktig for å gi inntrykk av 
Jessheim som et sted med energi, trykk 
og vekst. Flere informanter påpekte 

dette som viktig for trivselen: den 
optimistiske grunnstemningen av å 
vokse, ligge sentralt og være viktige i 
regionen. Samtidig trakk mange fram 
at de ikke alltid la merke til, eller tenkte 
på flyplassen i hverdagen. Men akkurat 
som Oslofolk ikke bruker marka 
eller fjorden hver uke, så ligger det i 
underbevisstheten som en trygghet og 
kvalitet. 

Likevel er det bekymringer. Jessheim 
kan tape i kampen om ressurser og 
arbeidsplasser i regional konkurranse 
med for eksempel Gardermoen 
Næringspark, eller Råholt i 
Eidsvoll kommune. Disse har bedre 
beliggenhet med tanke på togavganger. 
Hovedflyplassen er dermed et tveegget 
sverd – den er viktig for veksten til 
Jessheim, men samtidig så viktig at det 
blir en påminnelse om at Jessheim er 
litt «på sida», en blindvei, på grunn av 
togbanen. 

Identitetspotensialer: 

• Hovedflyplassen har åpnet 
opp muligheter og markeder 
i et tidligere bygdestrøk, og 
tiltrekker seg folk fra hele 
landet og innvandrere. Noen 
informanter pekte på en form 
for «nybyggerånd». Det kan være 
meningsfullt å delta i et «nytt» 
samfunn som planlegges og 
etableres.  

• En slik nybyggerånd kan gi 
unike muligheter og være en god 
identitetsbygger, men det forutsetter 
at det stilles krav til kvalitet og 
samfunnsbidrag. 

NYBYGGERÅND
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KULTURTILBUD
FREMTIDEN, EN FOLKELIG HØYKULTUR? 

Kulturfeltet er ikke blant de 
framtredende kvalitetene og 
faktorene i dagens stedsforståelse og 
byidentitet. Stedet har ingen festivaler, 
arrangementer eller andre kulturelle 
arrangementer av nasjonal betydning. 

Den viktigste identitetsfaktoren for 
kulturfeltet er institusjonen Romerike 
Folkehøgskole. Skolen har elite-
status og er en nasjonal referanse 
innen skuespiller-utdanningen. Den 
har i tillegg et av stedets vakreste 
bygg og beliggenhet. Dessverre er det 
lite interaksjon mellom sentrum og 
høgskolen, og den beskrives av enkelte 
som et spøkelseshus om sommeren. 

Den brede kulturen, som gjerne 
framføres i Kulturhuset, omtales 
positivt, og sett i forhold til barn 
og unges oppvekst, så er kultur- og 
aktivitetstilbudet bra. 

Men Jessheim begynner å bli en by, med 
mange tilflyttende mennesker. Dette 
endrer forventningene til kulturen, 
og utfordrer inngrodde praksiser og 
uttrykksformer i feltet.  

Det pekes på ønsket om sammensatt, 
og mer kunst i sentrum. Både i form 
av utfordrende gatekunst og et mer 
avansert program i kulturhuset.

Når  Jessheim skal gå fra bygd til by er 
det naturlig at det oppstår utfordringer, 
og det blir viktig å møte et bredt spekter 
av beboergrupper. I forlengelse av 
dette blir det like viktig å opprettholde 
det gamle kulturlivet og tradisjoner 
med revy og humor, som å utfordre 
programmet med nye kulturformer.

Økte innbyggertall betyr behov for en 
økt kapasitet. Det er flere som påpeker 
mangelen på flere gode, mellomstore 
scener og møteplasser for kulturlivet. 
Historiske bygg har potensialer, og 
kan bli aktuelle utgangspunkt for det 
fremtidige kulturlivet. 

Identitetspotensialer: 

• «Bilbao-effekten» er et kjent begrep 
innen byutvikling, om hvordan 
steder kan få ny eller endret 
identitet gjennom signalbygg og 
kulturdreven byutvikling. Jessheim 
kan med fordel bruke kultur som et 
aktivt virkemiddel i byutviklingen.  

• Å satse på kunst og kultur som 
drivkraft i stedsutviklingen, kan 
effektivt endre fortellingen om 
Jessheim som «harryby». En større 
variasjon og mer mangfoldige 
kulturuttrykk, hører hjemme i en 
moderne by, og er essensielt for 
stedets attraktivitet.  

• Møte beboernes etterspørsel etter 
kunst og kultur. 

Gatekunst i Jessheim  (foto: Sara Marue Vollset)
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BRYTER NED STEREOTYPIER 

POPULÆRKULTUREN
De første assosiasjonene folk har til 
Jessheim er ofte populærkultur som 
hip-hop, humor, black metal, porno og 
utbrettspiker, og pop/rock. 

Det finnes selvsagt flere kjente navn 
fra Jessheim, blant annet politikere og 
idrettsutøvere. Men de opptrer sjeldnere 
som hvem folk umiddelbart forbinder 
stedet med. 

På 1960-tallet var Jessheim en hotspot 
i norsk popmusikk, som adressen til 
artistmanageren Barry Matheson. 
Hans artist-management er Norges 
lengstlevende, og har fortsatt base 
i Jessheim. Matheson har fått flere 
æresutmerkelser for sin innsats og 
bidrag til norsk pop. 

Rapperen Diaz satte igjen Jessheim 
på kartet i norsk musikk, da han 
på begynnelsen av 2000-tallet fikk 
suksess med låta «Jessheim». Med 
musikkvideoen for hitlåta laget han 
også en kobling til pornoskuespilleren 
Tanja Hansen, i tillegg til det lokale 
rånermiljøet.

En av norsk musikks største 
eksportvarer generelt, og innenfor 
metalmusikken spesielt; bandet 
Dimmu Borgir, ble grunnlagt på 
Jessheim på begynnelsen av nittitallet.

Jessheim er også hjemstedet for en av 
landets mest profilerte komikere, Else 
Kåss Furuseth, som gjerne løfter fram  
sin Jessheims-bakgrunn i media. 

Jessheims posisjon i populærkulturen 
skaper et inntrykk av et folkelig 
og morsomt sted, men disse 
populærkulturelle uttrykkene er ikke 
institusjonalisert eller manifestert 
gjennom for eksempel en festival eller 
museum. 

Inntrykket bidrar positivt til 
forestillingen om «nybyggerlandet», men 
det kan også gi en negativ påvirkning 
dersom Jessheim ønsker å redusere 
«harry»-ryktet. Det er likevel viktig å 
være åpen for at nyere populærkulturelle 
uttrykk, over tid, gjerne tas opp i de 
etablerte kulturuttrykkene. I dag har for 
eksempel Black Metal anerkjennelse 
som et viktig, innovativt musikkuttrykk, 
og både hip-hop og Kåss Furuseth er 
representert i hovedstadens teatre.

I vår tid har har skillet mellom høy og 
lav kultur i stor grad blitt brutt ned; den 
moderne dannelsen er «altetende» og 
kombinerer ulike kulturuttrykk.

Identitetspotensiale: 

• Som en måte å foredle den 
Jessheim’ske ånden man kjenner 
fra populærkulturen, kunne 
man sett for seg en type festival 
som viderefører og «leker» litt 
med denne kulturelle arven. 
En festival som forbinder den 
nyere stedsutviklingen og andre 
kulturuttykk. På denne måten kan 
kulturen både videreformidles og 
videreforedles.  

 

Jessheims posisjon 
i populærkulturen 
skaper et inntrykk 

av et folkelig og 
morsomt sted. 

Dimmu Borgir (ill. Dimmu Borgir)
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JESSHEIMINGEN
I likhet med de fleste steder, er Jessheim 
mangfoldig og inneholder «alle 
typer folk». Likevel finner man visse 
karakteristikker som går igjen når folk 
skal beskrive det sosiale livet på stedet. 

Flere peker på folkeligheten som typisk 
for Jessheim. Til denne er det knyttet 
både positivt og negativt innhold. Det 
positive handler om trivsel. 

Den negative siden ved folkeligheten, er 
det man refererer til som «harrykultur», 
som med andre ord handler om mangel 
på kulturell kapital. Man kan spørre om 
hvorvidt dette er et offentlig stempel 
som kommer utenfra, som Jessheim-
folk tar til seg i sin identitet, eller om 
det stemmer med virkeligheten. 

Med en tilvekst av beboere med solide 
inntekter og høyere utdannelse fortelles 
det om at oppfattelsen av Jessheimingen 
er i endring. 

Jessheim beskrives som både «den 
nyrike russeren» og «den gamle 
bonden», og kanskje aller mest «den 
nyrike bonden». En metafor som 
forteller om kjøpekraft og vekst, men 
også gamle, reaksjonære verdier og 
praksiser. 

En annen informant, knytter stedets 
sosiale energi til naturen her, og 
beskriver at de som har røtter på 
Jessheim har en ro i seg tilsvarende det 
rolige bølgende landskapet. 

Denne lunheten, er nok noe som gjelder 
for mange småbyer og tettsteder. Men 
det er uansett en positiv identitet. 
Jessheim tiltrekker seg nå folk fra hele 
landet og verden, det er fargerikt og 
dynamisk. 

Flere steder knytter innbyggerne i en by 
sin identitet til byens demonym - eller 
innbyggernavn. I norsk kontekst har 
man sterke eksempler på dette som; 
Siddiser, Tromsøværinger og Bergensere. 

På Jessheim er det mest utbredte 
demonymet Ullsokning. Et navn som 
er mer knyttet til kommunen enn 
byen. Navnet Jessheiming har dukket 
sporadisk opp i avisartikler under 
kartleggingen. Blant annet ble Diaz 
Årets Jessheiming i 2015. Navnet kan 
knyttes direkte til byen, og har et stort 
potensiale som "nytt" innbyggernavn.

Identitetspotensialer: 

• En åpen og inkluderende identitet 
gir et godt utgangspunkt for å 
arbeide videre med Jessheim som 
bo-by. Denne identitetsfaktoren 
peker også på at en heving av 
kvalitetskrav ikke må gå på 
bekostning av folkelighet og en 
inkluderende atmosfære for alle lag 
i befolkningen.  

• Ved å ta i bruk Jessheiming 
som innbyggernavn kan det bli 
lettere for nyere generasjoners 
innbyggere og tilflyttere å føle 
en tilhørighet. Både fordi det er 
relativt nytt og fordi tilflyttere i 
fremtiden vil komme til å føle en 
større tilhørighet til byen enn til 
omlandet.  

Russ på Jessheim 1991 (kilde: Romerikes blad/foto: Terje Karlsson)

ÆRLIG OG AUTENTISK 
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Lokalmiljøet

69%
70%
65%

Norge
Akershus
Ullensaker

Treffsteder

50%
47%
58%

Norge
Akershus
Ullensaker

Ungdata gir innsikt i noen 
kvalitative forhold i Ullensaker. 
Resultatene svekkes av at sentrale 
begrep, som “lokalmiljø”, “treffsteder” 
og “kulturtilbud”, ikke er definert, og 
at svarene derfor vil være basert på 
deltagerenes oppfatning av hva disse 
betyr. 

65% av ungdom i Ullensaker oppgir 
å være fornøyd med lokalmiljøet. 
Dette er signifikant dårligere enn 
landet som helhet. Andelen som 
er fornøyd med kulturtilbudet i 
Ullensaker er høyere enn i fylket 
og landbasis. Andelens om er i 
lite fysisk aktivitet er omtrent lik i 
Ullensaker, Akershus og i landet. 
Andelen som opplever at tilbudet 
av lokaler til å treffe andre unge på 
fritida i Ullensaker er høyere enn i 
fylket og landbasis.

Fysisk aktivitet

14%
13%
16%

Norge
Akershus
Ullensaker

Kulturtilbud

58%
61%
66%
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Akershus
Ullensaker
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Andel med trygg tilgang til rekreasjonsareal

Andel med trygg tilgang til nærturterreng

Tilgang på rekreasjonsområder og natur er svært viktig 
for livskvalitet, tilhørighet og trivsel hos befolkningen. 
Nærturterreng inngår i rekreasjonsareal, men er 
interessant å se på isolert med tanke på grøntareal i 
Jessheim. Det er derfor ikke overraskende at flere har 
tilgang til rekreasjonsareal enn nærnaturterreng. 

I Jessheim tettsted har en større andel av befolkningen 
tilgang til rekreasjonsareal, både blant folk i alle aldre og 
de under 20 år, sammenlignet med landsgjennomsnittet. 
De under 20 år oppgir å ha et bedre tilgang til 
rekreasjonsareal sammenlignet med alle andre aldre.

Andelen av befolkningen med tilgang til nærnaturterreng 
i Jessheim tettsted er lavere enn på landsbasis. Av de 
med tilgang, har de under 20 år større tilgang enn 
befolkningen totalt. Dette kan gjenspeile at ungdom kan 
flytte seg raskere til beins og med sykkel over distanser 
enn for eksempel eldre. 

Den fysiske stedsanalysen for Jessheim viser at det er 
lite og få grøntarealer i Jessheim. Dette i kombinasjon 
med en relativt lav andel med tilgang til nærturterreng er 
bekymringsfullt fra et folkehelse- og trivselsperspektiv.

Kilder: SSB og Ungdata (2018)
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Sysselsatte etter næringsområde og bosted Ullensaker**
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Sysselsetting Ullensaker*

I 2018 var det 27 792 sysselsatte i 
Ullensaker kommune. 19 753 av de  
sysselsatte var bosatt i kommunen*. 

Mellom 2005 og 2018 vokste antall 
sysselsatte bosatte i Ullensaker 
med 48,9%, mens sysselsatte med 
arbeidssted i Ullensaker vokste 
med 41,2%. I samme tidsrom har 
arbeidsledigheten i kommunen 
sunket fra 3,1% til 2,6%*.

Tall fra Telemarksforskning viser 
at næringslivet har vokst langt 
mer enn forventet etter 2007 (gitt 
befolkningsvekst, bransjeeffekt 
og nasjonal næringslivsvekst).
Dette er i hovedsak knytter til 
besøksnæringer (detaljvarehandel, 
kultur, underholdning, overnatting, 
servering etc.) og regionale næringer. 
Sektoren for varehandel, hotell, 
restaurant og samferdsel utgjør den 
største sektoren, og står for 67% 
av sysselsatte og 53% av bosatte i 
Ullensaker.  Dette innebærer med 
andre ord en økt aktivitet - ut over 
det som kan forklares gjennom 
strukturelle endringer - i næringer 
som er stedsbundet. Den offentlige 
tjenestesektoren har vokst mindre 
enn på landsbasis, og helse og 
sosialtjenester utgjorde i 2017 9% 
av sysselsatte og 15% av bosatte i 
Ullensaker.

767 bedrifter holder til i Jessheim by, 
noe som utgjør 50% av bedriftene i 
Ullensaker.** Tilsammen sysselsetter 
bedriftene i Jessheim 18 354 
personer, som er 34% av ansatte 
i Ullensaker. Bedriftene utenfor 
Jessheim er altså, i gjennomsnitt, 
større enn de som ligger i Jessheim 
by. 

*)   kilde: SSB, 2018
**)  kilde: Telemarksforskning, 2017, ***) kilde: Nordeca Insight, 2018
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Grunnskole
Videregående
Universitet og høgskole (kort)*
Universitet og høyskole (lang)**
Uoppgitt/ingen

1%
2%7%

30%
3%

41%
83%

21%
12%

*Universitet og høgskole (kort): omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år
**Universitet og høgskole (lang): omfatter høyere utdanning på mer 
enn 4 år, samt forskerutdanning.

Jessheim

Ullensaker
Utdannelse

Ullensaker har lavere utdanningsnivå enn 
gjennomsnittet i Norge, og forskjellen 
har økt. Utdanningsnivået for Jessheim 
by er markert lavere enn for Ullensaker 
kommune. Dette kan henge sammen 
med en høy andel arbeidsplasser som ikke 
krever høyere utdannelse. Samtidig er det 
et høyt og økende utdanningsnivå blant 
de som pendler til andre kommuner.

Resultatene fra de nasjonale prøvene 
for 9. klassinger viser at elevene ved 
sentrumsskolen Allergot ungdomsskole 
gjør det best i Jessheim. Tre av fem skoler 
ligger litt lavere enn landsgjennomsnittet. 
Skolemiljø, -kapasitet og kvalitet på 
undervisning er viktige faktorer for valg av 
nabolag for barnefamilier. 

*Lav kjøpekraft: snitt inntekt 148 952, disponibel inntekt (mnd) kr3 898
Medium kjøpekraft: snitt inntekt 250 610, disponibel inntekt (mnd) kr7 640
Høykjøpekraft: snitt inntekt 504 684, disponibel inntekt (mnd) kr19 850

Kjøpekraft

Kjøpekraften er lik for Jessheim by og 
Ullensaker kommune. I Jessheim sentrum 
har en noe høyere andel - og over en 
tredjedel av befolkningen - lav kjøpekraft.

Innbyggere 20-66 år i forhold 
til innbyggere 67+

Innbyggere 20-66 år i forhold 
til innbyggere 80+

2016 (11,8 %) 2016 (21,9)

2025 (27,5)

2040 (11,7)

2025 (12,6 %)

2040 (17,5 %)

Aldersfordeling <24 år , 25-66 år, 67< år*

<24 år 25-66 år 67< år 

En relativt ung befolkning gir en høyere 
andel innbyggere i yrkesaktiv alder 
(20-66), enn andel eldre befolkning. 
Forsørgerbyrden er, og vil fortsette å være, 
lavere i Ullensaker sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. Forsøgerbyrden virker 
inn på skatteinntekter, behov for offentlige 
tjenester, tilbud og aktiviteter. 

Ullensaker vil likevel oppleve en økning 
i andel eldre. Med dette vil det være et 
økende tjenestebehov innen pleie og 
omsorg, og en etterspørsel etter bolig, 
handel og aktiviteter tilrettelagt for eldre. 
Empirisk data kan tyde på at boligområder 
tilrettelagt for eldre er gode boligområder 
å leve i for alle, slik et fokus på hva eldre 
ønsker vil gavne den øvrige befolkningen 
mht boligtilbud og nabolagskvaliteter.

Forsørgerbyrde

Lav
Medium
Høy

28%
36%

32%
27%

40%
37%

Jessheim sentrum

Ullensaker kommune / Jessheim by

*)   kilde: SSB, 2018



B
Y

K
O

N
S

E
P

T
 JE

S
S

H
E

IM

40

... OG DE ANDRE

Den omliggende regionen har 
tilsynelatende en høyere status som 
stedsnavn og -tilhørighet, enn selve 
Jessheim.

Jessheim er mer by enn de andre stedene 
i kommunen; det er her butikkene og 
spisestedene er. Folk knytter likevel mer 
identiteten til stedsnavnet Ullensaker 
eller Romeriket, som konnoterer 
kulturlandskap, historie og lokalt 
kulturliv. Det er her manges aktiviteter, 
skolegang og jobbutførelse foregår. 

Forholdet kan sammenliknes med 
Hønefoss-Ringerike, eller Jevnaker-
Hadeland. Felles for disse, er at 
det ligger en verdifull autentisitet i 
betydningen av stedsnavnene Ringerike, 
Hadeland og Romerike, som ikke de 
små bygde-sentrumene besitter. Om 
noen skulle selge lokalprodusert mat, 

ville de kanskje brukt stedsnavnene 
UIlensaker eller Romerike, fordi det er 
"finere" enn Jessheim?

For å ta en rolle som by og sentrum i 
kommunen, og i regionen, er det viktig 
at Jessheim-identiteten i større grad 
er tilgjengelig for innflyttere. Hvis 
Jessheim er en energisk by i enorm 
vekst, hvorfor skal ikke de personene 
som bidrar til denne veksten og 
energien kunne kalle seg Jessheiminger? 

Det er vanlig at byer der innflytterne 
dominerer fullstendig over de gamle 
familieslektene i innbyggertall, skaper 
seg et felleskap basert på verdier, ikke 
«kjøtt og blod».
 
Jessheim kan ikke konkurrere med 
omgivelsene når det gjelder pittoreske 
kvaliteter og opplevelser. Dens styrke 

er «byens tilbud». Dette betyr ikke at 
kontrastene mellom byen og resten av 
bygda behøver å være like sterk som den 
er i dag. 

Identitetspotensialer:

• Å integrere kvalitetene man knytter 
til stedsnavnene Romerriket og 
Ullensaker med kvalitenene man 
knytter til Jessheim, vil med stor 
sannsynlighet styrke Jessheims 
omdømme og attraktivitet.  

• Dette kan gjøres på mange måter. 
Det kan handle om en opplevelse, 
som god utsikt mot landskapet, eller 
etablering av et opplevelsessenter 
for Norrøn mytologi.  Det handler 
i siste ende om å «stjele» noe av det 
man forbinder med Ullensaker og 
plassere det i Jessheim sentrum.  Kulturlandskap ved Kløfta (foto: Øystein Søbye/NN/Samfoto)

DEN TREDJE BYEN 

For å ta en rolle 
som by og sentrum 

i kommunen, og i 
regionen, er det viktig 
at Jessheimidentiteten 

i større grad er 
tilgjengelig for 

innflyttere. 
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Luftfoto Jessheim (foto: Akershusbasen/MiA)
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Befolkning i tettbygde 
strøk sammenlagt i Ullensaker: 

Befolkning Ullensaker 
kommune totalt: 

Befolkning 
Jessheim tettsted : 

0
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30000

35000

40000

1990

1995

2000

2005
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2015

2019

3%
8%

15%

17%

18%

22%

Befolkningsutvikling i Ullensaker kommune, 1990-2019. (kilde: SSB)   
*)prosentvis økning

Innbyggere

Jessheim tettsted utgjør 57% av befolkning i tettbygde 
strøk i Ullensaker, 2018. (kilde: SSB)

Befolkningen i tettbygde strøk utgjør 89% av 
innbyggerne i Ullensaker, 2018. (kilde: SSB, 2018)

32 632

36 576

18 726

89%

57%

Befokningsfremskrivinger viser at den sterke veksten vil 
fortsette i Ullensaker, med 18% vekst fra 2016 til 2040. 
Det tilsvarer en befolkningensøkning på over 22 000 nye 
innbyggere. 

En høy andel innvandrere, henger nok sammen med den 
hurtige utbyggingstakten i kommunen. Et resultat av den 
sterke befolkningsveksten, etablering av næringsbygg samt 
flyplassen. Kanskje er kvalitetene Ullensaker har, inkludert 

et konkurransedyktig eiendomsmarked, en magnet for 
innvandrere så vel innflyttere fra andre kommuner. 

Den hurtige veksten fordrer god planlegging og 
tilrettelegging for å sikre at Jessheim forblir en attraktiv 
by også i fremtiden. Vekst kan potensielt lede til at et sted 
“mister seg selv”, men vekst gir også grobunn for å skape 
eller forsterke stedets identitet. 
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Befolkningsfremskrivninger Ullensaker fordelt på ulike aldersgrupper, basert på SSBs høyalternativ for vekst, 2018. (kilde: SSB)
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Den høye befolkningsveksten i Ullensaker er drevet av høy 
netto innflytting til kommunen. Nettoflyttingen er størst blant 
personer rundt 30 år, og mange har med seg barn i førskolealder.  

Ullensaker har hatt en betydelig vekst i innvandrere de siste 
årene. Innflytting har gått fra en større andel norske innflyttere 
til større andel innvandrere siden 2013.

Flytting

Pendling

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2015

2017

2018

0

100
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800 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
Øvrig befolkning

Netto innflyttinger Ullensaker fordelt på innvandrere og øvrig befolkning
2008-2018. (Kilde: SSB)

Inn-pendling og ut-pendling til Ullensaker, 2018 (kilde: SSB)
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Alderssemmensetning Jessheim vs Ullensaker

 0-5 år
6-12 år
13-15
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
> 80 år

3%
3%

8%
6% 10%

9%

4%
4%
5%
5%

13%
14%

14%
14%

6%
7%

16%
16%

12%
12%

9%
10%

Jessheim
Ullensaker

Alderssammensetning er tilnærmet 
lik for Jessheim by og Ullensaker 
kommune. Om lag en tredjedel av 
befolkningen er under 20 år, mens 
rundt ti prosent av befolkningen er 
over 70 år. 

Det er en positiv og økende netto inn-pendling til Ullensaker, 
med rundt 9 300 innpendlere til og 5 950 utpendlere fra 
Ullensaker i 2018.
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FRAMTIDSSYNET

Hva slags forestillinger finner man om 
morgendagens Jessheim? Hva vet man 
at kommer til å skje, og hva ønsker 
man at skal skje? Hva slags by er det 
folk tegner et bilde av når de ser inn i 
framtiden? Hva er bekymringene, og 
hva er forventningene og håpet?

I Byplan Jessheim og Mobilitets- og 
byutviklingsstrategien skal Jessheim  
utvikles som et tydelig og attraktivt 
sentrum i kommunen, tilrettelagt for 
gange og sykkel, med møteplasser for 
alle. 

Videre er det en satsning på 
stasjonsområdet som et framtidsrettet 
kollektivknutepunkt med fokus på 
grønn mobilitet. Det er en ambisjon om 
at størst mulig andel av trafikkveksten 
skal tas kollektivt, eller av gående og 
syklende.

Utbyggingen skal fokuseres og 
intensiveres nær stasjonen og i søndre 
del av Jessheim Næringspark, og holdes 

lav i områder med særlig verneverdi. 
For at Jessheim skal være et godt bosted 
gjennom hele livsløpet, ser man også 
behovet for et robust byromsnettverk.

Hovedmålet for Jessheim er formulert 
slik:

Jessheim skal styrkes som regionsenter 
– med et bredt handels-, kultur- og 
servicetilbud.

Dette understøttes av følgende:

• Et attraktivt, levende og trygt 
sentrum med gode møteplasser.

• Særpreg og kvaliteter skal ivaretas.
• God intern tilgjengelighet til 

idretts- og fritidsaktiviteter.
• Utbyggingsstruktur og infrastruktur 

skal være robust nok til å tåle 
klimautfordringer.

• Vei og gatenett spesielt tilrettelagt 
for syklende, gående og 
kollektivtrafikk.

Kommuneplan for Ullensaker 
2015-2030 har den sterke veksten 
i innbyggere og arbeidsplasser som 
utgangspunkt for sine framtidsbilder. 

Det er verdt å notere seg at Jessheim 
i liten grad gis en særskilt behandling 
i kommuneplanen, i forhold til 
kommunen som helhet. Samtidig sier 
den at Jessheim skal ta mesteparten av 
befolkningsveksten. 

Et interessant punkt er ønsket om en 
høyskole med helserelaterte fag, knyttet 
til etableringen av et helsecluster på 
Jessheim Nord. 

Kommuneplanen er også tydelig på 
ønsket om, og behovet for, bedrifter 
som trenger høyt kvalifiserte 
ansatte, og et mer differensiert 
arbeidsmarked. Dette er viktig for at 
arbeidsmarkedet i kommunen skal 
stå på egne ben, og ikke være for 
sårbare for konjektursvingninger innen 
flytrafrikken. Det handler også om 

FORESTILLINGER OM MANGFOLD OG BYLIV 

?!
Jessheim Stasjon (foto: Rodeo arkitekter)
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høyere skatteinntekter og en befolkning 
med færre utfordringer knyttet til 
sosiale helseforskjeller.

Informantene vi intervjuet var stort 
sett positive med tanke på framtiden. 
Selv om det er mye å peke på i dagens 
situasjon, er holdningen at veldig mye 
vil gå seg til, på grunn av veksten. 

Innflytteren forteller:
 "Jeg tenkte først at vi bare skulle bo her 
i fire år. Nå liker jeg meg mer og mer, 
og har tro på at det kan bli veldig bra 
her. Fordi det er så mye potensiale, og så 
mange bra folk her. Jeg er optimistisk. 
Jeg er glad for at sønnen min skal 
vokse opp her. Men jeg er litt lei av 
bygdedyret!"

Man finner også bekymring for at byen 
utvikler seg for fort og for dårlig:

"Jeg er redd for at det blir for mange 
like boligblokker, i kjedelig arkitektur, 
litt for store og litt for høye, sånn at 
det blir drabantby, et Stovner."

Lokal ildsjel og næringsleder deler 
bekymringen, og tror medisinen mot 
dette er en kultursatsning:

"Utenfor boligblokkene, vil det 
foregå en enorm næringsutvikling, 
med enorme sentrallagre og 
næringsområder, a la området rundt 
Frankfurt Lufthavn. Og da er det 
viktig at ikke Nannestad blir stedet 
for kvalitet, og Jessheim for kvantitet, 
med skilte enslige mennesker som 
klarer seg som best de kan med 
møkkajobber på Gardermoen. 
Man må satse på kultur. Vi må få 
bedre smak her. Se deg rundt, og 
du skjønner hvorfor Jessheim har 
rånerstempel."

Eiendomsutvikleren er bekymret for 
intensiteten i utbyggingen og den 
dominerende boligtypologien:

"Jessheim har mye areal, som må 
omformes, og her er det først til 
mølla-prinsippet, og det er helt 
markedsstyrt. Jessheim har vært 
flinke til å tilrettelegge for utvikling. 
Men har man vært FOR flink? Nå 
sitter vi med veldig mange boliger, 
og mange dårlige boliger. Har vi 
overvurdert pågangen? Det er ikke 
gunstig med store områder der folk 
bor kort, ett eller to år. Det blir for 
mye utleie. Det kan bli utfordrende å 
få med alle i felleskapet og å skape de 
gode bomiljøene."

De unge informantene ønsket seg mer 
tilrettelegging for alle ungdommer, 
for en positiv samfunnsutvikling. 
Videregående-eleven forteller:

"Jeg skulle likt å se at det kom mer 
og flere spesielle måter for ungdom 
å uttrykke seg på. For jeg har sett 
at mange ungdommer kommer inn 
i dårlige miljøer. Det burde være 
lettere for ungdom å finne noe de 
faktisk synes er gøy. Som holder dem 
unna."

Ungdomslederen tror løsningen er bedre 
offentlig rom, der ungdom kan utfolde 
seg:

"Jeg skulle ønsker meg mer av 
møteplasser, noe som skaper mer 
byliv. Oppholdssteder generelt."

Identitetspotensialer:

• Oppsummert er fremtidssynet et 
positivt utgangspunkt; veksten i 
arbeidsplasser og innbyggere. Men 
det er bekymring for at arkitekturen 
og et for lite differensiert 
arbeidsmarked kan gi en befolkning 
uten skikkelig stedstilknytning.  

• Å satse på kultur, offentlig rom og 
gode boligmiljøer, samt tilbud og 
aktiviteter til ungdom som ikke er 
organisert i idrett eller kulturelle 
aktiviteter, forstås som virkemidler 
mot et mer aktivt og inkluderende 
Jessheim. 
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Stedsbilder er de mentale bildene av, 
og forestillingene om et sted - hva 
man tenker på når man snakker om 
eller hører et stedsnavn. 

Hvert stedsbilde er bygget på en 
sammensetning av identitetsfaktorer. 
Hvilke identitetsfaktorer, og hvilken 
rolle de spiller, er med på skape 
stedsbildets karakter. 
 
Man kan skille mellom subjektive og 
intersubjektive stedsbilder. 
 
De subjektive stedsbildene er 
individenes egne forestillinger om 
stedet, det de selv erfarer og opplever. 
 
De intersubjektive stedsbildene 
er kollektive, samlende stedsbilder 
som det råder stor enighet om, som 
dominerer enten i positiv eller negativ 
forstand. 

Stedsbildene kan både være en 
syntetisert lesing av et sted, men også 
aktivt benyttes for å bygge et steds 
identitet. Her ligger et stort potensiale 
for Jessheim.

En byidentitet som bygger på 
stedsbilder som ligger langt fra 
innbyggernes tanker om hvilket 
sted de ønsker at byen skal være, 
kan bli vanskelig å forankre - og få 
gjennomført.

Ved å forsterke de positive og endre de 
negative stedsbildene til Jessheim kan 
dette danne grunnlaget for en samlet 
byidentitet - og en visjon for hvordan 
Jessheim skal eie rollen som by.

STEDSBILDER
STEREOTYPIER ELLER MÅLSETNINGER? 

IDENTITETSFAKTORER

STEDSBILDER

BYIDENTITET 
VISJON

Identitetsfaktorene utgjør basisen i en bys stedsbilder. Ulik vekting 
av faktorene avgjør hvilken historie man forteller. Å jobbe med 
stedsidentitet handler om å forsterke de positive stedbildene og forsøke 
å endre de negative.

INTERSUBJEKTIVESUBJEKTIVE
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JESSHEIMINGEN KULTURTILBUD

Kulturutveksling
Øst-Vest

Gravhauger

Jordbruk

«Det norske» Identitet 
forankret i

natur

Jessheim 
omkranset av
vakker natur

Sykling

Langrenn

Aktivitet
Fritid

Nordbytjernet

Vanskelig
å orientere

seg

Sentrum er
hvor-som-helst

Forsterke forbindelser 
sentrum-natur

Sentrum opplevd
som negativt

Storsenteret
dominerer

«feilslått
byutvikling»

ikke for
fotgjengere

ikke for
opphold

«estetiske
utfordringer»

MEN godt
tilbud

MEN aktiviserer
sentrum

Identiteten
til Jessheim

Savner
grønt-

områder

Behov for
rekreasjon

Sosial uten å
forlate sentrum

Forsterke
Storgata?

Forside

Hip-hop
Diaz

Hyllest til
«harry-faktorene»

Tanja
Hansen

Porno

Humor

Pop/Rock

Black metal

«Alle typer folk» Ikke
framtredende

Mangler
høykultur

Befolknings-
vekst

Nye
krav

Kunst

Trenger
mellomstore

scener og
møteplasser

Villa
Sole?

Sundt-
byen?

Drivkraft
i steds-

utvikling

Kultur og kunst
en mer sentral

rolle

«Vågale valg»

Klassisk
musikk

Nasjonal
referanse

Lite interaksjon
med Jessheim

Romerike
Folkehøgskole

Kulturhuset

Beboere
positive

Fortetting

Styre
befolknings-

vekst
Jessheim
i sentrum

Satse
på kultur

Ungdom

Felleskap
Møte-
plasser

By

Kollektiv-
knutepunkt

Vekst
MEN kan
bli stygt?

For
intensivt?

Funksjoner
og tilbud

Jordvern

Bra for
barn

Revvy

Den nyrike
bonden

VS.

Jessheim tiltrekker
seg folk fra hele
landet og verden

Fargerikt

Dynamisk

Visse
karakteristikker

Negativ

Harrykultur

Mangel på
kulturell 
kapital

Folkelighet

Positiv

Trivsel

God
selvfølelse

Den nyrike
bonden

Kjøpekraft
Tradisjonelle

verdier

Vekst

Lunhet

Trivelig
omgangsform

Gjelder for
mange

småbyer?

Dimmu
Borgir

Internasjonal
eksportvareBarry

Matheson

Flere
æresutmerkelser

Myten om
det folkelige

og morsomme
med svak 
kulturelite

Jessheims
kulturbidrag

viktige

Endring 
av etablerte

kulturuttrykk

En arv å
bygge på 

Else Kåss
Furuseth

Bruker
Jessheims-
identiteten

vs
Bakside

Rådhusplassen
og kulturhuset

Storgata opplevd
som positivt

Sentrum har IKKE
naturkobling

Kulturlandskap

Landbruks-
kommune

Bygdesentrum

Vegkryss

Jernbane-
stasjon

E6/
RV174

Militære
Motorsport

1998

Ullensaker
høyere status

Ullensaker
= autentisitet

Ullsoker 
snarere enn 

Jessheiminger

Jessheim ikke 
en identiet for

inn�yttere

Integrasjon av
bygd og by?

Distingvere
Jessheim

Oslo
Lillestrøm

Jessheim

Jessheim 
lavere status 

Økt til�ytting

Før og etter

Stor 
betydning

Vekst

Fra 
bakevje

til sentrum

I konkurranse
med andre 

vekstområder

Veikrysset
som vokste

Nye
innbyggere

Mer sentral

Kort vei til
Oslo og verden

Et åpnere sted

Lettere å
etablere seg

Sydenturer

Rask
vekst

Arbeidsliv

Industri

Urbanitet

Tra�kktungt
Estetiske

utfordringer

Folkeliv
Enhetlig

Praktisk
og trivelig

Harry- og
rånekultur

Åndelig sentrum
Norrøn mytologis vugge

Møte mellom
folk og kulturer

Maktkontinuitet gjennom
prosesser og kulturelle 

endringer

JESSHEIM I ULLENSAKER

VEIKRYSSET SOM VOKSTE

FRA SENTER TIL SENTRUM

NYBYGGERBYEN

ELDRE

HISTORIE
NYEREHISTORIE
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Identitetsfaktorene bakes sammen og presenteres som fire stedsbilder. 
Stedsbildene har enkelte overlappende trekk, men også hver sine unike kvaliteter. 
Sammen danner de utgangspunktet for byidentiteten og visjonen.

VEIKRYSSET SOM VOKSTE NYBYGGERBYEN FRA SENTER TIL SENTRUM JESSHEIM I ULLENSAKER
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VEIKRYSSET SOM 
VOKSTE
Med Raknehaugen som Nordens 
største gravhaug, regnes Jessheim 
som et av de mest sentrale stedene for 
norrøn historie og mytologi i Norge. 
Arkeologer har fattet interesse for 
Jessheim i en årrekke. 

Jessheims plassering ligger der to 
hovedårer på Østlandet krysser 
hverandre: Veien fra nord, fra 
Trondheim og Mjøsbyene, mot Oslo 
i sør, og veien fra øst, fra Kongsvinger 
og Sverige, mot Hadeland, Ringerike 
og fjelldalene i vest.

Fra gammelt av er Jessheim et 
landbrukssted med noe trelastindustri. 
I motsetning til mange byer og 
tettsteder, har ikke Jessheim 
beliggenhet ved sjø, vann eller elv, men 
fikk tidlig en strategisk plassering som 
stasjonsby på Norges første jernbane, 
Hovedbanen. 

Hovedbanen og Jessheims 
beliggenhet på Romerike, i nærheten 
av Eidsvoll, som er kjent for 
Grunnlovsforsamlingen, gir stedet 
sentral beliggenhet i fortellingen om 
utviklingen av det moderne Norge. 

Stedets vekst og dynamikk er nært 
knyttet til historiske utviklingstrekk 
innen samferdsel: jernbanen, 
motorveien (E6), og etter hvert 
landets hovedflyplass. 

Nærheten til Oslo gjorde tidlig 
Jessheim til et pendlersted, 
samtidig som det var et handels- 
og administrasjonssentrum for 

Ullensaker. Alle arbeidsplassene 
som hovedflyplassen brakte med 
seg, har styrket Jessheim som by i 
seg selv. I dag er ikke lenger Oslo 
eller kommunegrensen den «mentale 
horisonten» hos befolkningen. I dag 
henvender Jessheim seg også mot hele 
Norge og verden gjennom flyplassen. 
Det ligger likevel en betydelig 
utfordring i at Jessheim er usynlig for 
millioner av mennesker som reiser fra 
OSL.

Med litt over 6 000 innbyggere i 1990, 
og over 17 000 i dag, har Jessheim 
vært blant de raskest voksende stedene 
i Norge i nyere historie. I 2012 fikk 
Jessheim bystatus. Men selv om den er 
en by i tall, er den i mindre grad by i 
kultur og offentlig rom. 

Den store, pågående utbyggingen tar 
lite hensyn til avgrensning og by-form, 
og Jessheim brer seg utover på en 
måte som minner mer om drabantby 
enn kompakt by. Den sterke veksten 
i befolkning og byggeri oppleves - alt 
i alt - likevel som positiv. Det er godt 
for selvfølelsen å være et sted med 
framtiden foran seg. 

Jessheim har et uforløst potensiale 
i nærheten til OSL. Byen kan 
med fordel spille videre på sin 
historie som trafikalt knutepunkt 
med en fremoverlent satsning på 
kunnskapsbedrifter knyttet til 
transport og infrastruktur, samt en 
omlegging til en grønnere mobilitet.

 

«Det som er spennende 
med Jessheim, er at det er 
en gammel stasjonsby, et 
veikryss, som vokser like 
fort som en gjærdeig. Og det 
er jo helt unikt! Det er noe 
man bør være klar over, at 
nettopp der er vi annerledes. 
Vi var et veikryss som ble 
stort – og da er det viktig å 
ta vare på «veikrysset». Det 
er vår greie. Går det an å 
tenke konstruktivt rundt 
det? Hvordan kan man 
gjøre denne rundkjøringen 
levelig (ler). Det var jo på 
mange måter «stedet som Gud 
glemte», og så ble det plutselig 
veldig på kartet. »

Mann, 66 år

REVITALISERING, KVALITET OG GRØNN MOBILITET 

• Krysningspunkt
• Bygdebyen
• Nygbyggerånd
• Den tredje byen

Stedsbildets ID-faktorer:
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Jessheim stasjon (foto: Wim Saher,  Akershusbasen/MiA)
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JESSHEIMPATRIOTEN
Else Kåss Furuseth kan sees på 
som en god representant for 
Jessheim sitt vesen – en ærlig 
og autentisk person, ikke jålete, 
men med humor, frekkhet og 
alvor i sitt uttrykk og innhold.

Else Kåss Furuseth

Komiker, skuespiller, reporter 
og programleder

...og Jessheiming

(foto: Mina Martine Lystad)

 (foto: Else Kåss Furuseth)
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VEIKRYSSET SOM VOKSTE

Kart ved Trögstad, 1859 (kilde: Jessheim hus og historier) 

Fremtidige satsninger

Foredle stedets 
historiske spor, og la 
disse få en viktig rolle i 
den nye byens identitet.

Ved å videreføre fortellingen om Veikrysset, peker det seg ut et potensiale som foredler transportfortellingen, og tar den med 
inn i en grønnere innovativ fremtid. Det er fire fokus som blir viktige i arbeidet:  

Omdømmebygging
Bli en forbildeby 
på grønn mobilitet, 
tilrettelegge for myke 
trafikanter, og dermed 
bygge videre, og ta en 
ny retning i veikrysset.

Grønn mobilitet
Etablere 
kompetansemiljøer 
i tilknytning til 
transportsektor (tog, 
grønn mobilitet og 
luftfart). 

Kunnskapsløft
Benytte 
befolkningsveksten til å 
bygge kvalitet og  
forbildeprosjekter for 
byutvikling. 

Nabolagskvalitet
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NYBYGGERLANDET
Hva er en Jessheiming? Fortsatt vil 
mange hevde at det er en person som 
er født og oppvokst, med røtter, på 
stedet. 

Dette bildet er i ferd med å snu. 
Andelen innflyttere er nå større enn 
«innfødte». Det endrer, og utfordrer, 
betydningen av ordet Jessheiming. 

Jessheim-identiteten handler i dag 
ikke lenger om slekt, blod og gård, 
men om å delta i en spennende fase 
der Jessheim skal utvikle seg til en 
moderne by. 

By- og stedsutvikling er egentlig 
samfunnsplanlegging; og fordi 
effekten av planleggingen ofte ikke 
merkes før nesten 30 år senere, 
så planlegger man alltid for de 
kommende generasjoner. 

Mange snakker også om Jessheim som 
et godt sted å etablere seg med familie 
-  muligheten til å bo landlig, med hus 
og hage, nære Oslo. 

Samtidig bygges det og utvikles 
eiendom i høyt tempo.

Tilsammen skaper disse drivkreftene 
en energi og et trøkk som er til å ta 
og føle på. Mange snakker om en 
nybyggerånd som karakterisk for 
stedet. 

Å være med på å bygge opp et 
samfunn kan appellere til mange som 
enten ønsker seg en ny start, eller 
søker en sterkere identitets-kobling 
til et sted de hverken er født eller 
oppvokst i.

Nybyggerlandet er noe annet en 
«harry-byen» og «rånerstedet» som 
Jessheim har rykte på seg fra «før 
i tida». Nye Jessheim er på vei mot 
å bli internasjonal, kompetent og 
høyutdannet, kulturinteressert og 
sporty. Siden hovedflyplassen åpnet i 
1998, har Jessheim gått fra å være en 
«bakevje» til å ta mer plass i regionen. 

Så selv om Jessheim fremdeles har 
noe å gå på før by-statusen kommer 
til sin rett, har Jessheim kvaliteter  - 
natur, landskap og historie - som gjør 
at byen er konkurransedyktig med 
andre byer med nærhet til Oslo og 
hovedflyplassen. 

   
«Jeg tenker over at 

flyplassen ikke er så langt 
unna, og det er en god 

følelse. Jeg liker den følelsen. 
For meg som er opptatt av 
frihet og muligheter, så får 

jeg en ro, en følelse av frihet. 
Det gir masse muligheter»

Kvinne, 38 år

JESSHEIMS VEI MOT EN MODERNE BY

Jessheim (foto: Otto Hansen, 1955 / Akershusbasen)

• Nygbyggerånd
• Den tredje byen
• Mangfold
• Ærlig/Autentisk

Stedsbildets ID-faktorer:
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Bygging av Oslo lufthavn Gardermoen (foto: Avinor)
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INNFLYTTEREN
Jeg tror ikke jeg har hørt noe om 
Jessheims eller Ullensakers historie. 
Det er mye mer snakk om det som 
ligger fremover i tid, flyplassen og 
stedet som skal vokse. Også bygges 
det, uten at man gjør det man skal 
gjøre når steder vokser, nemlig å sikre 
gode kulturtilbud. Jessheim er en nyrik 
russer, for å være litt slem. Og samtidig 
en gammel bonde. Det er vanskelig å 
få tak i hva denne byen er for no’, synes 
jeg.

Jeg tenker over at flyplassen ikke er så 
langt unna, og det er en god følelse. 
Jeg liker den følelsen. For meg som er 
opptatt av frihet og muligheter, så får 
jeg en ro, en følelse av frihet. Det gir 
masse muligheter.

 Jeg var hos en frisør på Lillestrøm i 
går, og hun spurte «hvor bor du da?» 
og jeg svarte «oppe ved Jessheim der» 
og da sa hun «Å ja, er ikke det der 
hvor alle stripperne kommer fra da?» 
Det har nok litt sånn white trash-
stempel. Det er litt harry, må si det. 
Og baktungt. Men samtidig mange 
tilflyttere fra gode familier med solide 
inntekter, piloter for eksempel. Mange 
av foreldrene til mine elever sitter 
i veldig høye stillinger. Det er mye 
jobber her, og godt betalte jobber, 
Skogmogjengen, det er på en måte 
«dollaråsen».
 
Jeg føler meg ikke som Jessheiming. En 
Jessheiming er en som er lokal. Det er 
fortsatt et litt lokalt sted, men jeg tror 
barna mine skal vokse opp her. Jeg tror 
du kan være Jessheiming enten du har 
bodd her hele livet, eller har kommet 
hit. Men det er de hardbarkede bønda, 
som har vært her hele tiden, som Else 
Kåss (red.anm. Furuseth), som «eier 

byen».
Tenkte først at vi bare skulle bo her i 
fire år. Nå er det annerledes. Jeg liker 
meg mer og mer, og har tro på at det 
kan bli veldig bra her. Fordi det er så 
mye potensiale, og så mange bra folk 
her. Så da har jeg fått lyst til å bli. Jeg er 
optimistisk.
 
Jeg er aldri på senteret, prøver å unngå 
det. Har møter med folk, parkerer 
i sentrum, landhandleriet liker jeg 
- nydelige idealistiske mennesker. 
Sundbytunet – der blir jeg ofte frustrert, 
fordi det har så mye potensial, men 
de klarer ikke å få nok mennesker dit. 
Restaurantene skiftes ut hele tiden. 
Man føler at man er på landet.

Jeg synes Storgata er hyggelig. Senteret 
blir for vulgært. Hadde vært fint om 
det var alternativer til senteret. Vi 
trenger flere mellomstore scener og 
møteplasser. En kulturkafé kanskje, eller 
et litteraturhus?
 
Romerike Folkehøgskole interagerer 
ikke med Jessheim og vice versa. Det 
er et spøkelseshus om sommeren. Det 
er jo synd. For det er så fint med den 
gule 1940-talls arkitekturen, de har 
vært flinke på bevaring. Det har blitt en 
eliteskole, samtidig som det er en del 
av bygda. Det er derfor jeg har kalt min 
skole for Romerike Musikkteaterskole, 
fordi jeg vil trekke assosiasjoner til 
Folkehøyskolen og ned mot Ullensaker 
Kirke. Det skal ikke skal være «låst og 
lite», men «stort og åpent.

Jessheim er et sted med voksesmerter. 
Det er på tide å kvitte seg med 
bygdedyret og bli en by. Det er sånn 
jeg opplever det. Det er en bygd, men i 
endring. 

Intervju gjengitt med tillatelse 
av: 

Sara Maria Helstad

Gründer og eier av 
Romerike Musikkteaterskole,
Drama- og teaterpedagog 
fra OsloMet (tidl. HiOA) 

«Innflytter» fra Sandvika

(foto: Romerike Musikkteaterskole)
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NYBYGGERLANDET

Oppgradering av 
oppholdsarealer i 
sentrum, og definering 
av koblinger og byrom. 

Bygater og byrom
Satsing på et mer 
vidtfavnende kulturfelt 
med spesielt fokus på 
å møte en sammensatt 
innbyggergruppe av 
nåværende og blivende 
Jessheiminger. 

Kulturløft
Etablering av 
kunnskapsbaserte 
arbeidsplasser i 
tilknytning til 
byutvikling, byvekst og 
kultur. 

Kunnskapsløft
Skape gode bymessige 
boligmiljøer i 
gangavstand til 
sentrumsfunksjoner og 
kollektivtransport.  

Nabolagsidentitet

Fremtidige satsninger

Fortellingen om Nybyggerlandet legger opp til en utvikling hvor "alt er mulig". Samtidig gir det et potensiale til å skape en by 
med kvaliteter som supplerer dem de har i dag. Det er fire satsninger som blir viktige i arbeidet:  
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BYLIV I FOKUS

Når man googler Jessheim, er det 
første som kommer opp hjemmesiden 
for Jessheim Storsenter - før 
Wikipedia og Store Norske Leksikon,

Siden åpningen av Fakkelsenteret i 
1968, har kjøpesenteret vært en sentral 
del av Jessheim sentrum og stedets 
identitet. Gjennom tiden har senteret 
blitt påbygd og utvidet, og dominerer i 
dag Jessheim sentrum fullstendig. 

Den «klattevise» påbyggingen og den 
lite sensitive sentrumsutviklingen 
har blitt sterkt kritisert av 
arkitektureksperter. Samtidig er 
senteret positivt for Jessheim fordi 
det faktisk trekker folk til sentrum 
– Jessheim har ikke de samme 
problemene man knytter til begrepet 
kjøpesenterlandet, der folk kjører ut 
av byen for storhandlingen, mens det 
gamle sentrum dør.

Senteret er også populært hos 
befolkningen for sitt gode tilbud 
og høye standard. Kombinert med 
tilgjengeligheten (med bil) og hyggen 
i Storgata, beskrives Jessheim sentrum 
gjerne som «praktisk».

I det Jessheim vokser, må stedet ta sin 
bystatus på alvor og tilby befolkning 
og besøkende et sentrum med flere 
dimensjoner; bedre offentlig rom, 
oppholds-muligheter og opplevelser. 

Det savnes parker og grøntområder. 
Bedre forhold for fotgjengere, og 
redusert hastighet og biltrafikk vil 

også styrke sentrum som destinasjon. 
Gjennom satsning på sentrum, vil 
Jessheim få en mer attraktiv og 
mangfoldig stedsidentitet enn dagens 
situasjon med Storsenteret som 
definerende faktor. 

Flere soner og steder å oppsøke for 
rekreasjon, aktivitet og hygge vil være 
et viktig bidrag til folkehelsen og økt 
trivsel. I denne utviklingen vil satsning 
på kunst og kulturliv som byutviklere 
være viktige for å endre fortellingen 
om Jessheim som bare et stort 
kjøpesenter. 

FRA SENTER TIL 
SENTRUM

«Jessheim er praktisk, alt 
skjer på samme sted. Midt 
i sentrum. Drar jeg inn 
til Jessheim, så er det for å 
gjøre noe konkret – handle 
eller spise. Ikke hygge seg, 
ha fri, eller rekreasjon. Det 
er ikke noe sted for meg 
å gå i Jessheim sentrum. 
Senteret har vokst som en 
sopp. Vakkert er det ikke, 
men det skaper i hvert fall 
liv her! Storgata er hyggelig, 
de har klart å gjøre det fint 
ut mot den, men går man på 
baksiden så gremmes man.»

Mann, 66 år

• Bygdebyen
• Mangfold
• Folkelig høykultur
• Byliv
• Bringe naturen inn

Stedsbildets ID-faktorer:
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Jessheim storsenter (foto: Jessheim Storsent)
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SENTERLEDEREN
Drømmen

Mange av oss drømmer om den 
perfekte by, som yrer av handel, har 
en mengde varierte kulturtilbud, har 
levende gågater og markedsgater, 
har spennende arkitektur, har 
grønne lunger og torg og aller 
viktigst, vann.  Aller helst en elv eller 
innsjø.  Spennende natur som omgir 
det hele er heller ikke å forakte.  
Videre må byen være uten biler, 
men med sykler og et supergodt 
kollektivtilbud.  Byen må være 
vakker. 

Dommen

Likevel velger folk å bosette seg der 
naturgitte forutsetninger nesten 
ikke er tilstede. Jessheim er et slikt 
sted.  Ingen elv, ingen fjord og ingen 
fjell.  Ofte hører jeg folk snakker 
negativt om et sted eller en by,  men 
likevel bor og trives folk der. Kanskje 
stedet eller byen har andre verdier 
som vi ikke ser.  Et godt bomiljø, 
gode skoler, gode arbeidsplasser etc 
etc.  Og hvem er det egentlig som er 
dommer, som kan avsi en dom om et 
sted er stygt eller vakkert?

Ditt valg

Det viktigste er nok tilgang til 
arbeidsplasser og økonomien til 
den enkelte. Deretter kommer et 
godt skoletilbud og muligheter 
for fritidssysler.  Man må føle seg 
trygg og ivaretatt. Men for å ha 
en levende by, så er det handel og 
serveringstilbud som er motoren, 
kulturtilbudet følger i kjølvannet av 
dette. 

Lær av de gamle

De gamle byene i blant annet Spania og 
Italia bygde sine byer rundt plasser og 
torg (piazzaer). Her er torget møteplassen 
og knutepunktet mellom det offentlige 
(rådhus & kirke/catedraler) og det private 
(handel & marked) og som en fondvegg 
et kulturbygg (teater og konserter). I 
tillegg er arkitekturen som omkranser 
disse plassene ofte av en flott karakter. 
Dessverre har vi ikke de klimatiske 
fordelene slike steder har, men det betyr 
ikke at vi må gravlegge hele ideén, det går 
an å tilnærme seg dette på måter som er 
sensitive til de lokale forholdene.

Byens midtpunkt

På Jessheim har vi alle muligheter for 
dette. Rådhusplassen ligger sentralt 
plassert midt i byen. Omkranset av både 
Rådhus, kulturhus og handel.  Ved å 
fjerne bilene (under bakken)  ligger alt til 
rette for å lage det nye byrommet til en 
arena hvor bylivet er i fokus.

Variert tilbud

Jeg tror det viktigste elementet for å 
skape en by hvor folk trives, er å ha et 
variert tilbud.  Dette både i forhold til 
handels - og kulturtilbud,  men også 
et variert bomiljø med både blokker, 
rekkehus og eneboliger.  De nasjonale 
føringene om fortetting av sentrum er 
riktig, og det går fint an å gjøre dette 
på spennende måter. Hvis vi i tillegg 
er flinke til å variere byen med torg og 
plasser i sentrum og parker i utkanten 
har vi kommet langt.  Og får vi plass til 
fontener i disse er også vannet på plass! 
Så får vi alle bidra til at byen vår blir enda 
triveligere – på veien mot den perfekte by!

Tekst skrevet av: 

Tore Kværner

Senterleder 
Jessheim Storsenter

 (foto: Lisbeth Andersen)
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FRA SENTER TIL SENTRUM

Flytte innbyggernes 
tilstedeværelse i 
sentrum ut av bilene 
og ut av senteret, for å 
skape mer byliv og et 
en tryggere opplevelse 
av sentrum. 

Gatekultur + byliv
Økt satsing på et 
sammensatt kulturfelt 
med spesielt fokus 
på å møte og å heve 
tilstedeværelsen av 
kultur i sentrum.

Kulturløft
Naturen bør 
reintroduseres som 
en del av sentrum 
for å redusere den 
opplevde avstanden til 
de omkringliggende 
naturkvalitetene.

Grønt i sentrum
Oppgradering av 
oppholdsarealer i 
sentrum, med et særlig 
fokus på Storgaten og 
Furusethgata.. 

Bygater og byrom

Fremtidige satsninger

Fortellingen om sentrum må heves frem slik at det ikke kun handler om storsenteret. Og storsenteret må fremstå som en av 
flere komponenter av en sammensatt bykjerne. Det er fire satsninger som blir viktige i arbeidet:  

Jessheimdagene (foto: Eidsvoll Ullensaker Blad) 



B
Y

K
O

N
S

E
P

T
 JE

S
S

H
E

IM

60

ROMERIKSBYEN

JESSHEIM I ULLENSAKER
I likhet med en rekke norske tettsteder og 
bygdebyer, innebærer en tur til Jessheim 
å ferdes gjennom vakkert naturlandskap. 
Kontrasten er stor når man så ankommer 
sentrum. Tilsynelatende bygget med 
tanke på funksjon, ikke form. Et sted man 
bruker eller passerer, men ikke oppholder 
seg. 

Ullensaker byr på et bølgende 
kulturlandskap der årstidene framtrer 
praktfullt i døgnets mange lyssettinger, 
med Romeriksåsen som horisont. Denne 
kvaliteten er i liten grad tilgjengelig i 
Jessheim by.

Der man i andre byer gjerne kan orientere 
seg i forhold til utsikt, landemerker, fjord 

«Man bruker ikke begrepet 
Jessheiming. Det må i så 
fall være folk som er født 
og oppvokst her. Men jeg 
kaller meg «Ullsokk». Det er 
vanligere identitet for folk 
som bor her, men ikke  
kommer fra stedet.» 

         Kvinne, 65 år 
     

• Den tredje byen
• Mangfold
• Bryte ned stereotyer
• Bringe naturen inn

Stedsbildets ID-faktorer:
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Trandumskogen (foto: Tommy Gildseth)

I Norsk kultur stikker skillet mellom 
by og natur dypt. Men idet stadig flere 
velger å bo og leve urbant, ser man 
at moderne byutvikling etterstreber å 
bringe naturen inn i byene. 

I sine omgivelser besitter Jessheim 
store ressurser som kan styrke stedets 
omdømme. For å oppnå dette må også 
Jessheim ta eierskap til disse kvalitetene. 
Man må bringe Ullensaker inn i 
Jessheim og Jessheim ut i Ullensaker. 

Det blir et viktig felles løft der 
kommunen må ta innover seg hvilken 
rolle Jessheim spiller som attraktivt 
regionssentrum. 

«Det er viktig at ikke 
Nannestad blir stedet 
for kvalitet, og Jessheim 
stedet for kvantitet, med 
skilte enslige mennesker 
som klarer seg som best de 
kan med "møkkajobber" 
på Gardermoen. Man må 
satse på kultur!»

Mann, 57 år 
      

og fjell, så finnes det knapt nok utkikks- 
eller orienteringspunkt i Jessheim.

Ullensaker har spennende historie, og 
tilbyr fantastiske naturopplevelser. Du 
må likevel ut av Jessheim for å komme i 
kontakt med det. 

Jessheim er stedet for handel, sosialt liv 
og noe kulturopplevelse, som kino. De 
autentiske opplevelsene - historiske, 
kulturelle og metafysiske - bærer 
derimot gjerne stedsnavnet Ullensaker 
eller Romerike, ikke Jessheim.

I dag kan det se ut som Ullensaker og 
Romerike er stedsnavnene assosiert med 
kvalitet og dybde, mens Jessheim viser 
til noe mer folkelig og lett. 



BEFOLKNINGSUTVIKLING

B
Y

K
O

N
S

E
P

T
 JE

S
S

H
E

IM

62

Jessheim tettsted og Ullensaker kommune har opplevd en 
meget sterk befolkningsøkning, med vekst på henholdsvis 32% 
og 35% i en ti-års periode frem til 2017. Fra 2007 til 2017 
har den årlige befolkningsveksten i Jessheim tettsted utgjort 

minst 50% av veksten i kommunen (med 2013 som unntak 
hvor befolkningsveksten var negativ i Jessheim). I 2008 økte 
befolkningen mer i Jessheim enn i Ullensaker totalt. Dette gjør 
Jessheim til ikke bare en av Norges, men også en av Europas 
raskest voksende byer. 

*Kilde: Folketall: SSB, 2019
**Kilder: Folketall: Ullensaker kommune, Kommunekart - 
befolkningsanalyse. Nordeca Insight, aldersinndeling: SSB. 
Inntekt: Bisnode, 2018

JESSHEIM BY**  11,94 km2

Innbyggere: 16 213
Befolkningstetthet: 1 358 innbyggere/km² 
Snitt alder: 38,9
Andel av befolkning i Ullensaker: 42%

Snitt inntekt: 383 252
Median inntekt: 301 502

JESSHEIM SENTRUM** 868 daa

Innbyggere: 2 163
Befolkningstetthet: 2 491 innbyggere/km² 
Snitt alder: 41,5
Andel av befolkning Jessheim By: 13 %

Snitt inntekt: 362 564 
Median inntekt: 289 933

ULLENSAKER KOMMUNE 252 km2

Innbyggere: 38 950*
Befolkningstetthet: 155 innbyggere/km²  
Snitt alder: 37,3*
Beregnet folketilvekst i året: 1 658*

Snitt bruttoinntekt: 352 167**
Median inntekt: 289 849**

**) Analysen er basert på snitt antall personer pr bolig pr grunnkrets. Dette snittallet 
benyttes sammen med summering av antall boliger for å beregne antall personer i det 
tegnede området. Inntekt-, skatt- og formuetall gjelder for grunnkrets. Der det tegnede 
området strekker seg over to eller flere grunnkretser er maks verdier valgt for inntekt.
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Ullensaker Kirke (foto: Stein Westengen)
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JESSHEIMUNGDOMMEN
Jessheim er et flott sted å vokse opp! Det 
er et godt miljø her, både på skole og i 
fritiden. Det har i tillegg blitt et vanlig 
syn å se ungdom fra hele nærområdet 
møtes i sentrum. 

Det er flott å kunne vokse opp på et 
slikt sted som klarer å bringe sammen 
ungdom i fotballag, håndballag, musikk, 
teater, ishockey og mer. Det skjer på 
fritiden, og ikke minst på skolen. 

Jessheim Videregående skole er 
sannsynligvis det mest mangfoldige 
stedet på mange mils omkrets. Så mange 
forskjellige folk! Så utrolig mange 
forskjellige interesser, personligheter og 
bakgrunner samlet på ett sted. 

På Ull/Kisas A-lagskamper kommer det 
annenhver søndag 600 mennesker for å 
se kamp. De fleste ungdom i Ullensaker 
tar noen turer innom kinoen i løpet av 
et år. 

Jessheim har blitt et sted der ungdom 
samles, et sted der alle kan møtes og bli 
kjent med hverandre. Men for bare ti år 
siden eksisterte ikke det Jessheim som jeg 
kjenner i dag. 

For ti år siden var det meste på Jessheim 
gammelt og slitt, men på bare ti år har 
Jessheim blitt et symbol på det attraktive 
og nye. 

Nye skoler, nye haller, nye idrettsparker 
og nye veier. Bygging 24/7. Det bygges jo 
alltid noe nytt! Det er alltid spennende 
prosjekter på gang, for eksempel et nytt, 
moderne kulturhus. 

Alle disse prosjektene og planene er jo 
noe av det som gjør det så spennende å 
vokse opp på Jessheim. Det tiltrekker seg 
selvsagt nye tilflyttere. 

Uansett hva det er man liker å holde 
på med, så har Jessheim noe for enhver 
ungdom. Det har alltid vært et bra tilbud 
for idrett og musikk, men i det siste 
har ungdomshusene, ungdomsrådet og 
andre jobbet for at alle skal ha noe å 
gjøre, også de som ikke passer inn på 
tradisjonell organisert aktivitet. Det har 
blitt arrangert både dataspillmesser og 
opprettet et vikinglag.

 Jessheim er et flott sted å vokse opp! 
Det er et stort samlingssted for både 
voksne og ungdom. Jessheim for meg er 
et symbol på nyhet. Man føler man lever i 
en by i veldig rask utvikling.
 

Tekst skrevet av: 

Peder Gunvald Nordgarden 
Børtnes

Leder i Ullensaker 
Ungdomsråd 

- For ti år siden var det 
meste på Jessheim gammelt 
og slitt, men på bare ti år 
har Jessheim blitt et symbol 
på det attraktive og det nye.

Ungdomsrådet (foto: Ullensaker kommune)

 (foto: privat)
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JESSHEIM I ULLENSAKER

Arbeide fokusert for at 
innbyggerne i Jessheim 
skal samles om et felles 
syn på hva byen er og 
hva den skal bli. 
 

Snu opplevelsen av 
at Jessheim er en 
dårligere merkevare 
og identetsmarkør 
enn Ullensaker og 
Romerike.

Identitetsmarkør
Naturen i kommunen 
er også vært en del 
av Jessheim, og bør 
komme tydeligere frem 
for å lage en kobling 
mellom by og omland.

Grønt i sentrum
Etablere Jessheim som 
et felles samlingspunkt 
for regionen, og 
tilstøtende regioner.  

Etablere Romeriksbyen

Furusethgata (foto: Øyvind Mo Larsen, Jessheimpuls)

Gatekultur + byliv

Fremtidige satsninger

Jessheim må ta plass i Ullensaker. For å gjøre det blir det mest avgjørende å bygge opp merkevaren og byens rykte. Jessheim 
må gripe sjansen til å ta rollen som Romeriksbyen.  Det er fire satsninger som blir viktige i arbeidet:  
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Fortid, nåtid og fremtid? 

Hvem vil Jessheim bli? 
Svarene peker mot framtiden og 
muligheten for å utvikle, tilpasse og 
fornye sin identitet. 

En visjon for byen bør forankres 
- med kobling til Ullensakers 
kommunevisjon, som vil bidra til at 
utviklingskreftene trekkes i samme 
retning. 

Etter å ha gjennomgått Jessheims 
sammensatte identitet danner det seg 
et bilde av en by med fremtidsvisjoner 
og ikke minst fremtidsambisjoner.  

Fremtidens Jessheim må kunne 
romme historien, og inkludere denne 
i den fremtidige utviklingen. Derfor 
er det viktig at byen tør å ta eierskap 
til hva det innebærer å være en by, og 
samtidig tre i karakter som en by for 
regionen - Romeriksbyen.

Fremtidens Jessheim-identitet 
kan forankres i kommunale 
føringer(sjekkliste for bykvalitet) med 
utgangspunkt i byprinsippene, men 
vil kun realiseres gjennom en felles 
innsats og et godt samarbeid mellom 
innbyggere, utviklere og offentlig 
styre. 

BY
KO

NSEPT

BYIDENTITET + VISJON
ET MÅL MOT FREMTIDEN 

IDENTITETSFAKTORER

STEDSBILDER

BYIDENTITET 
VISJON

Stedsbildene samles til en byidentitet og visjon, med målsetninger 
som kan lede Jessheim mot en byutvikling med vekt på kvalitet.   

MÅLSETNINGER FOR 
FREMTIDEN

BYIDENTITET

BYPRINSIPPERBYKVALITET
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INFRASTRUKTUR

KOLLEKTIVTRANSPORT

GODE BY OG TETTSTEDER

NÆRINGSUTVIKLING

MÅ VIDEREFØRES  MÅ STYRKES

TILGJENGELIGHET

POTENSIAL

VEKST

KONSENTRERT SENTRUM

KULTURELL KAPITAL I SENTRUM

FORTELLINGEN OM JESSHEIM

UTVIKLINGSPOTENSIAL

GRØNNE KVALITETER
JESSHEIM

JESSHEIM 
+ ULLENSAKER

ULLENSAKER

INSPIRASJON

TILHØRIGHET

SLOGAN OPERASJONELT
VERKTØYVISJON

JESS

HEIM

INNBYGGERE

KOMMUNE

UTVIKLERE

BESØKENDE

AKTØRER

ROMERIKINGEN JESSHEIMINGEN

RETNINGSGIVER

FELLES 
MÅL

Å utarbeide en identitet og visjon med felles utgangspunkt vil sikre at 
regionen og byen trekker i samme retning, og bygger opp under hverandres 
ambisjon i stedet for å konkurrere.

For å ha slagkraft må en byvisjon 
skape tilhørighet, samtidig som den 
inspirerer. For å være noe utover et 
navnetrekk og en logo må byvisjonen 
kunne oversettes og benyttes som et 
operasjonelt styringsverktøy.

ULLSOKNINGEN 

Utsnitt av arbeidsprosess, visjon 2018
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JESS’HEIM
ROMERIKSBYEN

JESS’HEIM
ROMERIKSBYEN

ULLENSAKER
MULIGHETSLANDET

VI FLYR HØYERE!

VI FLYR HØYERE!

FYSISK MARKEDSFØRING:
• Logo
• Skilting/veifinning
• Byromsinventar: søppelbøtter, kumlokk
• Grafisk informasjonsmateriell
• «Merchandise»

 
 
DIGITAL MARKEDSFØRING:
• Informasjonsfilm
• Digitalt presenasjonsmateriell
• Sosiale medier
• By-side (hjemmeside) 

Visjonen skal benyttes som en retningsgiver, som 
indikerer en ambisjon, men må også fungere som en 
overskrift for byens og kommunens strategier. 

I tillegg til å brukes aktivt som retningsgiver for bykonseptet, har 
Jessheim og Ullensakers felles visjoner et stor potensiale gjennom 
både fysisk og digital markedsføring. 

Eks.:  JESS'HEIM - ROMERIKSBYEN
 FRA SENTER TIL SENTRUM
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Et bymessig sentrum
Jessheim sentrum skal i fremtiden utvikles 
på en bymessig måte med utgangspunkt i 
stedets karakter.  Jessheim skal ha et mangfold 
av offentlige byrom med unik karakter og 
atmosfære, samt ulik grad av opplevelser og 
intensitet. 

Jessheim skal tilrettelegge for både transport- og 
rekreativ ferdsel i sentrum. Ferdsel skal være 
tilrettelagt i henhold til universell utforming.

Kontakt med naturen
Jessheim skal være en by hvor det 
omkringliggende naturlandskapet trekkes inn 
og blir en del av det fremtidige bysentrum.

Styrkingen av grønne koblinger og etableringen 
av grønne byrom og parker skal skje med en 
intensjon om å øke biologisk mangfold og bidra 
til naturlig overvannshåndtering i sentrum.  

Etablering av folkelig høykultur
Jessheim skal ha et bredt kulturtilbud for hele 
befolkningen.

Et sammensatt kulturfelt med spesielt fokus 
på å møte en sammensatt innbyggergruppe av 
nåværende og blivende Jessheiminger, skal løfte 
Jessheim fra å være et tettsted til en ordentlig by. 

Design og utforming der ulike aktiviteter 
og program kan testes før de permanente 
løsningene materialiseres, sikrer en robust 
kulturell utvikling. 

Kunnskapsbyen
Jessheim skal bli et attraktivt sentrum for 
kunnskapsnæringer og -institutsjoner. 

Ved å etablere miljøer og arbeidsplasser for 
kunnskapsbasert næring og læring, vil byen 
trekke til seg nye demografiske grupper med 
høyere utdannelse, og gjennom dette styrke 
kjøpekraften lokalt.

Bærekraftig boligutvikling
Boligtviklingen i Jessheim skal basere seg på en 
tilnærming som fokuserer på høy arkitektonisk 
kvalitet, et sammensatt utvalg av boligtyper, og 
gode grønne fellesarealer Dette gir robuste og 
bærekraftige løsninger over tid. 

Sentrumsområdet skal tilrettelegges for varierte 
sosiale møteplasser der ulike deler av byens 
befolkning kan føle tilhørighet, på tvers av 
generasjoner, og på tvers av sosial og geografisk 
tilhørighet. 

Ved å ta eierskap til tittelen Romeriksbyen, setter 
kommunen seg et ambisiøst mål - som blir byens felles 
oppgave å leve opp til. Det er ikke nok at beboerne selv 
ser på Jessheim som en regionsby, dette synet må også 
forankres i omlandet og på nasjonalt plan.   

De overordnede aktørene som er med i planleggingen av 
Jessheim må samle seg om et sett med felles verdier, mål 

Samlende identitet
Opplevelsen av sentrum skal fremstå tydelig, 
og bli en inkluderende destinasjon for beboere i 
Jessheim, Ullensaker og Romerike. 

Jessheim sentrum skal utvikles til en attraksjon 
i seg selv, og på denne måten bli en destinasjon 
som strekker seg ut over storsenterets vegger.

GRUNNLAGET FOR BYENS FREMTIDSPRINSIPPER 

MÅLSETNINGER
og strategier for å sikre en helhetlig utvikling med fokus 
på kvalitet over tid.

For å nå målet er det viktig at kommunen og lokale 
aktører har en felles verktøykasse. Målsetningene under 
er derfor videre operasjonalisert gjennom Byprinsippene     
(del 2), og sikret gjennom Sjekklisten for Bykvalitet (del 3). 
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PRINSIPPER 
 

Verktøykasse
Helhets- og etableringsprinsipper



Helhets- og etableringsprinsipper

For å nå målsettingene for Jessheim 
defineres seks overordnede 
prinsipper. Ved å ha disse prinsippene 
som rettesnorer i fremtidige 
byutviklingsavgjørelser, tilrettelegges 
det for en helhetlig og langsiktig 
målrettet utvikling.

De langsiktige utviklingsmålene tar 
utgangspunkt i visjonens målsetninger  
og kalles helhetsprinsipper. De 
skal forstås som et veikart og en 
retningslinje for den overordnete 
utviklingen av byen. 

De seks helhetsprinsippene vil 
resultere i en rekke implementerbare 
tiltak, som anvendt vil 
operasjonalisere helhetsprinsipene. 
De implementerbare tiltakene kalles 
etableringsprinsipper.  

Etableringsprinsippene har ulik 
tidshorisont, men utgjør konkrete 
prosjekter og tiltak som fungerer 
som katalysatorer og drivkrefter 
som bidrar til å bygge opp under 
helhetsprinsippene.

Etableringsprinsippene kan deles inn 
i umiddelbare tiltak, mellomlange 
tiltak og langsiktige tiltak. Tiltakene 
synliggjør blant annet prioriteringer 
innenfor program, rekkefølge, og 
kvalitet og estetikk.

På hver sine måter er disse med på å 
heve Jessheim, og samtidig etablere 
den som by i innbyggernes, så vel som 
omlandets bevissthet, samt og oppnå 
visjonen for Jessheim.  

VERKTØYKASSE
FRA MÅLSETNINGER TIL BYPRINSIPPER 

BYIDENTITET 
VISJON

VISJONENS          MÅLSETNINGER

HELHETSPRINSIPPER

ETABLERINGSPRINSIPPER
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ETABLERINGSPRINSIPPER
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BYGGE IDENTITETEN TIL  
JESSHEIM SOM BY 

SIKRE EN BYMESSIG 
UTVIKLING AV SENTRUM

STYRKE JESSHEIM SOM 
BOBY 

KOBLE SAMMEN 
LANDSKAP OG BYLIV 

UTVIKLE OG STYRKE 
FOLKELIG KULTUR OG 
BYLIV

SKAPE EN FELLES 
KUNNSKAPS- OG 
NÆRINGSPLATTFORM

1

4

2

5

3

6



Det er behov for 
informasjonskanaler og 
arrangementer. Jessheims visjon 
må gjøres kjent og tilgjengelig. Og 
sentrumssonen må vises fram, også 
lenge før den er videreutviklet til 
et sted med byidentitet. Man bør 
skjønne hvor man er og hva man 
kan gjøre, og ikke minst hvilken 
retning byen er på vei. 

Befolkningen må gjøres bevisste på 
hva politikk og administrasjon så 
vel som private utviklere har tenkt 
å foreta seg, og kunne agere på 
dette. Det handler om formidling 
av hva som skal skje, men også 
deltakelse blant innbyggerne. 
Informasjonen om de lange linjene 
og mulighet til medvirkning må 
være så åpen som mulig, slik at 
innbyggerne tar eierskap og føler 
tilhørighet til byen.

Det trengs flere markører som viser 
vei, og landemerker som fremhever 
identitet og skaper omdømme.

Etableringsprinsipper
 
1. Omdømmebygging
2. Visuell identitet
3. Synliggjøring av retning
4. Landemerker og 

identitetsmarkører
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Å BYGGE IDENTITETEN TIL JESSHEIM SOM BY

Lede inn og vise vei

Byen trenger og  skaper 
informasjon
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Omdømmebygging

Jessheims nye visjon må være synlig og tilstede i folks 
bevissthet dersom den skal ha verdi. Avgjørende faktorer 
i denne prosessen er informasjon og medvirkning.

Her handler det ikke bare om hva som fortelles og 
hvordan visjonen har lokal forankring, men om hvordan 
byens identitet formidles og setter rot nasjonalt og 
kanskje til og med internasjonalt.

Landemerker og identitetsmarkører

Det må etableres flere landemerker i Jessheim 
sentrum. Steder som skaper byrom, og tilrettelegger 
for identitetsskaping og muligheter for orientering 
og veifining. Dette kan knyttes til kulturinstitusjoner 
og byrom, grønne strukturer, eller kunnskaps- og 
næringsutvikling. 

Visuell identitet

Kommunale etater, tjenester og tilbud må preges av 
visjon og logo. Dette bør også henge sammen med 
utforming av byrom og skilting/veifinning.

Synliggjøre retning

Man bør skjønne at man er i sentrum, også før sentrum 
er utviklet videre. Skilt, informasjon og arrangementer 
vil underbygge dette sammen med tydelig informasjon 
fra kommune og utviklere.
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Jessheim blir by

For at folk skal forholde seg 
til Jessheim som en by må den 
oppleves tilsvarende. Det må sikres 
at det i fremtiden planlegges for å 
skape en mer bymessig karakter. 

For å oppnå en bymessighet 
må programmer som bidrar 
til byliv og aktivitet, samt 
næringer som trekker besøkende 
fortrinnsvis lokaliseres innenfor 
sentrumskjernen.

Det tilhører byen å være tett, 
sammenbundet og  gangbar. 
Et fokus på å "vrenge" senteret 
slik at det i større grad blir en 
integrert del av byveven, og en økt 
tilrettelegging for sykkel og gange 
vil bidra til en mer gangbar by. 

Det må fokuseres på en utvikling 
hvor en tett utbygging innenfor 
sentrumskjernen blir prioritert. 

Jessheim er en by, men 
ser ikke slik ut.

Å SIKRE EN BYMESSIG UTVIKLING AV SENTRUM

Etableringsprinsipper
 
1. Prioritering av sentrum
2. Omstruktureriung og 

fortetting langs bygater
3. Fra vei til gate
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Prioritering av sentrum - 
utvidelse av bykjerne

Arbeidet med mobilitetsplanen har pekt ut et tre viktige 
offentlige rom som definerer det umiddelbare sentrum: 
Rådhusaksen, Kollektivgata og Kulturkvartalet. For 
en framtidig bymessig utvikling av sentrum må dette 
området utvides. Hele sentrumsområdet slik det er 
definert i dette prosjektet, må tilrettelegges for bymessig 
utvikling. Man må erkjenne og definere hva som skal ha 
sentrumskarakter og prioritere utbygging av sentrum.
 

Omstrukturering og fortetting 
langs bygatene

Jessheim er i dag et skalamessig motsetningsland. Store 
strukturer for næring ligger side om side med små-skala 
boligbebyggelse og større åpne arealer for infrastruktur 
og parkering. Bebyggelsen har et lite urbant preg. Det 
må gjennomføres bevisst sentralisert utbygging slik at 
fortettingen gir et positivt løft til byen; både gjennom å 
skape og definere byrom, vise bygningsmessig kvalitet, 
og ved å korte ned avstander og dermed redusere 
bilbehovet blant innbyggerne. 

Fra vei til gate - færre rundkjøringer, 
fasader mot gate

Veiene i sentrum må omskapes til bygater. Byggene skal 
ha fasader trukket frem til gatene, og mellomrommene 
skal skape plasser og byrom, heller en dagens grønne 
overskuddsarealer, og parkeringsplasser. Rundkjøringer 
er lite urbane og forsterker to tendenser: bilen som 
foretrukket fremkomstmiddel og større avstander og 
mindre framkommelighet for gående. Byer er for folk, 
i byen er bilen gjest, derfor bør antallet rundkjøringer 
reduseres.

1

2

3
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For at Jessheims fremtidige 
byidentitet skal få fotfeste er 
det viktig at den etableres med 
utgangspunkt i nåværende og 
fremtidige innbyggeres opplevde 
identitet. 

Jessheim har knekt koden for stor 
tilflytting og befolkningsvekst, 
men for å styrke byidentiteten må 
det legges vekt på en utvikling 
som skaper tilhørighet til og får 
folk til å bli.

En byidentitet kan 
tilrettelegges utenfra, men 
må bygges opp innenfra.

Etableringsprinsipper
 
1. Nabolagskvaliteter
2. Bygging av nabolagsidentitet
3. Det inkluderende Jessheim
4. Den trygge byen

Bobyen Jessheim
Å STYRKE JESSHEIM SOM BOBY
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Nabolagskvaliteter

Et overordnet fokus på sentrum skal ikke å gå på 
bekostning av lokale nabolagskvaliteter. Det må sikres 
et minimum av kvaliteter under utbygging av nye 
nabolag. For å ikke skape skjevhet mellom nabolagene, 
må det også legges føringer for å introdusere, sikre og 
opprettholde kvaliteter i eksisterende nabolag.

Den trygge byen

Inkludering, tilhørighet og identitet er viktige 
byggestener for et godt bomiljø. Likevel vil ingen av 
de nevnte ha en verdi hvis man føler seg utrygg. Det 
må sikres etablering åpne tydelige visuelle forbindelser, 
god belysning, byrom av robust kvalitet, samt jevn 
oppfølging av vedlikehold; alle elementer som er med 
på å skape et trygt nærmiljø.

Bygging av nabolagsidentitet

En sammensatt by er en by med et mangfold av 
nabolag. Nabolag med ulike identiteter og kvaliteter vil 
gjøre Jessheim rustet til å ta imot et mangfold av nye 
innbyggere. For å skape tilhørighet må det etableres 
møtesteder med ulik karakter og sammensatt tilbud. 
Satsing på variasjon snarere enn mer av det samme. 

Det inkluderende  Jessheim

I arbeid med inkludering er det en vanlig fallgruve at 
det overkompenseres på enkelte grupper. For å styrke 
tilhørighet er det viktig at alle innbyggere, uavhengig 
av alder, nasjonalitet, legning, trosretning, politisk 
ståsted etc. føler seg møtt og ivaretatt.  Tiltak kan grovt 
deles inn i to hovedgrupper fysiske tiltak og kulturelle 
evenements-baserte tiltak.

1

2

3
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Jessheim ligger i et vakkert 
landskap, og kontakten med 
naturen og kulturlandskapet vil 
gi karakter også til byen.

Siktlinjer må ivaretas, 
gjenopprettes eller skapes for 
å sikre kontakt med omland 
og gi en bedre orientering for 
mennesker som beveger seg i 
bybildet. 

I en bymessig fortetting av 
sentrum, må man vite hvor 
man ikke vil bygge. Ved å koble 
sammen plasser og parker kan de 
grønne og blå kvalitetene bidra 
til å skape et hierarki i sentrum. 

Et slikt blågrønt nettverk vil 
dessuten sikre god bevegelse, økt 
biologisk mangfold og en rikere 
opplevelse av landskapet. 

En by uten natur er en 
fattig by.

Landskapsbyen
Å KOBLE SAMMEN LANDSKAP OG BYLIV

Etableringsprinsipper
 
1. Koble sammen etablerte 

offentlige rom
2. Grønne flater fra overskudd til 

opphold
3. Tilrettelegging for myke 

trafikanter
4. Berike biomangfold i 

byenkjernen
5. Reduksjon av grå flater
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Koble sammen etablerte offentlige rom 

Sammen med en fortetting og omstrukturering 
av sentrum må man ta hensyn til siktlinjer til 
omkringliggende landskap og tilrettelegge for tydelige 
orienteringspunkter. Det er allerede flere gode steder å 
oppholde seg og bevege seg i Jessheim sentrum i dag, 
disse må kobles sammen.

Grønne flater fra overskudd til opphold

Oppgradering av eksisterende, og etablering av nye 
grønne områder som tilrettelegger for opphold, 
siktlinjer, fellesskap og ferdsel, samt inngår i et samlet 
grønt nettverk. De løse, grønne områdene som ofte står 
igjen som restarealer ved planlegging og utbygging, bør 
gis en utvidet mening eller bruk og kobles sammen 
med det grønne nettverket. 

Berike biomangfold i bykjernen

Koblingen av grønne strukturer til et løst vevd nettverk, 
styrker biologisk mangfold og tilrettelegger for at dyr, 
planter, fugler og insekter kan bevege seg på tvers 
av byen; en selvsagt del av moderne og bærekraftig 
byplanlegging. 

Reduksjon av grå flater

Med økende nedbørsmengder og fortetting av 
sentrum, må det tilrettelegges for overflatehåndtering 
av regnvann. Dette bør implementeres i grønne byrom 
og strukturer, med fokus på interessante, innovative og 
integrerte løsninger. 

Tilrettelegging for myke trafikanter

Byen er for folk, ikke for biler. Det bør først og fremst 
legges til rette for byliv, med ferdsel til fots og sykkel som 
tilrettelegger for rekreasjon, variasjon og opplevelser.

1
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Når Jessheim vokser, bør man 
forvente at kulturtilbudet vokser 
og tilpasser seg med byen. 
Kulturtilbudet skal møte folkets 
interesser og være tilgjengelig, 
men også være aktuelt og 
oppdatert på strømninger i 
nasjonale og internasjonale 
kulturfelt. 

Kulturtilbudet må være med på 
å definere, forme og utfordre 
sentrum. 

Kulturproduksjon i byen må 
styrkes, samtidig som det 
må legges til rette for nye 
møteplasser og opplevelser. Inne 
og ute, for gammel og ung. 

Et sammensatt kulturtilbud 
må synliggjøres, og gi aktive 
møteplasser.

En by er et sted man skal 
oppleve et mangfoldig 
kulturliv.

Kulturbyen
Å UTVIKLE OG STYRKE FOLKELIG HØYKULTUR OG BYLIV

Etableringsprinsipper
 
1. Satsing på institusjon 
2. Åpne kulturtilbud
3. Kulturnettverk
4. Gatekultur og byliv
5. Kunst i det offentlige rom
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Satsing på offentlige og private  
institusjoner 

Når byen vokser, skal tilbudet vokse med. Det er naturlig 
at en by tilbyr en sammensatt bukett av institusjoner 
som representerer en stabil identitetsbærende kultur 
over tid. Dette kan være museum, teater eller kino. 
Institusjoner som dette er samlende, men har også en 
langsiktighet som tillater utvikling og satsing over tid. 

Åpne kulturtilbud

I dag ser man en tendens til åpne kulturtilbud, der 
befolkningen i stor grad er med å skape eller definere 
tilbud og tjenester. Slike tilbud kan i stor grad møte 
nisjer, og ivareta et behov for fleksibilitet. Eksempel 
på dette kan være Kulturhuset, Furuset Bibliotek- og 
Aktivitetshus og Litteraturhuset i Oslo.

Gatekultur og byliv

Byen tilrettelegger for mangfold og folkeliv. Det må 
etableres og tilrettelegges for små og store scener, 
bygulv med muligheter for mangfoldig bruk, steder der 
både store og små folkemengder kan møtes. Idrett som 
skating, ballspill og annen idrett og trening er naturlig 
del av sentrum.

Kunst i det offentlige rom

For å trekke folk ut i gatene er det viktig at opplevelsen 
av byrommet tilbyr noe mer. F.eks. kan gatekunst gi 
en merverdi, vekke nysgjerrighet og skape interaksjon, 
samtidig som det er en arena som gir lokale krefter rom 
til å sette sitt preg på byens identitet. 

Kulturnettverk

Som handelsforeningen, har også kulturlivet nytte 
av å spille sammen og skape ringvirkninger av ulike 
aktiviteter. Det bør arbeides for å videreføre og styrke 
samspill mellom offentlige og private kulturaktører.
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En mangfoldig og attraktiv by 
sikres blant annet ved å tiltrekke 
seg ulike mennesker, og tilby 
muligheter for å utvikle seg og 
lære. 

Jessheim by bør huse et 
hovedkvarter for et stort firma, 
organisasjon eller offentlig etat 
eller tjeneste.

Det er også naturlig å tenke 
at Jessheim bør ha tilbud 
innenfor høyere utdanning. Slike 
aktiviteter sikrer spennende 
bybrukere, byliv og bidrar til 
ringvirkninger inn i lokalmiljø og 
næringsliv. 

Kunnskap vil kunne 
sysselsette og trekke til seg 
nye Jessheiminger 

Kunnskapsbyen
Å SKAPE EN FELLES KUNNSKAPS- OG NÆRINGSPLATTFORM

Etableringsprinsipper
 
1. Jessheim 'hub' og co-working
2. Jessheim IQ
3. Jessheim HQ
4. Næringsliv ut i byrommet
5. Folkehøyskolen "inn" i 

sentrum
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Jessheim hub og co-working

En by skal romme et bredt spekter av arbeidsplasser, men 
også i større og større grad et spekter av arbeidsmåter. 
Ved å tilby arbeidslokaler som er fleksible i størrelse og 
mindre bransjespesifikke kan det skapes grunnlag for 
nye næringsretninger og samarbeid. I dag er start-up en 
naturlig del av næringsutvikling, og et lavterskel tilbud 
som kommunen og lokalt næringsliv kan legge til rette 
for og dra nytte av. 

Jessheim IQ

Som by mangler Jessheim blant annet kunnskapsmiljø. 
Det bør tilrettelegges for etablering av en 
utdanningsinstitusjon innenfor høyere utdanning. Dette 
kan og bør sees i sammenheng med næringsutvikling.

Næringsliv ut i byrommet

Næringslivets ulike aktiviteter bør være synlig i 
bybildet og være med på å bringe kvaliteter til byveven. 
Eksempelvis kan næringslivet legge til rette for byliv 
med servering, markedsplasser, aktive fasader og 
opplevelser. 

Folkehøyskolen "inn" i sentrum

Folkehøyskolen har i mange år vært med på å sette 
Jessheim og regionen på kartet. Som kulturbygger bør 
Romerike folkehøyskole også være synlig i bybilet.

Jessheim HQ

Et hovedkvarter av en viss størrelse  kan bidra til 
sysselsetting, og bli identitetsbærende for en by. 
Jessheim har flere sentrumsnære arealer hvor det bør 
legges til rette for etablering av et hovedkontor for 
kunnskapsbasert næring eller en større offentlig etat.  

1

3

5

4
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DELOMRÅDER 
 

Møtet med Jessheim
Rådhusplassen

Etableringsprinsipper
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Identitet:
Området ved innkjøring 
til Jessheim, stasjonen og 
fremtidig gateterminal for 
kollektivtraffikk er et naturlig 
sted å markere ankomst og vise 
byens identitet.

Bymessig utvikling: 
Rådhusplassen er en av 
kommunens byromssatsinger, 
og vil med riktige tiltak kunne 
bli byens nye urban storstue og 
samlingspunkt. 

Bobyen Jessheim: 
S5, nord for Rådhuset, er 
et av kommunens urbane 
boligutviklingsfelter. Her ligger 
en unik mulighet til å skape 
forbildeprosjekter for en ny 
type boligbygging i byen.

Landskap og byliv:
Romsaasparken er en av dagens 
grønne lunger, men ligger 
dessverre i dag med uforløst 
potensiale. Størrelsen gir store 
muligheter for aktivering.

Kultur og byliv:
Den historiske bebyggelsen 
mot storgata har et unikt 
potensiale til å bli en sentral 
kulturlokalitet, med både ny 
arkitektur, intime byrom, og 
transformerte bygg.

Kunnskap og næring:
Jessheim næringspark kan 
med riktig programmering 
bli et knutepunkt for 
fremtidig kunnskapsbasert 
næingsliv, og mulige 
undervisningsinstitusjoner. 

1 2 3

4 5 6

DELOMRÅDER
EKSEMPLIFISERING AV HELHETS- OG ETABLERINGSPRINSIPPER

Delområdene er valgt med utgangspunkt i at de på hver sin måte synliggjør en utvikling med hovedvekt på ett av helhetsprinsippene. 
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Aktive fasader

Sykkelelementer

Definerte byrom

Institusjon

Rundkjøring fjernes

Fortetting

Bolig

Pop up

Filmkultur

Byaktivitet

Ungdomsaktivitet

Møtested

Musikkultur

Litteratur

Teaterkultur

Innovasjon

Udefinert utearel

Hverdagstur

Uteopphold

Nærhandel

Lek

Oversikt

Identitet og veifinning Byromselementer Nabolagskvaliteter

Kunnskap og næringselementer

Kulturelementer

Identitetsmarkør

Finmasket bevegelsesnett

Orienteringspunkt

Målpunkt

Samarbeid og synergi

Lokal diamant

Tilrettelagt for bil

Utdanning

Kontor/ næring

Kafé

Smånæring

Restaurant

Bar/servering

Landskapselementer

Våtlandskap, fordrøyning

Vannelement

Vegetasjon

Urbant landbruk

Artsmangfold
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Møtet med Jessheim
DELOMRÅDE 1: IDENTITET

Strakstiltak: 

• Veifinning:  Skiltpark mellom Algarheimsveien og Ringveien 
som markerer adkomsten til Jessheim sentrum.   

• Veifinning - mobilitet:  Testrute med selvkjørende skyttelbuss i 
sentrum. 

• Sykkel på stasjonen: Øke antall sykkelparkeringer for pendlere 
på stasjonsområdet. 

• Bysykkel: Etablere bysykkelsystem med bysykler og 
elsparkesykler i sentrumsnære områder og på stasjonen.  

• Oppgradering av Stasjonsparken: Etablering av plasser for 
opphold og midlertidige aktiviteter. 

Langsiktige tiltak: 

• Mediehus/Bibliotek: Som offentlig tilgjengelig møteplass og 
samlingspunkt i sentrum. 

• Hotell: Åpne for bygging av hotell som øker tilgjengeligheten 
for besøkende og muliggjør større arrangementer i tilknytning til 
ny næring.  

• Varig oppgradering av stasjonsparken og kollektivhub:  
Ny park og vegløsning. 

Identitetsbærende kunst, Keplerstjerna, Gardermoen 
Vebjørn Sand (foto: Stein Westengen)

Identitetsbærende symboler, Superkilen, København 
BiG, Topotek1, Superflex (foto: Topotek1)

Synliggjøring av bykvaliteter, Oslove, guidebok
 Hanna Norberg (foto: kagge.no)



D
E

L 2

91

Offentlig etat Sagaparken

Viktig byrom

MediehusSkiltpark

MEDIEHUS+HOTELL
BIBLIOTEK, 
CO-WORKING++

SKILTPARK

SAGAPARKEN

OFFENTLIG ETAT
NÆRINGSLOKALE

KULTURKULVERT

PAVILJONGER?

FJERNE 
RUNDKJØRING

STASJONS-
PARKEN

1:2500

Gangforbindelse

Ekstra viktig kobling

Byromskobling

Naturkobling

Fortettingspotensial

Eksisterende bebyggelse
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Rådhusplassen
DELOMRÅDE 2: BYMESSIG UTVIKLING

Strakstiltak: 

• Års-hjul av aktiviteter:  Etablere og kommunisere et års-hjul 
av enkeltevents og tilbakevendende aktiviteter på rådhusplassen. 
(Eks. Julemarked, bondensmarked, fotballturnering.) 

• Planlegging og bygging av "Byboksen":  En moderne 
bypaviljong som samlingspunkt byutvikling, kontaktpunkt 
mellom kommune og Jessheiminger, og aktivitetspaviljong og 
scene under midlertidige arrangementer. 

• Furusethgata og Rådhusplassen: Stenging gjennomkjøring 
i Furusethgata, og igangsetting av test-beds for aktivering av 
rådhusplassen. 

Langsiktige tiltak: 

• Nye grønne koblinger: Legge grønn hovedkobling langs 
Rådhusvegen og knytte den til foreslått åpnet passasje mellom 
Rådhusplassen og Storgata 

• Oppgradering av byrom: Blå og grønne elementer på torget.  

• Åpne bakkeplan: Åpne fasader på bibliotek/kulturhus, rådhus 
og Jessheim Storsenter.  

• Kobling på tvers av jernbane: Torget forlenges til en 
kulturkobling på tvers av jernbanen. 

Grønt byrom, Place de la Republique, Paris
 TVK (foto: tvk.fr)

Lekne grønne byrom, Plaza Santa Barbara, Madrid 
Nieto Sobejano (foto: nietosobejano.com)

Blågrønne kvaliteter, Sherbourne Common, Toronto 
PFS Studio (foto: archdaily.com)
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BORGERHUSET

SAGAPARKEN

FORTETTING 
NÆRINGSLOKALE 

KULTURKULVERT

ÅPNE FASADER I 
SENTERET

BYGATE

ÅPNE FASADER

ÅPEN 
GJENNOMGANG

FJERNE 
RUNDKJØRING

KANTINE KAFÉ 
ÅPNER MOT PLASSEN

Borgerhuset Rådhusplassen
og byboksen

Stasjonsparken Kulturkulvert

STASJONS-
PARKEN

1:2500

Viktig byrom

Gangforbindelse

Ekstra viktig kobling

Byromskobling

Naturkobling

Fortettingspotensial

Eksisterende bebyggelse
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Fremtidens boligkvartal
DELOMRÅDE 3: JESSHEIM SOM BOBY

Tiltak ved planlegging: 

• Kvalitet og estetikk:  Valg av miljøvennlige og robuste 
materialer, og vekting av høy arkitektonisk kvalitet.  

• Etablering av grønne kvaliteter:  Sentral grønn park som 
knytter seg til byens grønne hovedakser 

• Aktive bakkeplan: Åpne fasader og nærings-/butikkslokaler mot 
bygater. 

• Veifinning og identitet:  Tydelig felles identitet for nabolag som 
bygges ut samtidig. 

• Boligsammensetting:  Boliger for en sammensatt beboergruppe.  

Utvikling over tid: 

• Aktive bakgårdsmiljøer: Vekting av gode grønne 
bakgårdsmiljøer. Tilrettelegging for private beboerinitiativer. 

• Aktivering: Funksjoner med kobling til kontekst 
- Støttefunksjoner til skole  
(f.eks. skolekjøkkenbygg, skolehage, flerbrukshall) 
- Barnehage.

Sentralt Torg, Fornebu Sør, Bærum
 Rodeo Arkitekter (Ill.: Rodeo)

Nabolagstorg, Fornebu Sør, Bærum
 Rodeo Arkitekter (Ill.: Rodeo)

Bykvartal, Lilletorget, Langesund
 Rodeo Arkitekter (Ill.: Rodeo)
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1:2500

Ursins park Skolekjøkken Jessheim Co-working

AKTIVITETS-
PLASS

FELLESHUS

BARNEHAGE

SKOLEKJØKKEN

FLERBRUKSHALL

AKTIVE 
BAKGÅRDER

SKOLEHAGE

ÅPNE FASADER
MOT GATE

STUBS KAFÉ

BUTIKKSLOKALER

NABOLAGSKAFÉER

JESSHEIM CO-WORKING
UTDANNELSES OG 
NÆRINGSINSTITUSJON

BALLPLASS

URSINS PARK

Viktig byrom

Gangforbindelse

Ekstra viktig kobling

Byromskobling

Naturkobling

Fortettingspotensial

Eksisterende bebyggelse
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Romsaasparken
DELOMRÅDE 4: LANDSKAP OG BYLIV

Strakstiltak: 

• Sundbytunet som aktivitetsgenerator:  Forsterke servering og 
handel ved sundbytunet og etablere dette som en portal mellom 
byen og naturen 

• Ny bruk av p-plasser: Redusere eller optimere parkering i 
gjennomgangssoner for å tydeligjøre nye grønne koblinger.  

• Veifinning:  Skilting internt, til og gjennom kvartalet parken, 
samt videre til grønne ruter til omlandet. 

Langsiktige tiltak: 

• Nye grønne koblinger: Oppgradere og tydeliggjøre stier og 
sykkelveger som kobler sammen landskap og sentrum.  

• Nye landskapsrom: Benytte treplanting og plantevegger for å 
skape intimitet, soneinndeling og med steder for aktivitet og 
opphold.  

• Aktivering av grønne rom: Tillegge funksjoner til nye og 
eksisterende grøntarealer : 
- Aktivitetsplass mellom amfiet og Såvegen 
- Grønn kulturarena ved parkplassen.

Bypark, Superkilen, København
 BiG, Topotek1, Superflex (foto: Mike Magnussen)

Landskapspark, Buttes-Chaumont park, Paris
 Jean-Charles Alphand (foto: france-voyage.com)

Intime grønne byrom, Tianjin Qiaoyuan, Tianjin 
Turenscape Landscape Architects (foto: Turenscape)
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Romsaasparken Sundbytunet Bymessige grep

SUNDBYTUNET
SAMLINGSPUNKT

PARKPLASSEN
OPPRUSTING 
AV AMFI

AKTIVITETS-
PLASS

BOLIGER

BOLIGER

FJERNE 
RUNDKJØRING

UTSYNSPUNKT

FJERNE 
RUNDKJØRING

AVGRENSNING
AV PARK

1:2500

Viktig byrom

Gangforbindelse

Ekstra viktig kobling

Byromskobling

Naturkobling

Fortettingspotensial

Eksisterende bebyggelse
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Strakstiltak: 

• Veifinning:  Skilting internt, til og gjennom kvartalet.  

• Ny bruk av p-plasser: Reduksjon av gateparkeringsplasser i 
storgata, for bredere - aktive fortau. Avvikling av p-plasser i 
kvartalet for nye byrom 

• Fortetting/infill og onfill: Analyse av kvartalet for å undersøke 
muligheter utbygging. 

Langsiktige tiltak: 

• Opprusting av av byrom: Oppgradering av torget ved Jessheim 
Storsenter, åpning av fasader og kobling til rådhusplassen. Intime 
bakgårdsparker og kultursti gjennom kvartalet. 

• Park-diamanten: Nytt kulturbygg med arkitektonisk verdi som 
fondmotiv ved enden av senterplassen (infill eller onfill) 

• Aktivering av historisk bebyggelse: Istandsettelse, iscenesettelse 
og repogrammering: 
- Kunstenter og kafé i Villa Sole 
- Barnelitteraturhus i Lønnebo 
- Restaurant og overnatting på Herredshuset

Kulturkvartalet
DELOMRÅDE 5: FOLKELIG KULTUR OG BYLIV

Lokal diamant, Bibliotek, Vennesla
 Helen & Hard (foto: Emilie Ashley)

Gatekunst, Cement Eclipses, Brussel
Isaac Cordal (foto: Isaac Cordal)

Infill, Allaktivitetshus, Fauske
Rodeo Arkitekter (ill.: Rodeo)
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VILLA SOLE 
KUNSTSENTER

LØNNEBO
LITTERATURHUS

PARK- DIAMANTEN
KULTURHUS
/INFILL

HERREDSHUSET
OVERNATTING
RESTAURANT 

FJERNE 
RUNDKJØRING

KULTURSTI

FJERNE 
RUNDKJØRING

FJERNE 
RUNDKJØRING

Litteratur på Lønnebo Villa Sole HerredshusetParkdiamanten

Viktig byrom

1:2500

Gangforbindelse

Ekstra viktig kobling

Byromskobling

Naturkobling

Fortettingspotensial

Eksisterende bebyggelse
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Transformator
DELOMRÅDE 6: KUNNSKAPSBASERT NÆRING

Strakstiltak:  

• Ny bruk av p-plasser: Tidligere parkeringsplasser fylles med 
nytt program. Videreføring av bilrelatert program. F.eks. Drive-
in kino, rånebane, diner. 

• Fortetting/transformasjonspotensial: Analyse av området for å 
undersøke muligheter utbygging. 

Langsiktige tiltak: 

• Opprusting av av byrom:  Begrønning og oppdeling av større 
sammenhengende plasser til en serie av større og mindre 
(intime) byrom for ulike aktiviteter og typer opphold. 

• Veifinning - mobilitet:  Testrute med selvkjørende skyttelbuss 
mellom jernbanestasjon og transformasjonområdet.  

• Utbygging av kombinert kunnskap og næring: Legge til rette 
for at større kunnskapsbedrifter kan etablere regionskontorer 
eller hoverkvarterer på transformasjonsarealet nært Jessheim 
stasjon.  

• Aktivering av nabolaget: Repogrammering til den produserende 
byen: 
- Mathall 
- Bakeri

Juridisk fakultet (UiO), Tullinløkka, Oslo
Mad arkitekter (ill. Mad arkitekter)

Drive-in Kino, Oak Hills, Utah
 (foto: Life Magazine)

Gatemat og pop-up næring, Reffen, København 
Copenhagen Street Food (foto: Martin Kaufmann)
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AKTIVITETSPARK

FORTETTING 
NÆRINGSLOKALE 

DRIVE-IN KINO

KUNNSKAPSTORGET

RÅNEBANE

PARK

FORTETTING 
BOLIG 

BYGATE

FJERNE 
RUNDKJØRING

DEN PRODUSERENDE BYEN
PRODUKSJON OG 
MATUTSALG

Jessheim HQ Kunnskapstorget Produksjon Drive-in

SAMFERDSELS-
KONTOR

JESSHEIM HQ
NÆRING + 
KUNNSKAP

Viktig byrom

1:2500

Gangforbindelse

Ekstra viktig kobling

Byromskobling

Naturkobling

Fortettingspotensial

Eksisterende bebyggelse
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1:5000
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KVALITET 
 

Sjekkliste for bykvalitet



Kvalitetsheving

Når det skal bygges en god og bærekraftig 
by for framtiden - enten det gjelder 
arbeidsplasser, boliger, kulturtilbud- 
handler det først og fremst om å sørge for en 
utvikling der byens ulike funksjoner henger 
sammen i en overordnet helhet. 

Et praktisk verktøy for utviklere: 
Denne sjekklisten er en 
operasjonalisering av ‘Byprinsippene’ 
i Del 2. Den fungerer som et verktøy 
for utviklere, for å sikre god kvalitet 
og hensynet til overordnede planer og 
strategier. 

Sjekklisten består av to deler. Den 
første delen omhandler prosjektets 
funksjonsmessige nedslagsfelt og 
ambisjoner. Del to omhandler generelle 
kvaliteter knyttet til utviklingen av 
Jessheim samt spesifikke kvaliteter 
knyttet til innhold og funksjoner. 
Sjekklisten har også overføringsverdi til 
Kløfta. 

Slik skal sjekklisten tas i bruk:
Sjekklisten ligger tilgjengelig på 
kommunens nettsider, sammen med 
kommunens veileder for planinitiativ. 
Det forventes at alle som bidrar til 
utviklingen av Jessheim og Kløfta er 
kjent med sjekklisten og kommunens 
ambisjoner for god by- og stedsutvikling. 

Sjekklisten skal derfor besvares i 
sin helhet og følge som vedlegg til 
planbeskrivelsen. Spesifikt hvordan 
kvalitetene ivaretas i det enkelte prosjekt, 
må dokumenteres i reguleringsarbeidet 
og vises igjen i bestemmelsene. 

Sjekklisten er et bidrag for å 
sikre kvalitet og helhet i by- og 
tettstedsutviklingen. 

 

OPERASJONALISERING
FRA BYPRINSIPPER TIL SIKRET BYKVALITET 
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1.

3.

5.

2.

4.

6.

Bygge identiteten til  Jessheim som by 

Øke kvaliteten av Jessheim som boby

Utvikle og etablere folkelig kultur 
og byliv

Sikre en bymessig utvikling av sentrum 

Koble sammen landskap og byliv 

Skape en felles kunnskaps- og 
næringsplattform

For å nå målsettingene for Jessheim er det definert seks overordnede prinsipper som 
en del av Bykonsept Jessheim. Ved å ha disse prinsippene som rettesnorer i fremtidige 
byutviklingsavgjørelser, tilrettelegges det for en helhetlig og langsiktig målrettet utvikling.



Prosjekter med et sammensatt 
innhold kan tiltrekke seg flere 
brukergrupper, og gjennom 
ulike aktiviteter, gi en variert 
bruk gjennom døgnet, uken 
og året. På denne måten kan 
innholdet og funksjonene 
bidra til ønsket retning i by- 
og stedsutviklingen. 

 

Ambisjon og programmering

Prosjektets primærfunksjon, er 
prosjektets hovedmålsetting og 
ambisjon. Er det å bygge boliger, reise 
et næringsbygg eller sørge for flere 
arenaer for kulturtilbud på stedet? 

Prosjekter kan også inneha 
sekundærfunksjoner, som har til 
hensikt å bidra med noe annet 
enn, eller kompletterende til 
primærfunksjonen. Dette kan 
være næringslokaler som utvikles 
i forbindelse med boligprosjekter, 
kulturtilbud i forbindelse med 
næringsbygg og så videre. 

I tillegg til dette kan prosjekter også 
inneha bonusfunksjoner. Dette kan for 
eksempel være en bar, sykkelverksted 
eller nabolagshage, altså mindre 
programmer som retter seg mot helt 
andre funksjoner enn primær- og/eller 
sekundærfunksjonene. Fellesnevneren 
er at disse er utadrettede og har en 
verdi for et større felleskap.

OVERORDNET
AMBISJON OG PROGRAMMERING

Sjekkliste for beskrivelse:

• Hva er prosjektets ambisjon, og 
hvordan understøtter prosjektet 
kommunens strategiske planer og 
føringer? 

• Beskriv den programmatiske 
sammensetningen i prosjektet, og 
på hvilken måte dette bidrar til 
kvalitet.

• Hva er prosjektets 
primærfunksjon? 
 
Bolig /Næring /Kultur/Annen 

• Hva er prosjektets 
sekundærfunksjon? 
 
Bolig /Næring /Kultur/Annen

• Har prosjektet noen 
bonusfunksjoner? 
 
Bolig /Næring /Kultur/Annen 

• Dersom prosjektet er 
monofunksjonelt, beskriv 
hvorfor sekundær- og 
bonusfunksjoner er prioritert 
bort.
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Det finnes en rekke generelle 
prinsipper ethvert framtidig 
utviklingsprosjekt på Jessheim 
bør ta stilling til, for å sikre 
viktige kvaliteter i en framtidig 
bystruktur. 

Avhengig av om prosjektet retter 
seg mot bolig-, kultur- eller 
nærings-/kunnskapsfunksjoner 
vil det være ulike prinsipielle 
føringer for kvalitetsmessig 
utvikling. De tre tematiske 
områdene er her atskilt, og 
beskrivelsen bes svare ut det som 
er relevant for prosjektet.  

Bymessig utvikling

Tiltak for bymessig utvikling omhandler 
urbane kvaliteter og viktige prinsipper 
som sørger for at byen henger sammen i 
en overordnet helhet. Samtidig som det 
handler om å legge til rette for tydelige 
avgrensninger, definerte offentlige og 
private byrom.

Sjekkliste for beskrivelse:

• Hvordan bidrar bebyggelsen til å 
definere tilstøtende byrom, veg- og 
gatenett, og på hvilken måte bidrar 
møtet positivt til gatesnittet? 
 

• Hvordan legger prosjektet til rette 
for aktive og tilgjengelige fasader 
mot gatene, og hvordan legges det 
opp til et mangfoldig tilbud? 

• Hvilke arkitektoniske kvaliteter 
er sentrale i prosjektet? (eks. 
variasjoner, materialbruk og farger) 

• Hvordan svarer prosjektet ut 
kommunale føringer for skala og 
utnyttelse, og hvordan sikres det en 
variasjon i bebyggelsen? 

KVALITETER
PRINSIPPIELLE FØRINGER

Landskap, blågrønn struktur og byliv

Blågrønne kvaliteter, landskap og byliv 
gjør byen til et godt sted å være. Det 
bidrar til å berike opplevelsesverdien 
av et sted, samtidig som det biologiske 
mangfoldet styrkes. Når man bygger en 
by, er det derfor viktig at disse elementene 
inngår som en integrert del av byen eller 
stedet. Tydelige siktlinjer er viktig for å 
sikre kontakten med omlandet, samtidig 
som det styrker menneskets evne til å 
orientere seg i bybildet/ landskapet. 

Sjekkliste for beskrivelse:

• Dersom det er viktige siktlinjer 
på tomten, beskriv hvordan det 
tilrettelegges for å oppleve disse fra; 
bygg, gate og utomhus oppholdsareal. 

• Hvordan tilrettelegges det for 
estetiske og/eller biologiske 
kvalitetsløft av grønne restarealer? 
(forplener, grøntrabatter, beplantning 
ved parkeringsplass etc.) 

• Hvordan håndterer den blågrønne 
strukturen i prosjektet overvann 
normalt og i ekstremværsituasjoner? 
(Herunder forventes beskrivelse av 
konkrete tiltak, og kapasitet i ulike 
scenarioer) 

• På hvilken måte bidrar prosjektet til 
byens blågrønne byrom og utearealer? 

• Hvordan legger prosjektet til rette for 
økt bruk av byens blågrønne byrom 
og utearealer? 

• Hvordan bidrar prosjektet til 
biologisk mangfold i byen? 

• Hvordan kobler prosjektet seg på 
landskapet og naturen rundt Jessheim 
og overordnede grønne korridorer? 
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Boligutbygging

Når det bygges boliger for framtiden 
er det viktig å sørge for at boligene 
inngår i en overordnet helhet, hvor 
ulike funksjoner er integrerte deler i 
hverandre og boligstrukturen fungerer 
som et aktivt element i den øvrige 
byveven. I praksis handler det om å 
sørge for nabolagskvaliteter med gode 
og varierte boliger som går på tvers 
av livssituasjoner og -faser, tiltak for 
felleskapet og inkluderende offentlige 
rom som skaper samhold, samt bygging 
av nabolagsidentitet og tilhørighet. 

Sjekkliste for beskrivelse:

Angi hvilken rolle dette programmet 
har i prosjektet (Primærfunksjon, 
sekundærfunksjon, bonusfunksjon, ikke 
relevant) 

• Hvordan bidrar prosjektet til at 
Jessheim blir et godt sted å bo? 

• Hvilke beboergrupper retter 
prosjektet seg mot, og evt. hvilke 
strategiske tiltak er gjennomført for 
å sikre en mangfoldig beboergruppe? 
(f.eks. gjennom variasjon i boligtyper 
og -størrelse) 
 

• Hvilke tiltak gjøres for å sikre en 
integrert universell utforming? (f.eks. 
gjennom naturlige ledelinjer) 

• Hvordan tar prosjektet hensyn til, 
og evt. kobler seg på eksisterende 
nabolagskvaliteter samt offentlige 
gater/rom (møte mellom privat/
offentlig/semiprivat)? 

• Hvilke nye kvaliteter tilfører 
prosjektet nabolaget (eks. gjennom 
nye møteplasser og tilbud)? 

• Hvilke tiltak er gjort (i bebyggelse 
og uterom) for å sikre et trygt 
nærmiljø? 
 
 
 

Kultutilbud

Det er viktig at kulturtilbud og byliv er 
med på å definere, forme og utfordre hva 
framtidens by skal være. Det er i sosiale 
arenaer – som kulturbygg, fritidsklubber 
eller offentlige byrom – vi møter 
hverandre og skaper samfunn gjennom 
felles opplevelser. Et kulturtilbud som er 
godt integrert i øvrig by, som omfatter 
ulike grupper og fremmer mangfold, bør 
derfor tenkes som en viktig brekkstang i 
samfunnsplanleggingen. 

Sjekkliste for beskrivelse:

Angi hvilken rolle dette programmet 
har i prosjektet (Primærfunksjon, 
sekundærfunksjon, bonusfunksjon, ikke 
relevant) 

• Hvilken type kunst- eller 
kulturopplevelser tilbyr prosjektet?  

• Hvordan påvirker prosjektet det 
offentlige rom? 

• Hvilke nye kvaliteter tilfører 
prosjektet nabolaget (eks. gjennom 
nye møteplasser, kunst i det 
offentlige rom, bylivstiltak o.l.)? 

• Hvordan kobler prosjektet seg på 
det eksisterende kulturtilbudet i 
kommunen, og hvordan bidrar det til 
å forsterke dette? 

• Hvordan arbeides det for å sikre en 
inkluderende bruk og en mangfoldig 
brukergruppe? 

• Hvordan bidrar programmet og 
utformingen til å sette Jessheim på 
kartet som en kulturby?

 
 
 
 
 

Kunnskaps- og næringsmiljø

For å oppnå en mangfoldig og 
attraktiv by må byen tiltrekke seg ulike 
typer mennesker. Dette forutsetter 
blant annet et variert næringsliv og 
kunnskapsbærende institusjoner. En 
slik utvikling innebærer at næringsbygg, 
kunnskapsbaserte virksomheter, 
utdannelses-institusjoner ikke bør 
etableres utenfor og adskilt fra byen, men 
inkludert som aktive aktører i den. Det 
vil sikre en sammensatt bruk av byen, 
byliv samt ringvirkninger inn i lokalmiljø 
og eksisterende næringsliv. 

Sjekkliste for beskrivelse:

Angi hvilken rolle dette programmet 
har i prosjektet (Primærfunksjon, 
sekundærfunksjon, bonusfunksjon, ikke 
relevant)  

• Hvordan sikrer prosjektet fysisk en 
robusthet over tid i møte med f.eks. 
svingninger i markedet, teknologisk 
utvikling? (fleksible planløsninger, 
ekspansjonsmulighet o.l.) 

• Hvordan tilrettelegger prosjektet for 
synliggjøring og tilgjengeliggjøring 
av næringsaktivitet? 

• Hvilke fysiske koblinger mellom 
kunnskap, næring og andre 
samfunnsområder fremheves 
i prosjektet, og hvordan 
gjennomføres dette? (Bedrifter med 
undervisningstilbud, lokaler for 
sambruk med kultur og undervisning 
o.l.) 

• På hvilken måte kobler 
prosjektet seg på det eksisterende 
næringsmiljøet i kommunen, og 
hvordan bidrar det til å forsterke 
dette? 

• Hvordan arbeides det for å sikre en 
inkluderende bruk og en mangfoldig 
brukergruppe? 

• På hvilken måte bidrar programmet 
og utformingen til Jessheims rolle 
som  kunnskapsby?
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