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Figur1 Situasjonsplan,Ringvegenmed gateterminalog sykkelveg,Jessheimkulturhusog Jessheimstasjon.
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Figur2 Jessheimstasjonsett fra JessheimBru/Algarheimsvegen

Figur3 Rådhusplassen
med Ullensakerrådhus
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2. Innledning
2.2.
2.1.

Hensiktenmed områdereguleringsplanen
områdereguleringsplanen

Hensiktenmed den overordneteplanener å leggetil rette for styrkingav
kollektivknutepunktet,etableringav attraktive og trygge møteplasser,herunder
Rådhusplassen
som en sentralfest- og seremoniplass
, samt bymessigtransformasjonog
fortetting rundt kollektivknutepunkteti Jessheimsentrum. Dette for å sikre og styrke
Jessheimsom et levende,moderne,trygt og tilrette lagt kommune-og regionsenter.
Områdetskalutviklesmed prioritering av gående,syklendeog kollektivtrafikk.Veier og åpne
områder skalomformestil gater og byrom som kan romme et komplekstog levendebyliv.
Det leggestil rette for sentrumsformålmed kombinasjon av forretningsarealer,kontorer,
tjenesteytingog nye boliger.Detaljeravklaresi detaljreguleringsplaner.
Ved utleggingtil offentlig ettersyn skaldet spesielt tas stilling til følgendealternativer som
presenterestematiski planbeskrivelsen:
1. løsningfor busser,med videreutviklingav dagensbussterminal,ny terminal
mellom Ringvegenog jernbaneni SAA2eller ny gateterminal i Ringvegennord for
stasjonsbygningen
(Sepkt. 5.4)
2. kryssingover eller under sporenefor myke trafikanter i aksenRådhusplassen
til
Sagaparken(Sepkt. 5.5)

2.2.

Forholdettil tidligereplanvedtakog overordnedeplaner

Områdereguleringsplanen
er en oppfølgingog utfylling av Byplanenfor Jessheimvedtatt av
kommunestyretden 16.06.2014.
Denneområdereguleringsplanen
og de tilhørende bestemmelsergjelder foran tidligere
vedtatte arealplaneretter plan- og bygningsloven.Enbebyggelsesplan
foreslåsopphevesi
sin helhet og en deler av en rekke reguleringsplane
r vil måtte utgå ved vedtakav
områdereguleringsplanen.
Områdereguleringsplanen
setter en maksutnyttelsesgrad, mensbyggehøyderavklares
gjennomdetaljreguleringene.Ellersvisesdet til Byplaneneller kommuneplanens
bestemmelsernår det gjelderblant annet parkeringskrav, krav til uteareal,støy, estetikk
med mer. DersomByplaneneller kommuneplanener revidert med nye krav når
detaljreguleringsplanene
fremmes,så leggesde nye føringenetil grunn.

2.3.

Organiseringav arbeidet

Planprogrammeter utarbeidet av Ullensakerkommune.Varselom oppstart av planarbeidet
og offentlig ettersyn av planprogramble annonsertden 25.06.2013i RomerikesBladog
EidsvollUllensakerBlad.Frist for innspill til varsel om oppstart av planarbeidetog høringav
planprogrammetvar 13.09.2013.
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Planforslagetmed konsekvensutredning
er utarbeidet av AsplanViakASpå vegneav
Ullensakerkommune.

2.4.

Om dokumentet

Dokumenteter organisertslik at planensinnhold presenteresførst. Bakgrunnmed mål og
visjonerfra relevanteplaner gjennomgåsi neste del, og de aktuelle problemstillingenesom
er aktuelle for planarbeidetdrøftes i den sistedelen. Dennedelen utgjør også
konsekvensutredningen,
med de temaenesom er synliggjort i planprogrammet.
For å gjøredokumentet lettere tilgjengeliger mange av de relevanteplaneneog rapportene
kort referert, men det er lagt inn lenker (hyperkoblinger) som kan følgesav de som leseren
digital versjonav dokumentet og er koblet til internett.

3. Bakgrunnforfor
for planarbeidet
3.3.
Områdereguleringsplanen
for stasjonsområdetog Rådhusplassener en utfylling av Jessheim
Byplan(vedtatt 16.6.2014).Et overordnet mål for planarbeideter å sikreog styrke Jessheim
som en levende,moderne,trygg og tilrettelagt by (Bystatusfra 2012).Styrkingav
kollektivknutepunktet,sentrumsutvidelse,torg- og møteplasserog grønnstruktursamt en
generellstyrkingav handelog kultur er sentraleelementer i planarbeidet.
Dagenstrafikkløsningerskalforbedresog det skali større grad leggestil rette for gåendeog
syklende.Dagenskollektivknutepunktskalstyrkesi forhold til bussavganger
og en
videreutviklingav stasjonsområdetvil væreviktig for å leggetil rette for et bedre togtilbud
og bedret tilgjengelighettil stasjonen,ogsåfra østre deler av Jessheim.
Det er arrangertarkitektkonkurransefor utforming av undergang/overgangfor kryssingav
jernbanelinja.Vinnerforslagenefra denneliggerti l grunn for reguleringen.Begge
alternativeneer utredet i dette planforslaget.I saksfremleggetavklaresRådmannens
innstillingtil 1.gangsbehandling.
Andre sentraletemaer som drøftes er uterom, by- og bebyggelsesstruktur
og potensialfor
fortetting og transformasjon.Sentrumskjerneni Jessheimhar høy grad av offentlighet og
fungerer som kommunens(og regionens)møteplass.I dagensJessheimer bilen viet stor
plass.Storedeler av sentrumbestårav veisystemer, rundkjøringerog store
parkeringsarealer,som gjør at bylandskapetoppleves oppsplittet og dårlig utnyttet. Urbane
kvaliteter i dagensJessheimbegrenserseghovedsakelig til Storgata.
Jessheimskalgjennombl.a. dette planarbeidetsikres en bærekraftigutvikling. Ikke bare med
tanke på energi,ressurserog miljø, men ogsåmed hensyntil sosialsamfunnsplanlegging.
Folkehelseog universellutforming skalvektlegges.Kultur, og kulturensegenverdi,er viktige
elementeri den videre byutviklingen.Videreer inkluderendemøteplasserfor alle grupperi
samfunnetog en mangfoldiggrøntstruktur av betydning i byutviklingen.
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For å sikrebåde mangfoldog økonomiskbærekraft,er det viktig å kunneleggetil rette for
økt attraktivitet slik at viktige tiltakshavere/interessenterfinner det riktig å kunne etablere
segi Jessheim.

3.1.

Byplanensmålsettingerknyttet til arealbruk

(Vedtatt 16.6.2014,lenke til dokumentet her)

Byenskalutviklesmed et tydelig sentrum med nødvendige funksjoner,godebyrom og
trivelige møteplasser.Enslik bystruktur leggerti l rette for gående/syklendeog for å betjene
byen med et godt kollektivtilbud. Framkommelighetfor trafikantgruppenei sentrumskal
prioriteres slik:
i) gåendeii) syklendeiii) kollektivtrafikk iv) vareleveringv) andre kjørende
Jessheimby skalha et kompaktog tett sentrum.Forbindelsemellom målpunkter,gjennom
områder samt innenfor et enkelt område,må ivaretasog leggestil grunn som en rød tråd i
alle reguleringsplaner.Det skalleggestil grunn et finmasketnett med passasjerfor gående
og syklende,på kryssog tvers av byen, et såkalt«grid».
Aksenfra Trondheimsvegenvia Rådhusetog stasjonsbygningenog parken,til og med
“Sagaparken”med Pakkhusetog administrasjonsbygget
skalopprettholdesog styrkes.
Stasjonsbygningen
og Rådhusplassen
er viktige elementer i byen som skalstyrkesvidere.
Dette gjelder ogsåsiktlinjenmellom Rådhuset,stasjonsbygningenog Pakkhuset.

3.2.

Målsettingerfra byutviklingsstrategi
for Jessheim

(Vedtatt 11.6.2012,lenke til dokumentet her)

• Jessheimskalha levendeog attraktive byrom med kvalitet, aktivitet og variasjon.
• Flereskalgå mer, væreaktive og oppholdeseglengre i de fellesbyrommenepå Jessheim.
• Byrommeneskalreflektere Jessheimsidentitet og særpreg.
Hoveddelenav den store vekstensom er prognosertfor Ullensakerskaltas opp i Jessheim.
Gjennomtransformasjonsprosesser
skalJessheimgradvis få en mer bymessigkarakter.I
kommuneplanener det fastsatt at Jessheimskalvokse innover med fortetting rundt
kollektivknutepunktet,og vokseutover gjennometablering av nye bydeler.

3.3.

Regionalplan for arealog transporti Osloog Akershus

Vedtatt desember2015.Plandokumenterfinnesher: www.plansamarbeidet.no
)

I arbeidet med regionalplan for areal og transport i Osloog Akershuser Jessheimutpekt
som regionalby som skalta en høy andel av veksteni Osloregionen
. Større
arbeidsplassintensive
virksomhetermå væretilgjengelige med kollektivtransport fra hele
regionen,og skalleggestil sentrumsområdeneog i utpekte områderder
kollektivtilgjengelighetenskalbedres.Sentrumskal utviklesmed flere boliger og
arbeidsplasseri et levendemangfoldigbymiljø som er tilrettelagt for fotgjengereog syklister
og med et velfungerendekollektivknutepunkt.
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Fellesmål for plansamarbeidet:
- Osloregionenskalværeen konkurransedyktig
og bærekraftigregion i Europa.
- Utbyggingsmønsteretskalværearealeffektivt
basert på prinsipperom flerkjernet utvikling
og bevaringav overordnet grønnstruktur.
- Transportsystemetskalpå en rasjonellmåte
knytte den flerkjernete regionensammen,til
resten av landet og til utlandet.
Transportsystemetskalværeeffektivt,
miljøvennlig,med tilgjengelighetfor alle og
med lavestmulig behov for biltransport.
Utbyggingsmønsteri Osloog Akershus

4. Prosessog medvirkning
4.4.
4.1.

Planog utredningsprosess

Planoppdragetfor Stasjonsområdetog Rådhusplassen
i Jessheimsentrumer vurdert iht.
plan- og bygningsloven§ 12-10første ledd, jf. § 4-2 med forskrift om konsekvensutredninger
og fangesopp av forskriftens§ 2, Planerog tiltak som alltid skalbehandlesetter forskriften,
jf. kapittel III. I henholdtil plan- og bygningsloven § 4-1 med tilhørendeforskrifts § 2 e) skal
det utarbeideskonsekvensutredning
i tilknytning ti l planforslagfor ovennevnteområde.
Konsekvensutredningen
er del av planbeskrivelsenog er utarbeidet av AsplanViakAS.

4.2.

Informasjonog medvirkning

Planarbeidethar basert segpå medvirkningog dialog. I tråd med plan- og bygningsloven§ 5,
er følgendetrinn i prosessensentrale:
• Planarbeidetble varsletog planprogrammetble lagt ut til offentlig ettersyn med frist
for innspill til 01.09.2013,fristen ble senereutvidet til 13.09.2013.
• Planoppstartble annonserti lokalpressenog kunngjort på kommunensnettside.
• Planforslagskalleggesut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.
Under planarbeidethar sentraleaktører og grunneiere i området, herunderStatens
vegvesen,Jernbaneverket,Akershusfylkeskommuneog ROMEiendom/Jessheim
Byutvikling,
vært involvert i prosesseni form av arbeidsgruppemed jevnligemøter og mulighet til å
kommemed innspill.Statensvegvesenog Jernbanever
ket er særskiltinvolvert i
planleggingenav tiltak som omfatter løsningerfor det offentlige veinettet og
kollektivknutepunktet.HaraldKværnerEiendomhar deltatt i arbeidsgruppenog har hatt
egnemøter med kommunen.Ruter har ogsåvært invitert til workshopog har deltatt i møter
underveis.
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Innspiller hentet inn fra barn og unge,eldrerådetog rådet for menneskermed nedsatt
funksjonsevneifm. medvirkningsprosessene
for Jessheimplanene.Dissehar dannet grunnlag
for utredning av bl.a. byrom og møteplasser,barn og ungesinteresserog universell
utforming.
I forbindelsemed planarbeidetble det arrangerten workshop(25.9.2014)der de viktigste
aktørenetilknyttet planområdetdeltok. Denneworkshopen haddesom formål å synliggjøre
aktuelle løsningerfor planområdetknyttet til Byplanensmål og prioriteringer.
I tillegg til lovpålagtmedvirkning,skaldet under offentlig ettersyn vurdereså arrangereet
åpent møte i Rådhuset,for å presentereplanforslaget for innbyggerne.Sannsynligvis
vil det
væremer hensiktmessigå ha separatemøter med grunneiere,naboerog aktører i området
hvis de ber om samtalermed administrasjonenunder høringen.

4.3.

Innspilltil planarbeidet

Oppsummereringav innspill til planoppstartog planprogramer vedlagtsaksfremlegget,samt
kommentert av rådmannenved fastsettelseav planprogrammet.Mye er ivaretatt i
planforslaget,ogsåbasertpå møter og kommunikasjon mellom deltakernei arbeidsgruppen.

5. OmOm
Om planforslaget
5.5.
5.1.
•
•

•
•

•
•
•

Hovedgrep

Planforslagetleggertil rette for torg på Rådhusplassen
og i Furusethgatamellom
Rådhusvegen
og Ringvegen.
Ringvegenforbi stasjonenreguleresfor gatetun og Ringvegenmellom Furusethgata
og Henrik Bullsvegforeslåsmed et bredt tverrsnitt som leggertil rette for
gateterminalfor busseller bygatemed brede fortau og trerekker.
Det leggestil rette for kryssingav sporenei aksen Rådhusplassen
til Sagaparken,og
planforslagetutreder muligheterfor både over- og undergang.
Dagensbussterminaler vist med mulighet for utvikling som nytt bykvartalmed
sentrumsformål, enten over dagensbussterminal,eller fra grunnenog opp dersom
busseneflyttes til gateterminali Ringvegen.
Det settesav arealersom sikrer logistikkenrundt kollektivknutepunktet,med krav til
innfartsparkering,sykkelparkering,bussfor tog, t axi, vareleveringog kiss’nride.
Det leggestil rett for flere nye bykvartalerog fortetting av Rådhuskvartaletmed
kulturhusetmed sentrumsformål.
Stasjonsbygningen
og Pakkhusetog en del av fasadentil Rådhuseter sikret bevart
gjennomplanbestemmelseneog vist som hensynssoner
i plankartet. Andre
verneforholder vurdert i planprosessen.

Begrunnelsefor de ulike valgeneer beskreveti avsnittene som følger.

5.2.

Oversikt løsningsvalg

Under visesen oversiktover valgsom skalgjøresi forbindelsemed videre behandlingav
planforslaget.Temaenemed konsekvenserer drøftet senerei planbeskrivelsen:
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Bussterminal:
Gateterminali Ringvegen
• Ringvegenmellom gatetunet ved togstasjonenog Henrik Bullsvegreserveresfor
busser.
• Sykkelvegpå fortau
• Utviklingav nytt bykvartalpå tomta til dagensbussterminal
Videreutviklingav dagensbussterminal
• Utbyggingav nytt bykvartalover dagensbussterminal.
• Evt bussterminali 2.etasjemed direkte avkjørseli rundkjøring/Ringvegen.
Bussterminalnord for stasjoneni SAA2
• Brukerareal av dagensstasjonsområde.
• Går på bekostningav noe markparkeringog utbyggingsareal.
• Leggerikke beslagpå offentlig vegarealeller hindrer gjennomkjøringi Ringvegen.
• Kort vegmellom bussog tog.

Kryssingav sporområdet:
Kryssingover sporområdet
• Gangbrubetjent med trapp og heis.
Kryssingunder sporområdet
• Ramperog amfi til undergang.
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Figur4 Situasjonsplanen
med navn på veger,bygninger og plasser.

5.3.

Planområdet

Planområdetfor områdereguleringenomfatter et større områdepå ca 77 600 m² i sentrum
av Jessheimsom bl.a. bestårav Jessheimstasjon,Rådhusplassenmed områdenerundt
rådhuset/kulturhusetog parkeringshuset”Ormen Lange”. Planområdetinkluderer også
10

sporområdetmed dagensinnfartsparkering,et mindre områdenord for HenrikBullsvegog
et lite område ved Dampsagaøst for jernbanen.

5.4.

Kollektivknutepunkt

Stasjonsområdetforeslåsutviklet slik at det blir
et tydeligereknutepunkt,som fungerergodt i
forhold til bussog tog, samtidigsom det legges
til rette for godemiljøer for menneskenesom
skaloppholdesegi området. Det er lagt vekt på
at ulike funksjonerskalfungerebest mulig tett
på hverandre.Det leggestil rette for utvikling av
handel,arbeidsplasserog boliger tett på
knutepunktet,samtidigsom det skalværeplass
for sykkel,busser,taxier og biler som skalhente
og bringe passasjerer.Det er ogsåsikret en
videreføringav dagensantall innfartsparkeringsplasser
for togpassasjerene.
I planarbeideter det lagt til rette for en
framtidig løsningfor dobbeltsporpå
Hovedbanen,som kan påvirkesporplanenog
arealbrukenved Jessheimstasjon.
Bussterminaleller gateterminal?
I planforslagetleggesdet fram tre mulige
løsningerfor busseri kollektivknutepunktet:

Vurdering av arealbruk i forhold til
Jernbanelovens§10
I følge Jernbanelovens§10 er det forbudt å
oppføre bygningeller anneninstallasjon
innen 30 meter fra nærmestesporsmidtlinje,
dersomannet ikke følger av reguleringsplan.
Ved reguleringav kollektivknutepunkter,er
det vanligå tillate kontorer og
næringsbebyggelse
inntil 15 meter fra
nærmestespor. For boliger krevesda en
avstandpå 20 meter.
Jernbaneverkethar signalisertat det kan bli
behov for justeringerinnenfor
stasjonsområdetknyttet til etableringav
dobbeltsporog økt frekvensmed tog i
framtiden. Dette gjør det vanskeligfor dem å
tillatte en byggegrensesom er mindre enn
Jernbanelovenskrav til avstandpå min. 30
meter før behoveter avklart.
Det er viktig for utviklingenav Jessheimby at
at den endeligesporløsningenved Jessheim
stasjonblir avklart.

1. Gateterminali Ringvegen
BusserstopperlangsRingvegenmellom
gatetunet (dagensFurusethgate)og
Henrik Bullsvegi en framtidig
bygateløsning.Enløsningmed
gateterminalkrever at Ringvegen
reserveresfor busstrafikkpå denne
strekningen.Med etableringav
gateterminalfrigjørestomta til dagens
bussterminal,som da kan brukestil
etableringav et nytt bykvartal.

Arealenerundt jernbanener viktige for å
sikre logistikkenknyttet til
kollektivknutepunktet,med hensyntil tog,
busser,taxi, sykkelog annenhenting og
bringing.Samtidighar det stor betydningfor
både knutepunktsutviklingenog Jessheim
sentrum at dissearealeneogsåkan brukestil
etableringav virksomhet,arbeidsplasserog
boliger.

Utviklingav arealenenærmestsporområdet
2. Videreutviklingav dagensbussterminal
med bebyggelseer ogsåviktig for å etablere
Bussterminalenutviklesmed lignende
en tettere bystruktur, som ogsåhenger
systemfor oppstillingav bussenesom i
sammenpå tvers av sporene.
dag.Denstore forskjellener at det legges
til rette for utbyggingmed sentrumsformålover terminalen.Dette gjør det mulig å
etablereet nytt bykvartalsom har fasadermot Ringvegenog Algarheimsvegen.
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3. Ny bussterminalnord for stasjonen
Det har ogsåtidligere vært foreslått å flytte bussterminalen til området nord for
stasjonenmellom Ringvegenog sporområdet,innenfor foreslått SAA2.Da brukes
areal som eiesog disponeresav kollektivaktøreneallerede i dag,og leggerdermed
ikke beslagpå offentlige gateareali Ringvegensom gir hindringerfor kjørendeog
syklende.Det vil fortsatt være mulig å byggeover bussterminalenog ned mot
gatetunet og evt mot Ringvegen.Bussenevil ogsåstå mer sentralt i forhold til
krysningspunktetpå jernbanenog midten av togsettene. Dermedkortest vegfor flest
mulig. Kjørelengdeni forhold til bussenesom går i Algarheimsvegen
og Storgatablir
noe lenger.
Gateterminal
Gjennomarbeidet med Overordnetprinsipplanfor vegog gatenett i Jessheim(AsplanViak,
2016)har gateterminalblitt foreslått fordi det gir en raskereframføringav busser,med
minst mulig forsinkelserpga.avkjøringerog konflikt med andre trafikanter. I prinsipplanen
ble det foreslått gateterminalpå Jessheimbru, eller i Ringvegen.I beggevil det væremulig å
lageeffektiv koblingtil perrongene,samtidigsom det er nærhet til sentrum.I dette
planarbeidetvil det væremulig å leggetil rette f or en slik gateterminali Ringvegen.
Gateterminalløsningforutsetter god framkommelighetfor busserpå vegnettet rundt
sentrum,at busseneikke bruker kollektivknutepunktet for termineringeller reguleringav
ruter, samtidigsom det vil fungerebest med en relativt høy frekvenspå rutene. Med
minimum 3-4 avgangeri timen på de viktigstestrekningeneer det mulig å gi brukerneet
tilbud som gjør det mulig å væreuavhengigav rutet abellen.Stengingav Ringvegenfor biler
vil kunne gi store utfordringer for trafikkflyten i sentrumnår ogsåFurusethgatastengesforbi
Rådhusetog deler av Storgatavurderesstengt.

Figur5 Eksempellangsgåendeoppstillingbusseri kollektivknutepunkt.Kilde:HåndbokV123,Statensvegvesen
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Figur6 Eksempelpå oppstillingav busseretter sagtannprinsippet.Kilde:HåndbokV123,Statensvegvesen

Figur7 Eksempelpå Ringvegensom gateterminalfor buss.

Figur8 Eksempelpå gateterminali Ringvegenmed
sagtannprinsippet.Lengdepå dennestrekningen,ca. 74 m.
Breddepå kjørevegen6,5 m. Planforslageter ikke t il hinder
for gateterminalpå helestrekningenmellom Furusethgata
og HenrikBullsveg.

Antallet busserog prinsipperfor kjøringbør drøftes med Ruter før evt. gjennomføringav
gateterminalløsning.Ved behov kan gateterminalenforlengesnordover i Ringvegentil
Henrik Bullsgt. med sammetverrsnitt. I planforslaget er hele dennestrekningenregulert
som vegformål,med mulighet for ulike løsningerinnenfor gatetverrsnittet.
Aktuelleløsningerfor gateterminaler beskreveti StatensvegvesenshåndbokV123
Kollektivhåndboka.Løsningenmed langsgåendeoppstilling av bussereller oppstillingetter
sagtannprinsippetslik de er vist i Figur5 og Figur 6 får plassinnenfor det foreslåtte
gatetverrsnittetpå 23 meter i Ringvegen,men sagtannprinsippetkrever arealersom kan gå
på bekostningav sykkelløsningog møbleringav fort auet.
I gateterminalløsningenbør forholdet mellom bymiljø og logistikkfor busserdrøftes ved
detaljplanleggingav løsning.Dersomman akseptererat busserikke skalkjøre forbi
hverandrevil det væremer plasstil å lagegodefortausløsningermed trær og møblering.
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Sagtannprinsippetsom er vist over krever mer plasstil manøvreringav busser,på bekostning
av andre kvaliteter i gaterommet.Erfaringfra andre steder tilsier at det kan væreverdt å
prøve en enklereløsningførst, for å gjøresegerfaringeri forhold til kjøremønsterog
konsekvenserfor brukerne.
Videreutviklingav dagensbussterminal
Det viktigstemed denneløsningener at reguleringsforslagetåpner for å utvikle ny
bebyggelseover dagensbussterminal,samtidigsom det kan tillates utvikling med enklere
løsningeruten at det byggesover. Det forutsettes uansett at utvikling av bussterminalenskal
ta hensyntil, og ikke væretil hinder for at det byggesover senere.Planforslageter heller
ikke til hinder for en løsningmed bussterminaleni 2.etasje,på nivå med rundkjøringen,da
med en 5.arm ut i dennekun for buss.Det gir muligheter for sentrumsformåli 1.etasje.
Dette vil kreve en trapp og rampe/heisopp fra stasjonen. Detaljerfor dette må eventuelt
avklaresgjennomen detaljregulering.
Ved å utvikle dagensbussterminalvil man byggevidere på en kjent situasjon.I arbeidet med
prinsipplanfor vegerog gater i Jessheim(AsplanViak, 2016)ble dette sett på som en mindre
effektiv løsning,fordi busservil bruke mye tid på å manøvrereseginn og ut av
stasjonsområdet,og ruteselskapenevil bruke bussterminalenfor reguleringav ruter. Disse
faktorene opplevessom forsinkelserfor passasjeren
e, men Ruter har uttalt segtil planenog
mener bussterminalløsninger nødvendigså lengeman ikke har et vegnett i Jessheimsom i
større grad prioriterer kollektivtrafikk.
Enav fordelenemed å bruke dagensbussterminalvil være nærhetentil hovedaksenfor
busserpå Algarheimsvegenog gjennomStorgata,og nærhetentil sporeneog dagens
sentrum,med Storgataog JessheimStorsenter.
Ny bussterminalnord for stasjonen
Det har tidligere vært foreslått å flytte bussterminalen til området nord for stasjonen
mellom Ringvegenog sporområdet,innenfor foreslått SAA2.Dette er blant annet tegnet inn
i vinnerutkastettil arkitektkonkurransenfor sporkryssingen.Med denneplasseringenbrukes
areal som er en del av kollektivknutepunkteti dag.Dessutengir ikke terminalenhindringer
for kjørendeog syklendei Ringvegen.Det vil fortsatt væremulig å byggei etasjeneover
terminalen og ned mot gatetunet og evt mot Ringvege
n. Utbyggingav kollektivfunksjonene
må liggetett opp til knutepunktet,mensnæringog boliger kan plassereslengerunna
samtidigsom det er nært kollektivknutepunktet.Bussenevil ogsåstå mer sentralt i forhold
til krysningspunktetpå jernbanenog midten av togsettene. Dette gir kortest vegfor flest
mulig av de reisende.Kjørelengdenog -tiden i forhold til bussenesom går i Algarheimsvegen
og Storgatablir dog noe lenger.
Andretiltak for busser
For å sikreframkommelighetenogsåfor bussergjennom rundkjøringi kryssetmellom
Storgata,Ringvegen,Algarheimsvegen
og Gotaasallee
n, er det satt av plassfor utvidelsetil 2
felt i innkjøringfra Gotaasalleen.Dette rekkefølgekravetvil bidra til at kapasiteteni
rundkjøringenøkes.
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Figur9 Ringvegenmed eksempelpå gateterminalog sykkelvegpå fortau, sett mot sør

Figur10 Eksempelpå videreutviklingav dagensbussterminal med ny bebyggelseover.

Bussfor tog
Ved en utvikling av stasjonsområdeter det ogsåtat t hensyntil behov for løsningfor bussfor
tog, som kan fungereved driftsstopppå jernbanen.Det har fra Jernbaneverketsside vært
ønskeligmed egnearealerfor dissebussene,framfor å bruke sammeområde som
rutebussene.
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Med en intensivarealbruki knutepunktet bør det søkeså finne løsningerfor bussfor tog
som ikke framstår som faste, samtidigsom det må sikres arealersom gir godt nok
manøvreringsarealfor bussene,og som skalvære lett tilgjengeligefor passasjerene.
Det er ikke avklart hvor mangebusserdet skalsettes av plassfor i en bussfor tog-løsning.
Løsningenesom er vist i denneplanbeskrivelsener på et overordnet skissenivå,og skalevt.
utviklesved ytterligere detaljeringog planlegging.

Figur11 Bussfor tog vist i gatetunet ved stasjonen, med en overgangsløsning.
Sett fra Rådhusplassen/
Furusethgata.
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Figur12 Bussfor tog vist i situasjonsplanmed overgangsløsning

Figur13 Bussfor tog (grønnebusserbak stasjonen)i en løsningmed undergang.
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Figur14 Bussfor tog vist med en undergangsløsning
. Bussene(4 stk) rundt stasjonsparken.Kanogsåfungereved overgang.

5.5.

Bymiljøfor gåendeog syklende

Figur15 Undergang,vinnerforslaget«Puls»,Pir II arkitekter
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Kommunensmålsettingerom å leggetil rette for at framtidig trafikkveksti Jessheimi størst
mulig grad kan foregåtil fots eller på sykkeler en viktig forutsetningfor løsningenei planen.
Kryssingav sporområdet– over eller under?
Aksenfra Rådhusplassen
til Sagaparkenskalstyrkes
som en aksefor de myke trafikantene,og det
leggestil rette for kryssingav jernbanesporene.
Planforslagetvisermulighet for og utreder både
over- og undergangsom oppfølgingav
vinnerforslagetPulsav arkitektenei Pir II fra
arkitektkonkurransenvåren2014.Illustrasjonene
gjøresrettledende,men med mulighetentil å velge
et av alternativeneved vedtak av
områdereguleringsplanen.
Løsningenmed underganggjør det mulig å knytte
sammende to sideneav jernbanesporenemed et
sammenhengendegulv som kan brukesav bådefotgjengere, syklisterog
funksjonshemmede.Dette er en tydelig fordel med dette alternativet. Høydensom skal
forsereser lavereenn med bru, og det er dette som gjør det mulig å løsemed ramper. En
undergangvil kreve store arealertil ramper og amfi for å ta høydeforskjellen.Det vil også
fortsatt værebehov for heiserpå hver sidefor å betjene perrongene.Undergangantaså ha
en høyerekostnadenn en overgangsløsning.
Å byggeunder bakkener ogsåmer teknisk
utfordrende med en høy grunnvannstandi området.

Figur16 Overgang,«Puls»,Pir II arkitekter

Enovergangsløsning
i form av fotgjengerbruvil kunne fungeresom et landemerkepå
Jessheim,dersomden realiseresmed høy kvalitet, slik den f.ekser vist i vinnerforslagetPuls
fra Pir II arkitekter. Denviste løsningengir et lite fotavtrykk på bakken,og har et uttrykk som
kan invitere til bruk, fordi arkitekturen har en rikdom i rom og opplevelserfor de som
oppholdersegrundt eller bevegersegi den. Dendagligeutfordringen vil likevel være
høydensom skalforseres(ca.8 meter), og utfordringenfor syklistereller rullestolbrukere
som henvisestil heis.Denneløsningengir likevelstørre frihet til andre løsningerog bruk på
bakkeplan.Det stilles krav i bestemmelsenetil en bred rampe rett ned trappenefor å trille
syklerog evt barnevogner,for de som ikke vil bruke tid på heisen.Dette vil væreviktig for at
en overgangikke skalværeavvisendeoverfor syklister. Rampenblir ikke med universell
utforming. Broløsningenantasogsåå værerimeligere enn en løsningmed undergang.
Uansetthvilkenløsningsom velgesvil det værefordeler og ulemper som må behandlesi
videre utvikling av området, i situasjonsplanerog detaljreguleringsplaner.Ytterligere
vurderingerav disseforslagenefinnes i juryensuttalelseri forbindelsemed
arkitektkonkurransen.
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Figur17 Prinsipiellesnitt som viserforskjellpå over eller undergang.

Bådemed over- og underganger det mulig å koble ti ltaket til omkringliggendebebyggelseog
funksjoner.Med en undergangsløsning
kan f.eks.et sykkelhotell,med sykkelparkering,
sykkelverkstedog sykkelutleiekunne væreen mulig funksjon,gjerneogsåmed en kobling
mot parkeringshusunder bakkenpå beggesider av sporene. For en overgangsløsning
vil det
væreaktuelt å se hvordanen slik konstruksjonkan koblestil omkringliggendebebyggelse.
Gatetun/ SharedSpace
Der aksenkrysserRingvegen,skaldet kunne etableres et gatetun etter prinsippetfor shared
spacedersomdet er ønskelig.Dette er et prinsippder byrommet delesmellom alle
trafikanter på sammegulv.Dette krever utforming for lav fart og like rettigheter og plikter
for alle brukerne.Sharedspaceble foreslått som en mulig løsningbl.a. av Jernbaneverket
ved varselom oppstart og har vært foreslått og drøftet av flere deltagerei workshop
underveisi planarbeidet.
Riktigutforming av gatetunet er viktig for å oppnå et fokus på plassenfra kjørendesom skal
gjennom.Ved videre planleggingav plassenved stasjonen er det viktig at det sikresen god
utforming som styrker de egenskapenesom kan gjøre dette til et trafikksikkertmiljø med
byliv i fokus.
Plassener vist organisertrundt et sentralt åpent område som kan bidra til å bryte opp
trafikkaksenegjennomområdet og gi et større fokus til selveplassen.Slikvil det ogsåbli
lettere å få de ulike trafikantenetil å fokuserepå hverandre.Markeringav ulike dekker,
møblering,trær og sykkelparkeringvil skapeulike soner innenfor plassen.Noen områder
skalogsåkunne sikresbilfrie ved hjelp av møbleringen.
Innenfor gatetunet skaldet i utgangspunktetikke settes av plasstil parkering.Av- og
påstigning(Kiss’nride) er i utgangspunktetforeslått integrert lengstsør innenfor området
SAA2,ved dagensparkeringsplass,men det åpnesogså for en kiss’nride-løsninginnenfor
gatetunet ved valgav overgang.Sørfor stasjonener det plasstil taxier og vareleveringtil
virksomheti stasjonsbygningen.
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Fortauetog sykkelfeltetlangsRingvegener gitt prioritet over avkjørsleri tråd med Byplanens
prioritering av ulike trafikanter. Andre trafikanter må vike. Adkomsttil parkeringog
vareleveringtil Jessheimstorsentervil fortsatt være mulig via Ringvegen.Adkomsttil Ormen
Langeeller et nytt parkeringsanlegg
i BS1-2vil måtte få adkomstfra rundkjøringved
Ringvegenog HenrikBullsveg når rådhusplasseneller gatetunet er etablert. DersomOrmen
Langebeholdes,må det lagesen snumuligheti endenog gjøre beggedekk toveiskjørt.
Eventueltlageen ny rampe lengstsør fra øvre til nedre dekk.
Eksempeleti Figur19 viserogsåorganiseringav 210 sykkelparkeringsplasser
innenfor
utsnittet. De fleste er plassertnærmestmulig sporområdet.
TØI(Transportøkonomisk
institutt) har gjort undersøkelserav flere europeiskesharedspaceprosjekter,og til tross for kritikken fra det tradisjonelletrafikkplanleggingsmiljøetviserdet
segat antallet ulykker blir redusert.Mer om TØI´sundersøkelsefinnes her.
Et annet godt eksempelpå SharedSpacei et tungt t rafikkert miljø finnes i Poyntonutenfor
Manchester.Eninstruktiv video kan sesher: https://youtu.be/-vzDDMzq7d0
Flereeksemplerpå gatetunsløsningog sharedspaceer vist på de neste sidene.

Figur18 Eksempelpå SharedSpaceved Jessheimstasjon. Ringvegeni bakgrunnen.
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Figur19 En mulig organiseringav et gatetun som shared space.Her vist med overgangover jernbanen.

Figur20 Sharedspacei Poyntoni England

Figur21 Sharedspacei Harenved Groningeni Nederland

22

Figur22 ChristianiaTorvi Osloer et eksempelpå SharedSpace

Sykkelensplassi sentrum
I plankartet er det sikret plassfor sykkelfelti
Ringvegenmellom stasjonenog rundkjøringi
kryssetmed Algarheimsvegen.
Sykkelfelter
valgt framfor blandet trafikk fordi syklistenofte
blir «usynliggjort»i et miljø med blandet
trafikk. Dersomdet etableresgateterminalfor
bussi Ringvegenvil sykkelenikke ha en plassi
kjørevegen,og det anbefalesda en løsning
med sykkelvegpå fortauet.
Figur23 viseren mulig løsningder syklende
ikke vil ha noen egenløsninginnenfor
gatetunet, men må bevegesegblant gåendeog
andre trafikanter. Detaljeringav overgangen
mellom sykkelfeltog et gatetun skalløsesved
prosjekteringog videre planlegging.Det er også
mulig å beholdeen tydelig markering/annet
dekkefor sykkelfeltgjennomgatetunet.
I bestemmelseneer det sikret plassfor
sykkelparkeringinnenfor alle aktuelle områder.
Til sammenstillesdet krav til opparbeidingav
flere hundre sykkelparkeringsplasser
innenfor
området. De fleste er knyttet til
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Figur23 Sykkelensplassi planen

kollektivknutepunktet.
Torg- Rådhusplassen
I planforslageter det lagt vekt på at ny bebyggelse kan bidra til å styrke Rådhusplassen
som
byrom med mulighet for torgfunksjonerog plassfor kulturarrangementer.Plassdannelsen
er
definert til et områdemellom Rådhusetog Jessheimstorsenter.Dette vil utgjøre et felles
byrom som ogsåkan fungeretil større arrangementerder man kan ta i bruk uterommet fra
veggtil vegg,f.ekspå 17.maieller ved konserter/festivaler. Ulik møbleringog utforming kan
gi plasstil både vannelementerog lekeapparater.
Parker– Stasjonsparken
og Rådhusparken
Ved stasjonenforeslåsStasjonsparkentatt vare på og utviklet på en måte som kan styrke
stedet i forhold til opphold og bruk i tilknytning til reiser med tog og buss.Parkens
verneverdihar vært vurdert og menesivaretatt ved at parkenvidereføresmed et grønt preg.
Ytre striper av dagenspark går med til utvidet fortau og plassfor buss-for-togmellom parken
og stasjonsbygningen.
Det finnes i dag ogsåen offentlig park i uterommene på nordsidenav rådhusetrådhusparken.Denneer ikke regulert som eget formål, men inngåri utbyggingsområdetBS1.
Her ligger det et stort potensialfor oppgraderingmed vegetasjonog elementersom kan
gjøre dette til hyggeligesteder for opphold og aktiviteter. Rådhuskvartaletbør ogsåi større
grad åpnesegmot disserommeneved en utbygging.En planlagtmindre utbyggingav en
glassoverbygdkantine innerst i parkenbør kunnegjøresuten detaljregulering.Ved en
detaljreguleringav rådhuskvartalet(BS1-2),må arealet til park få en tilfredsstillende
utforming og størrelse.
Bygate
Ringvegeninnenfor planområdeter foreslått omformet fra veg til bygate,enten den
opparbeidessom gateterminalfor busseller videreføressom gate for gjennomkjøring.
Omformingentil bygateinnebæreret tverrsnitt med kjøreveg/kollektivgate,
sykkelfelt/sykkelveg,trerekker og brede fortau som inviterer til opphold.Det er ogsålagt
vekt på at bygningeneskalhenvendesegmot gata med inngangerog åpnefasadersom kan
bidra til å øke aktiviteten.
Dersomgata skalopparbeidessom bygateuten
tilretteleggingfor busserer det viktig at
sykkelfeltetikke tas i bruk til stopp for biler. Da
bør det etablereslommer for vareleveringog
eventuelt korttidsparkeringmellom sykkelfeltog
fortau. Dette kan ogsåværeet grep som bidrar til
å reduserefartsnivåeti gata.For at sykkelfeltskal
kunne kombineresmed parkeringslommermå det
værelav fart (30 km/t) og det må settesav et
sikkerhetsfeltpå 0,5 meter mellom sykkelfeltetog
parkeringslommene.
Figur24 Eksempelpå løsning med sykkelfelti gatemiljø.

Gataer regulert med et tverrsnitt på 23 meter.
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Dette gir plasstil gateterminalfor buss,sykkelfelt/sykkelvegog brede fortau, men det tillater
ogsårelativt større bebyggelseinntil gata.
Parkeringunderbakken
I planforslagetleggesdet til rette for parkeringunder bakkeni hele planområdet,som utgjør
store deler av sentrum.Det bør ogsåsøkeså finne løsningerder flere parkeringsanleggkan
koblessammen,slik at man ogsåkan dele sammeavkjørsler.I bestemmelseneer det angitt
at avkjørslerskalleggestil ytterkant av planområdet, for å belastesentrumi minst mulig
grad med trafikk. Det er krav om en samletplan for parkering.Føropparbeidelse,må
anleggenegodkjennesav grunneierneog vegmyndighetene. Det vil si at f.eksStatens
vegvesenog Jernbaneverketmå gi akseptfor kulverter under henholdsvisRingvegenog
jernbanesporetdersomnoen skulleønskeå regulere/anleggedet.
Det er viktig at nye kabler,rør og kummer ikke anleggesslik at det vanskeliggjørfremtidige
nedkjøringerog kulverter. Det krevesen overordnetplan for infrastruktur under bakken.I
første omganger det naturlig å se for segparkering under torget på Rådhusplassen,
med
koblingtil p-kjeller under Skovlyeller ramper opp til Rådhusvegen
dersomdet er plass.I
tillegg koblingmot p-kjeller i Fakkelsenteretog underetasjenpå OrmenLange.
Parkeringskjellerkan ogsåanleggesunder BS3,SGT2og deler av parkennord for rådhuset,
helst da med en koblingmot Skovlyunder Rådhusvege
n. Dette må vurderesnærmerei en
samletparkeringsplan,som må utarbeidesforut for nye detaljreguleringereller stengingav
eksisterendep-atkomster.Det er naturlig at kommunen tar initiativ til et slikt arbeid.
Vanni byrommene
I de viktigstebyrommene,som Rådhusplassen
og ved stasjonenforeslåsvann brukt som
element,for opplevelse,lek og som kjennetegnfor området.

Figur25 Eksempelpå vann i byrom, Festplasseni
Lørenskog

5.6.

Figur26 Eksempelpå vann-og lyselementerintegrert i
bytorg, København

Nyeutbyggingsområder

Innenfor planområdetleggesdet til rette for ny utbyggingog transformasjonav eksisterende
eiendommer.
Rådhuskvartaletmed kulturhuset(BS1og BS2)vil med denneplanenkunne utvides i
utstrekningog i høyden,selvom deler av den vestre fløyen regulerestil bevaring.Enny
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utbyggingav rådhustomtavil bidra til å definere byrommenei Jessheimtydeligere,samtidig
som nye fasadermed flere inngangerog vinduerkan bidra til bedre samspillmed gater og
plasserrundt. Helekvartalet foreslåsregulert som sentrumsformål,som åpner for mange
ulike formål innenfor området. Dette er ogsået område som sannsynligviskan reguleres
relativt høyt uten at det påvirkerbyrommenerundt negativt, men det må tas hensyntil en
park bak rådhuset og bevaringenav deler av vestrefløy. Det foreslåsen utnyttelsesgradpå
maks300%BRA.
Dagensparkeringsplassnord for rådhusetforeslåssom nytt sentrumsformålBS3.Dette vil
kunne avslutte kvartalet i nord der Sentrumshagennå byggesmellom Ringvegenog
Rådhusvegen.
Tomteneiesav kommunen.
OmrådetBS4nord for HenrikBullsvegforeslåstil sentrumsformål,men her med
byggegrense15 meter fra midten av nærmestespor. 20 m for boligformål.Bebyggelsenskal
ogsåhensyntatilliggendesmåskalabebyggelse
(Linjebo), i tråd med Byplanens
bestemmelser.RomEiendom/Jernbaneverket
eier deler av BS4i dag,resten er private
eneboliger.Fellesavkjørselmed Linjebofra Ringvegen i nordvestforeslås.
Områdetmellom Ringvegenog jernbanen(SAA1-3)foreslåsregulert til samferdselsanlegg
kombinert med sentrumsformål.Det reguleresen byggegrensepå 30 meter fra midten av
nærmestejernbanespor.Dette gjør det vanskeligå utnytte området til bebyggelseinntil
endeligsporplanfor stasjonsområdeter avklart i en detaljreguleringsplan.Da vil det være
mulig å gjørenye vurderingerav avstandtil spor.

Figur27 Modell med volumstudieri planområdet.
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Figur28 Eksempelpå nytt bykvartalover dagensbussterminalmed fasadermot Algarheimsvegenog Ringvegen

Der dagensbusstasjonligger (SAA1),foreslåsbebyggelsesom kan betjenesfra Ringvegenog
Algarheimsvegen.
Her kan det etableressentrumsformål, herunderforretning og kontor. Det
er ogsåmulig å videreutvikledagensbussterminal,men under forutsetningav at det legges
til rette for byggingover bussene.I volumstudiener bygningenei dette kvartalet vist med
avtrappingbåde mot stasjonsbygningen
og mot Algarheimsvegen.I dennesammenhengen
vil avtrappingenmot stasjonsbygningen
og stasjonsparken ha størst betydning.
Stasjonsbygget
er fredet, og bør sikreset åpent rom rundt som gjør det mulig å oppleve
bygningenfra alle kanter. Det har ogsåstor betydning for oppholdskvalitetenerundt
stasjonenog i Stasjonsparkenat solakommertil. En teoretisk variant er ogsåå ha
sentrumsformålmed f.eksforretning i 1.etasjemot stasjonen,og ha bussterminalenpå taket
med innkjøringvia en 5.arm i rundkjøringen.Her må svingmuligheterog sikkerhetvurderes
nærmerehvis man går videre med en slik løsningi en detaljregulering.Med dennevarianten
sikrer man siktaksenmellom stasjonenog Herredshuset.

5.7.

Midlertidigbruk

Planenviseren ønsketframtidig arealbruk,samtidig vil det værebehov for å sikre gode
løsningersom ivaretar brukerneav området ogsåi en mellomperiode.Planenskalderfor
ogsåivareta en trinnvis utvikling av området. Det er lagt inn bestemmelserom midlertidig
bruk av områder som er planlagtfor transformasjon.Rivningstomterskalbl.a. ikke benyttes
til parkeringog det tillates midlertidig bruk av områdenesom er i tråd med planens
intensjonom å styrke bykvaliteteneog aktivitetstilbudet i sentrum.

5.8.

Rekkefølgekrav
og utbyggingsavtaler

For å sikreat områdenesom regulereskan opparbeides,trengsen plan for rekkefølgeog
finansieringav infrastruktur. Dette sikresgjennomplanbestemmelsenetil
områdereguleringenog Byplanens§ 12 Brukav utbyggingsavtaler.
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6. Endringerog tilpasningeri forhold til eksisterend
e planer
6.6.
ByplanJessheim(vedtatt 16.6.2014)
I forhold til ByplanJessheimer de viktigste
endringenefølgende:
• Områdetved dagensrundkjøringved
jernbanestasjonenforeslåssom et
gatetun som ogsåskalfungeresom et
nytt byrom i gang-og sykkelaksen.
• Sentrumsformålogsåpå Rådhuskvartalet,
Rådhusparkenog K7.Mindre del av
Rådhusetseldre del foreslåsbevart.
• Samferdselsanlegg
kombinert med
sentrumsformålpå stasjonsområdetsør
(P1)og nord (P2).

Figur29 Byplanfor Jessheim

Reguleringsplan
for Søndredel av Jessheim
Næringsparkmed ny tverrvegfra Ringvegentil Rv.174
(PlanID288, vedtatt 02.02.2009)
• Planener videreført i tilknytning til krysset
Henrik Bullsveg/Ringvegen,med unntak av en
kort strekningav Ringvegensom påvirkesav ny
bredde.I tillegg reguleresparkeringsplassen-P1
til sentrumsformål.Avkjørslertil gnr 135/449
og 450 stenges.Nytt felt BS4med
sentrumsformålforeslåsmed felles avkjørsel
med Linjeboborettslag.

Reguleringsplan
for kvartal 5 og 6, Jessheimsentrum
(PlanID267, vedtatt 25.02.2007)
• Dette er reguleringsplanenfor kjøpesenteret
inntil Furusethgata.Planavgrensningen
for
stasjonsområdetog Rådhusplassen
følger
grensenfor reguleringsplanfor kvartal 5 og 6 (i
forhold til planlagtutvidelseav storsenteret).Et
mindre områderegulert til fellesområde(det lille
torget foran Egonrestaurantopparbeidetsom
del av uteområdet for Egon)er tatt med i planen
som felles torg for å se en helhet ved
opparbeidelseav Rådhusplassen.
Det offentlige
torget er ogsåutvidet mellom kulturhusetog
Fakkelsenteret.

Figur30 Utsnitt av reguleringsplanfor Søndredel
av JessheimNæringspark.

Figur31 Utsnitt av reguleringsplanfor kvartal
5 og 6 med området somer tatt med i
planen.
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Bebyggelsesplan
for Gnr.135 Bnr.298, Rådhustomta,Jessheim.
Rådhusutvidelse
og
kulturbygg(PlanID191-B3,vedtatt 13.08.1997)
• Rådhuskvartaletfår en plan som er tilpassetnye byrom. Størreområder kan bygges
ut.
Jessheimsentrum(PlanID191, vedtatt 20.10.1997)
• Denneplanenregulererveisystemetsom berøresav ny plan, Ringvegenmellom
Herredshusetog Stasjonenmed rundkjøringene.I ny plan er det bl.a. lagt til
sykkelfelti gata og en ny tilfart til rundkjøringmellom Gotaasalleenog
Algarheimsvegen.
Denneutvidelsenskalsikrebedre framkommelighetfor busser.
SagaAtrium medSagaparken(PlanID335, vedtatt 31.03.2014,m.e 15.12.2014)
• For å tilpasseplanentil
konkurranseforslaget«Puls»for
undergangfra Pir II arkitekter, er
plangrensenlagt delvisinn på
vedtatt reguleringsplanfor
Sagaparken.Dette vil medføre
en justeringav parkens
avslutningmot en eventuell
rampe som vil måtte løsesved
en prosjekteringav en
undergang.Plangrensenvil
vurderesetter høring.

Figur32 Forholdetmellom plangrenseog park

Dampsagasør(PlanID 270, vedtatt 11.06.2007).
•

Reguleringsplanen
omfatter pakkhusetog trafikkområdene sør for pakkhuset(T5).
Dette området er tatt med i planen(overlapp)for å sikretilstrekkeligearealertil
stasjonsfunksjonerog tilgjengelighetentil plattformene på østsidenav sporeneved
framtidig oppgraderingav Jessheimstasjon.Det vises til innspill fra Jernbaneverket,
samt mål om tilretteleggingfor gåendeog syklendei forbindelsemed utvikling øst for
jernbanen.Tidligereplaner har i liten grad tatt opp i segat stasjonenskalutvikles
med en tosidig plattformsløsning.

Gotaasgården(plan ID 249, vedtatt 29.08.2005).
• Med to felt i tilfarten til rundkjøringenfra Gotaasalleen,blir det nødvendigå forskyve
fortauet ut mot parkeringsplassene
foran Gotaasgård
en.
JessheimNord (plan ID 292, vedtatt 28.09.2009)
• Avkjørselentil Linjeboborettslagog halve Ringvegen er tatt med for å sikrehjemmel
for atkomst for nytt utbyggingsområdeBS4.
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7. Konsekvensutredning
-analyse
analyse
7.7.
med ROSROS
-7.1.

Arealbruk,bystrukturog bygningsvolum

Det er et uttalt mål i kommuneplanenat Jessheimskal vokseinnover ved fortetting rundt
kollektivknutepunktetmed en mer bymessigstruktur. Eneffektiviseringav Stasjonsområdet
gir ambisjonom utbyggingav deler av området med næring-og/eller boligbebyggelse.
Utviklingav arealenemellom Ringvegenog jernbanelinja må sesi forhold til ønsketutvikling
av Jessheimsentrum.Ny bebyggelsei dette området er en mulighet til å utvikle og styrke
sentrumskvalitetenei Jessheim,og de valgenesom gjøresfor utbyggingenher vil på grunn
av beliggenheteni stor grad påvirkebyensidentitet. Utviklingmå ogsåsesi forhold til
utviklingsplanerøst for jernbanen(Dampsagaog JessheimNæringspark).Med den nye
Henrik Bullsveg,vil dissearealenefå ytterligere aktualitet som utbyggingsområde.
Planlagtutvikling av stasjonen,med plattformer og atkomsterfordelt på to sider og en ny
fotgjengerkryssingav sporene,vil gjøre stasjonsområdet mer tilgjengelig.Stasjonsområdet
er i overordnedeplaner vurdert som egnet for en mer konsentrertutvikling med en mer
effektiv bruk av arealene.Dette er en utvikling som alleredeer i gangmed nye nærings-og
boligområderpå Dampsagaområdet.
Dette er ogsåi tr åd med måleneom en mer
bærekraftigutvikling og følger opp ambisjonenebl.a. i Regionalplan for arealog transport i
Osloog Akershusfor en mer konsentrertbyutviklingrundt knutepunktene.
Skalasprangetmellom bygningenei området vil bli relativt stort fra det verneverdige
stasjonsbygget,kulturhusetog parkeringshusetOrmen Langetil ny og planlagtbebyggelsei
Dampsagaområdet
og Skovly.Med dette som utgangspunkt, er det viktig å værebevisstpå
hvordanbygningeneshøyderpåvirkeropplevelsenpå selvestedet og i en større
sammenhengnår dette avklaresgjennomdetaljreguleringer.
Stasjonsområdetanseså ha stort fortettingspotensial, spesieltgjelder dette arealet nord for
stasjonsbygningen
langsjernbanelinja,men ogsåområdet som i dag utgjør bussterminalen.
Hensynettil de sentralebyrommene,viktige siktlinjer og forbindelserog bevaringsinteresser
er viktige premissgiverefor utvikling og fortettin g og leggerføringer for utviklingenav
Stasjonsområdet.
Ved utvikling av nye boliger innenfor området, bør Byplanensbestemmelsersom angår
bokvalitet videreføresog leggestil grunn for detaljreguleringsplanene,dersomdisseikke er
forbedret i senereoverordneteplaner.
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Figur33 Solog skyggei byrommenekl. 15.00ved vår- og høstjevndøgn

Dersomområdet mellom Sagaparken,stasjonenog Rådhusplassenskalutviklessom en akse
og et viktig byrom i Jessheim,vil det være avgjørende at folk ønskerå oppholdesegi
området. Enavgjørendefaktor er sol som bidrar til at folk setter segpå benker,utekafeerog
tar byrommet i bruk. Høydenpå bebyggelsenrundt kan bidra til å definere byrommene
tydeligere,men dersomdet går på bekostningav sollyset i periodenfra medio marstil medio
oktober vil det føre til at færre oppholdersegpå plassen.I planarbeideter det gjort
volumstudiermed sol- og skyggediagramsom viserkonsekvensenav ulike byggehøyderi
omgivelsene.Noen av de mest avgjørendehøydenesom påvirkerbyrommenei planområdet
ligger i tilgrensendeplaner som ennå er under arbeid, eller i planer som alleredeer vedtatt.
De viktigsteplassenemed sol på ettermiddagved høst- og vårjevndøgnvil væreden nordlige
veggenpå den nye stasjonsplassen
og på Rådhusplass
en i hjørnet der inngangentil
Kulturhuseter i dag.Dissevil kunnepåvirkesav ytterligere utbyggingerved Jessheim
storsenter.

7.2.

Stedsutvikling,
identitet og møteplasser

Jessheimi endring
Jessheimer by i kraftig vekst,og med en tydelig utpekt rolle som regionbyi plansamarbeidet
mellom Osloog Akershus.I et slikt perspektivvil det historiskeJessheimværeutsatt for
pressog hele stedet vil endre karakter.Denneendringsprosessen
er alleredeigangsatt.
Arealbrukeni Jessheimsentrumer alleredemye mer intensivenn for få år sidenog ny
bebyggelsehar en mye større skalaenn den gamle.I en slik utvikling er det positivt at
Jessheimhar beholdt noen viktige historiskereferanser, som Storgatamed bebyggelsen
inntil, Herredshuset,den gamlestasjonsbygningen
og pakkhusetvis á vis. I tillegg er
administrasjonsbygget
tatt vare på for å inngåi et kulturmiljø i Sagaparkensammenmed
pakkhuset.
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Kompaktsentrum
I planforslagetleggesdet til rette for å fortsette med en endringsprosess
som vil gjøre
sentrum av Jessheimmer kompakt.Hovedmålsettingener å skapeet bymiljø der flere kan
oppholdesegog det skalbli mer attraktivt å ta seg fram til fots eller på sykkel.
Reguleringsplanen
åpnerfor omforming av hele eller deler av Rådhuskvartaletmed
kulturhuset,samt utbyggingpå dagensbussterminalog langssporenenord ved stasjonen.
Parkeringplanleggeslagt under bakken,eventuelt i parkeringshusi utkanteneav sentrum.
Gater og plasserforeslåsopparbeidetmed trær, vann og vegetasjon.Dette er grep som skal
bidra til at Jessheimkan utviklesmed nye byrom og bygningersom kan bli
identitetsskapendeog positive elementeri en by som er i raskendring.
Møtested
Et hovedgrepi det nye planforslageter å gjøre aksen mellom Rådhusetog Sagaparken,over
eller under jernbanen,til et viktig møtestedi byen. Dette skaloppnåsved at bebyggelsen
rundt kan utviklesslik at den er med på å definere byrommene.Samtidigreguleresdet for
en ny prioritering av trafikantenesom skalsikre bedre vilkår får gåendeog syklende.Bilen
skalfortsatt væreen aktør i noen av byrommene,men på gåendeog syklendespremisser.

Figur34 Dagensgangsystemrundt Jessheimstasjon

Figur35 Eksempelpå framtidig gangsystem

Kryssingav jernbanen
Etableringav en ny kryssingav jernbanenvil ha stor betydningfor hvordanJessheimkan
utviklesover tid. Med en ny forbindelsepå tvers, vil stasjonengå fra å væreen barriere til å
forsterkessom knutepunktog møteplass.Med plattform henvendtmot beggesider blir
dette ytterligere forsterket. Forbindelsenvil ogsåkunne bidra til at gåendeog syklende
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finner nye og mer attraktive ruter til og fra sentrum. En slik forbindelsebidrar ogsåtil at det
blir lettere å utvikle prosjekterogsåpå østsidaav jernbanensom er avhengigav god
tilknytning til kollektivnettet.

7.3.

Trafikk,transportog kollektivløsninger

Flereskalkunnegå og sykle
Jessheimsentrum skalutviklesmed fokus på tilrett eleggingfor gåendeog syklende.
Byrommeneskalutviklesslik at de inviterer til opphold og aktivitet. Den forutsatte veksteni
trafikken skali størst mulig grad tas ved å få flere til å gå, sykleeller velgekollektivtrafikk.
Samtidighar Jessheimet bilbasertkjøpesentersentralt i bysentrum.Enstor andel av de
handlendekommer ogsåfra områder i regionensom liggerfor langt unna til at sykkeler et
aktuelt alternativ, eller kollektivdekningener dårlig. Det er derfor motstridendeinteresser
som skalhensyntasi reguleringsplanenfor stasjonsområdet og Rådhusplassen.
Byromi aksenRådhusettil Sagaparken
I planprosessenhar dette vært en forutsetningsom har ført til valgav løsningerfor framtidig
arealbruk.Ettersomgåendeog syklendeer prioritert, foreslåsløsningersom vil ha stor
betydningfor at myke trafikanter lettere skalkunne ta segfram i bysentrum.Denplanlagte
aksenmellom Rådhusetog Sagaparkenskali hovedsakkunne opparbeidesslik at den er
forbeholdt gåendeog syklende.Dette området skalogsåinvitere til opphold og aktivitet.
Dette innebærerbl.a. at Furusethgatamellom Ringvegen og Rådhusvegen
stengesfor
gjennomgangstrafikk.
Der aksenkrysserRingvegenreguleresfor gatetun i et større område.
Dette området kan opparbeidessom «sharedspace»dersom aktøreneer enigeom dette. Se
mer om dette i beskrivelsenav planforslagetførst i dokumentet.
Parkeringmed adkomstfra ytterkantenav planområdet
Med åpningav den nye HenrikBullsvegble det etablert en alternativ forbindelserundt
sentrumsområdetpå østsida,slik at sentrumkan spares for gjennomgangstrafikken.
Det vil
fortsatt værebehov for å betjene sentrum med trafikk som har målpunkterinnenfor
området, som kjøpesenteret,Rådhuskvartaletog kollektivterminalenved stasjonen.Mange
ønskerå parkereinnenfor området enten fordi de skal benytte segav tilbudene i sentrum,
de har en arbeidsplassder, eller skalreisevidere med tog eller buss.Antall
innfartsparkeringsplasser
opprettholdespå dagensnivå. I planforslagetforeslåsdet at all
parkeringløsesfortrinnsvisunder bakkeneller i p-hus integrert i annenbebyggelseog det
åpnesfor gradvisendringav parkeringstilbudet.Ved etableringav nye parkeringsanleggskal
adkomstenleggesi ytterkanten av planområdetslik at flest mulig av bilene når området lett
uten å måtte kjøre gjennomgater og områder som er prioritert for byliv med gåendeog
syklende.
Kollektivknutepunktet
og lokaliseringav busser
Det har i tidligere faser vært drøftet plasseringav en framtidig kollektivterminal.I denne
planener det vist tre muligheter for bussene:en videreføringav dagensplasseringav
bussterminalen,ny bussterminalnord for stasjoneneller utvikling av en gateterminali
Ringvegen.
Med en kollektivterminalpå sammested som bussenebruker i dag,vil det være mulig å ha
tett kontakt mellom busserog tog, og terrengforskjellen mellom kollektivterminalenog
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Algarheimsvegenkan utnyttes positivt dersomdet etableresny bebyggelseover. Bussenevil
værenært knyttet til hovedvegnettetuten å belastesentrumog den planlagtegang-og
sykkelaksennord for stasjonsbygningen
ytterligere.
Engateterminalløsningsom er aktuell innenfor planområdet ligger i Ringvegen,nord for
Stasjonsbygningen
og Furusethgata.Gateterminalener aktuell dersombussenekan kjøre
med høy frekvensog ikke bruker Jessheimstasjonfor reguleringav rutene. Det betyr at man
kun stopperfor av- og påstigning,og bussenemå komme inn og ut i sammerekkefølge.En
gateterminalvil væreen tydelig prioritering av busseni sentrum.Fordelenfor bussenemed
gateterminaler raskframføring,bl.a. fordi man bruker mindre tid på inn- og utkjøring fra en
kollektivterminal.Dersomman velgergateterminalløsningmed plassfor opphold for
bussenei gata og forbikjøringsmulighetkreveset mye større areal av gatetverrsnittet.Dette
kan gå på bekostningav andre kvaliteter i gata, og det blir vanskeligereå leggetil rette for
syklinggjennomgata.Da andre gater ogsåer planlagt stengt i sentrum,som Furusethgataog
evt. Storgata,så blir kjøremulighetenefor biler begrenset.Atkomsttil pendlerparkeringen
fra sør vil ogsåbli vanskelig.
Enny bussterminalmellom Ringvegenog sporområdetnord for stasjonener ogsåvurdert.
Dette kan gi større arealertil å utvikle en kollektivterminal. Samtidiger det viktig at dette
området utviklesmed en bebyggelsesom kan styrke kollektivknutepunktet,bl.a. med nye
arbeidsplasser.Ny bebyggelsekan byggesover eller ved sidenav en bussterminal,men i
dette området vil det føre til at store deler av 1. etasjeblir brukt til oppstillingav busser.I
midlertid er det en fordel at dagensarealerrundt jernbanestasjonenbrukestil
kollektivfunksjoner,slik at ikke Ringvegenmå stengesfor gjennomgangstrafikkav biler og
gjør det vanskeligerefor syklende.
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Figur36 Eksempelpå bussterminalnord for stasjonen, fra arkitektkonkurransensvinnerutkast«Puls».

Vurderingeralternativer for plasseringav bussterminal:
Alternativer
Kriterier

Forholdet til gående

Forholdet til syklende

Samspillmed byen

Utvikling av dagens
bussterminal
OK.Fåkonflikter med
gående.Trenger
tilretteleggingfor
kryssingmot Storgata
og kjøpesenter
OK.Fåkonflikter.

Ny bussterminalnord
for stasjonsbygningen
OK.Fåkonflikter for
gående.Oversiktlig.

OK.Fåkonflikter, men
det må være god sikt
ved kryssingav sykkelfelt
langsRingvegen.

Gateterminal i
Ringvegen
Mindre oversiktlig
med busseri ulike
retninger og i lengre
gangavstand.

OK.Kreveregen
løsningfor syklende,
som sykkelvegpå
fortauet. Men
utfordres dersom
man skalha plasstil
at busserpasserer
hverandrei samme
kjøreretning.
OK.Nærhettil både
Enåpenbussterminal
Ventende
Storgata,kjøpesenter hindrer fortetting. Bidrar passasjererkan bidra
og Rådhuskvartalet.
i liten grad til byliv langs til byliv i gata,men
Utbyggingover kan
gata,selvmed
bussenekan også
bidra til bedre samspill overbygging.Byggut
opplevessom en
med Algarheimsvegen mot Ringvegenog
barriere.
som liggerdelvisrundt gatetunet kan redusere
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Utbygging/arealbruk

Funksjonalitet
- buss
- reisende(overgang
tog)
- universell utforming

Parkering

Kostnader
Trafikksikkerhet

på et nivå over.
Terrengforskjellengjør
stedet lite konfliktfylt,
delvisunder terrenget
rundt og med
potensialefor
utbyggingover.
Oversiktlig,nærmest
sømløstmed overgang
til tog. Dårligere
henvendelsemot
sentrum, som er mål
for de fleste
passasjerene.
Kankombineresmed
parkering,under eller
over.

det negative.
Potensiale for utbygging
over, men da kan
bygningenebli uten
kontakt mot gateplan.

Ikke kjent.
Konfliktpunkt ved
innkjøring.Bør sespå
ved videre arbeid.

Ikke kjent
God, men mulig
konfliktpunkter ved
kryssingav sykkelfelt
langsRingvegen.

Frigjørarealerfor
utbyggingandre
steder.

OK.Godovergang
mellom bussog tog.
Kreverkanskjeat noen
busserstår bak
hverandre.Lenger
kjørelengdefor bussene.

Lengreunna togene,
krevendefor UU
dersombusseneikke
får kjøre ordentlig
inntil kantstein.

Kankombineresmed
parkeringunder, eller i
nærheten.

Kankombineresmed
parkeringi
nærheten.
Vanskeliggjør
atkomst til parkering
fra sør hvis
Ringvegenstenges.
Ikke kjent
Busserlangsgata
kan føre til at flere
bevegersegmellom
busseneut i gata.

Tabell1 Plasseringbussterminal

Grønt= god løsning/ gult = genereltgodt, men med noen utfordringer/ oransje= dårligløsning

Andretrafikale konsekvenser
For rundkjøringeni kryssetRingvegen,Algarheimsve
gen, Gotaasalleen,Storgatavil stenging
av Rådhusplassen
(Furusethgata)føre til redusertbelastning.Dette ble påvisti trafikkanalyse
utført av AsplanViaki 2009/2010i forbindelsemed rapporten «ByutviklingJessheim».Enny
trafikkutredninger gjort i 2014 for HaraldKværnereiendomi forbindelsemed reguleringav
SkovlyS4(Furusethgatanord).
Mangebruker Furusethgatabl.a. som adkomsttil store parkeringsplasser
på tomta som nå
planleggesutbygd på SkovlyS4i tilknytning til kjøpesenteret.Med Furusethgatastengt vil
færre biler ha behov for å bevegeseginn i dennedelen av sentrum.
Utredningenviserat kryssetAlgarheimsvegen/Ringve
gen/Storgatalikevel vil nærmesegen
kapasitetsgrensemed prognosenefor trafikkvekstfram mot 2030 (B=0,9tilfart
Gotaasalleen).Utredningentar høydefor at det planleggesøkt aktivitet i området, at
Furusethgatastengesog at HenrikBullsvegvil fungere som avlastning.Somløsningpå
problemet foreslåsen breddeutvidelseav tilfarten fra Gotaasalleenslik at belastningen
reduseres(B=0,8).I planforslagetutvides vegarealet for å sikrenok areal til å ivareta en
breddeutvidelseav Gotaasalleen.Dette går på bekostning av grøntarealetmot
parkeringsplassen
foran Gotaasgården.I verstefall må noen p-plasserogsåendres.
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Mye av trafikken som genereresi sentrumer knyttet til parkering.BådeRuter,ROM,
Jernbaneverketog Statensvegvesenhar kommentert at kravet til parkeringsplasser
i
stasjonsområdetgjernekan reduseres.Samtidiger det påvistat kjøpesenterethar en stor
andel av kundenesinefra områder i regionensom er dårlig betjent av kollektivtrafikk.Med
redusert antall parkeringsplasser
vil ogsåtrafikkbelastningenpå området reduseres,slik at
sentrum kan fungerebedre for gående,syklendeog kollektivtrafikk. I planforslagetskal
parkeringsdekningen
værei henholdtil Byplanenskrav til parkeringeller nyere føringer,og
med min. 240 plassertil pendlerparkeringi tillegg. For å få til dette leggesdet til rette for å
etablerep-husunder bakkeni store deler av området. Det vil væremulig å gjørenye
vurderingerved detaljreguleringsom kan bidra til å redusereantallet parkeringsplasser
innenfor området.
Gatetunhar som formål å fremme et bymiljø der gående og syklendefår en viktigereplassi
byrommet. Med lav hastigheti sentrum (30 km/t) vil det ha liten innvirkningpå trafikkflyten
å blandetrafikantene.Ved en tradisjonellgateløsning vil det leggestil rette med
fotgjengerfelt som gir fotgjengererett til å krysse, og bådebusserog biler må stoppe.I et
trafikkmiljø med sharedspacevil ingen ha en rett, men alle må respekterehverandre. Dette
fungerer godt mangesteder hvor dette er utprøvd. I planprosessenhar det kommet innspill
bl.a. fra Ruter,som er redd for at framføringav bussvil bli forhindret av en slik løsning.Det
er lite sannsynligat en gatetunløsningmed sharedspacevil føre til forsinkelserfor bussene.I
en løsningmed fotgjengerfelt vil bussenogsårisikere å måtte vente på kryssende
fotgjengere.Endeligløsningfor utformingen av gatetunet må avklaresfør opparbeidelse.
Andreløsningersom er vurdert
Underveisi arbeidet har det blitt foreslått en kulvertløsningi Ringvegen,der biltrafikken
ledesunder lokk på strekningenmellom Storgataog Henrik Bullsveg.Da vil man kunne
forbeholdeområdet i aksenmellom Rådhusplassen
og Sagaparkentil myke trafikanter. Med
denneløsningenkreveset fall på 10 %. Makstillat t fall i henholdtil vegnormaleneer 8 %.En
slik løsningfører ogsåtil langeramper på beggesider av kulvertlokketfor å ta opp- og
nedstigningen.Dette vil kunne oppfattes som nye barrierer i bystrukturen.

Figur37 Langsnittkulvert i Ringvegenfra Storgatamot HenrikBullsveg underaksenmellomRådhusplas
sentil Sagaparken

Figur38 Utsnitt av figuren over.Kulverti Ringvegen.

Løsningenmed kulvert i Ringvegener ikke videreført i planforslaget.

37

7.4.

AIMSUN-beregning
AIMSUN
--beregning

Det er foretatt beregningav konsekvenserfor trafikken ved å etableregateterminali
Ringvegen,som innebærerstengingav gata for alminnelig gjennomkjøring.Beregningeneer
ogsågjort med forutsetning om at Rådhusplassen
og Storgatavest for Veiberggataer stengt.

Figur39 BeregnetÅDT2015

2015
Stengingav deler av Storgatafører til veksti Gotaasalleen.Bilistenevelgerå benytte
Gotaasalleenfremfor å kjøre deler av Storgataog Veiberggata.Ringvegennord for Henriks
Bullsveg får ogsåøkningi trafikkmengden.Trondheimsvegenfår den størstevekstensom
følge av både stengingav Furusethgataog stengingi Ringvegen.Det blir ogsåvekstpå
fv.454-Dølivegen.Det ser ut som enkelte bilister unngårTrondheimsvegenog heller kjører
Ringveisystemetbeståendeav Dølivegenog Ringvegen
. Trafikkavviklingsmessig
går det greit,
men i midt i rushtidener det rundkjøringeni Gotaasalleen/ Trondheimsvegensom blir
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flaskehalsen.Det vil bli større køer der enn det er i dag, men det avviklesi løpet av
rushtiden.

Figur40 BeregnetÅDT2030

2030
Det er lagt opp til 20%biltrafikkveksti sentrum.Prosjektersom inngåri 2030:
• Delvisstengt Storgata
• Ringvegener stengt mellom HenrikBullsveg og Furusethgata
• Rådhusplassen
er stengt for biler
• AvkjøringE6sør er utbedret med rundkjøringer
• DampsagaAllé er åpnet
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•
•
•

Kryssetved sykehuset(Jessheimnord) er utbedret
KryssetDølivegen/ Gardermovegener endret iht. gjeldendeplaner
Signalanleggeti Trondheimsvegen/ Ringvegener erstattet med rundkjøring

Sammenligneren 2030 mot dagenssituasjon(referanse) ser en stor vekstpå Jessheimvegen.
Det skyldesutbyggingenpå Gystadmarka.Trondheimsvegen,nord for sentrum,og
Jessheimvegen
får ogsåtrafikkvekst.Det skyldesbåde generelltrafikkvekst,men kan også
skyldesat de som bor nord for sentrumkjører til E6-avkjøringnord i stedet for gjennom
sentrum og avkjøringsør for å komme segtil E6. Den delen av Storgatasom fortsatt er
åpen,får vekstsammenlignetmed dagenssituasjon.Køsituasjoneni 2030er ytterligere
forverret i rundkjøringenGotaasalleen/ Trondheimsvegen.Det fører til at bilistene i større
grad velgerStorgataog Veiberggatafor å unngåflaskehalsen.Naturlig nok er rushtiden
lenger i 2030 og det er lengrekøer.

7.5.

Universellutforming

Det leggestil rette for nye byrom og en bystruktur som vil gjøreJessheimsentrummer
lesbart for brukerne.Bebyggelsenvil i større gradenn veienedefinere rommene,det skali
større områder væretrinnfrie flater. I forhold til kryssingav jernbanenhar
arkitektkonkurransenvist at en overgangvil kreveen løsningmed trapp og heiser,mensen
undergangkan bli en integrert del av bygulvetsom faller til et nivå under sporene.
Høydeforskjellener ogsåmindre dersomdet velgesen løsningfor kryssingunder sporene.
Selvom en heisløsningkan aksepteressom en løsning ogsåfor bevegelseshemmede
vil en
kryssingover jernbanensannsynligvisoppfattessom en større barriere for alle brukere enn
en undergang.For syklisterog kanskjebarnevogn-trillere, kan det muligenshjelpe med en
rampe i trappeneslik at det er mulig å trille sykler og barnevognerover.
Opparbeidingav nye torg og plasserog etableringav nye bygningersom skalforholde segtil
gjeldendeforskrifter vil bety en betydeligoppgradering av det fysiskemiljøet for alle.

7.6.

Barnog ungesinteresser

I forbindelsemed medvirkningsprosesser
for Jesshei
mplaneneog Byromsutredningen(20112012),har kommunenhentet inn verdifulle innspill fra barn og unge vedrørendedagensbruk
og forslagtil utforming og innhold i byrommenei sentrum (bl.a. Rådhusplassen,
stasjonsparkenog Rådhusparken).Disseinnspillenepeker på et genereltønskeblant barn
og unge om byrom som innbyr til lek og aktivitet med en oversiktligog trygg utforming. De
peker spesieltpå vanninstallasjoner,belysning,og sittemuligheter.Det er blant annet gitt
innspill om vannspeilpå Rådhusplassen
som kan brukes som isflate om vinteren.
Rådhusplassen
reguleresstor nok for å ha plasstil en form for lekeplassinn mot
bibliotekveggen.

7.7.

Bevaringog fornyelse

I Byplanenfor Jessheimer flere bygningerog kulturmiljøer i sentrumhelt eller delvisvist
som hensynssonebevaringkulturmiljø. Samtidigforventes en stor vekstog fortetting i
kollektivknutepunktetsom kan gå på bekostningav noen av de eksisterendemiljøene.
I planarbeideter vernehensynenevurdert i forhold til muligheterved å tillate endringersom
gir andre kvaliteter. Følgendevurderingerer gjort:
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•

For kulturmiljøet rundt Rådhusetog Fakkelsenteretsier JessheimByplan(16.6.2014)
at fasadenepå rådhusetog Fakkelsenteretbør ivaretas. BådeRådhusetog
Fakkelsentereter lav bebyggelsei forhold til det som byggesi Jessheimi dag.
Samtidigforventesen fortetting og høy utnyttelse, særligi områdenenært
kollektivknutepunktet(blant annet Skovlyog SagaTerrasse).I planforslageter det
åpnet for å byggevidere på Rådhuskvartalet,særlig på kulturhusdelenmot
Ringvegen,inkl. parkeringshusetOrmenLange.Det f oreslåså bevaresør og vestsiden
av den eldre vestredelen av rådhusetsarkitektur, som har verneklasseVK2i
kulturminnevernplanen.

•

For Fakkelsenteret,som er ogsåen del av JessheimStorsenter,foreliggeralleredeen
vedtatt plan (Reguleringsplan
for kvartal 5 og 6, vedtatt i 2007)som åpner for
utvidelseav senteret med utkragingpå deler av fasaden i retning mot Furusethgata.
Her er det bestemmelserom at ny bebyggelseskalsålangt som mulig ivareta
Fakkelsenteretskarakteristiskebygningsmessige
utt rykk og særpreg.
Områdereguleringsplanen
leggerseginntil reguleringsplanenfor Kvartal5 og 6
(Fakkelsenteret)og endrer ikke på denne.Byplanenhar ogsåen retningslinjemed
hensynsonebevaringfor dennedelen av Fakkelsenter
et. H. KværnerEiendomAShar
fremvist tegningersom viser at de planleggerå ivareta de mest bevaringsverdige
deleneav Fakkelsenteret.De endeligavklaringergjøresi byggesakenher.

•

Jessheimstasjon,Stasjonsparkenog Herredshuseter viktige historiske
referansepunkteri Jessheim.Stasjonsbygningen
er f redet etter kulturminnelovenog
ved detaljreguleringog annenplanleggingbør det vektleggesat bebyggelsenrundt
tilpassersegi uttrykk og volum. Stasjonsparkener vurdert i forhold til bevaring,og
det er konkludertmed at parkensstore trær og grønne preg kan videreføresved nye
tiltak. Samtidiger det rom for at parkenkan utvikles med plassfor opphold,
aktiviteter, ny vegetasjonog med et uttrykk som også gjenspeilervår tid.

•

Herredshusetligger utenfor planområdetsør for rundkjøringmellom Ringvegenog
Algarheimsvegen.
Herredshuseter omkransetav store trær og i planenvurderesdet
som viktig å få til en grønnforbindelsemed gatetrær i Ringvegenmellom
stasjonsområdetog Herredshuset.Enbygninginntil Ringvegenog over dagens
bussterminalkan styrkegaterommetmellom stasjonenog Algarheimsvegen
og kan
formidle sammenhengentil Herredshuseti en urban struktur. Dette vurderessom en
bedre løsningenn å sikreden direkte aksenmellom stasjonsbygningen
og
Herredshuset,som i dager preget av dårligestelte trafikk- og restarealer.Med løv på
trærne er det heller lite sikt i denneaksen.Fordelene med å utvikle dennetomta som
et nytt bykvartalvurderessom større enn ulempeneved å fjerne den visuelleaksen.

•

Pakkhusetog det omplasserteadministrasjonshuseti Sagaparkener med på å skape
et historiskmiljø knyttet til jernbanenog industrien i området og reguleresmed
hensynssonefor bevaring.Viderevil en ny kryssingav jernbane-sporenefor myke
trafikanter kunneforsterke sammenhengenmed det historiskemiljøet ved
stasjonsbygningen.
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7.8.

Grønnstruktur

Det er en uttalt strategi i kommuneplanenat bysamfunn og tettsteder skalutviklesmed bl.a.
mangfoldiggrønnstrukturinnenfor tettstedene og rikt kulturlandskaputenfor.
Innenfor planområdeter det planlagtat Stasjonspar
ken skalkunne videreutvikles.Fortetting
i planområdetvil gå på bekostningav grøntarealeri rabatter og restarealer,samtidigsom
det skalopparbeidesnye gateprofiler med trerekker og plasserog torg som skalbeplantes.
Det er en målsettingmed planarbeidetat stasjonsområdet skalkunneværeet nav for å
knytte sammenulike grønnstrukturer,friluftsområder og parker i nærheten.Gang-og
sykkelvegnettetvil spille en viktig rolle for å få dette til å fungere.Gjennombestemmelsene
vil eksisterendetrær søkesbevart sålangt som mulig og det skalplantesnye trær og
vegetasjon.
Figur41 Mulig grønnstrukturi
planen
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7.9.

00-alternativet
-0alternativet
-

0-alternativetinnebærerat arealenesom er omfattet av planeni liten grad kan utvikles.Det
vil ikke væremulig å sikre en helhetligutvikling av området, og det vil føre til en mer
kompleksprosessfor å kunne reguleremindre delområder. 0-alternativetvil ogsåværetil
hinder for å sikregode løsningerfor gående,syklende og kollektivtrafikken,slik det er
vedtatt som ambisjoni Byplanenfor Jessheim.0-alternativet følger ikke opp kommunens
ambisjonerog de regionaleforventningenetil utviklingen av Jessheimsom regionalt
knutepunkt.
Oversiktover forskjellenmellom planforslagetog 0-alternativet:
Alternativer
Temaer
Bymiljø

Gåendeog syklende

Trafikk, framkommelighet

Kollektivknutepunkt

Utbygging/fortetting

Grønnstruktur

Tverrforbindelse
Kulturminner

Universellutforming

Barn og ungesinteresser

Planforslaget

0-alternativet

Styrkingav møteplasser,tilrettelegging
for bruk, fokuspå menneskermer enn
biler.
Bedresamspillmellom ulike trafikanter,
bedre forbindelsergjennomområdet og
under jernbanen.Sikretsykkelløsninger.
Styrkingav løsningerfor gåendeog
syklendekan føre til et roligere
trafikkmiljø i sentrum.Det leggestil rette
for bedre kapasiteti rundkjøringved
Algarheimsvegen.
Kryssingav jernbanenfor fotgjengere
styrker kollektivknutepunktetog
sentrum.Utviklingav gateterminaleller
bussterminalgir bedre forhold for
reisende.
Stort utbyggingspotensial.
Viktig for
byggingav Jessheimsom by og styrking
av kollektivknutepunktet.

Ivaretar ikke kommunensambisjonerom
styrkingav bykvalitetenemed fokus på
møteplasser.
Mest fokus på biltrafikk og parkeringav
biler. Lite hensiktsmessigfor gåendeog
syklende.
Uoversiktligløsningmed mer fokus på veg
enn gate. Relativgod framkommelighet,
men sikrer ikke kapasitetfor framtida bl.a.
i rundkjøringved Algarheimsvegen.

Grønnstruktursikresgjennom
planbestemmelser.Gatetrærog parker
skalfungereslik at det skapes
sammenhenger.
Arealerfor tverrforbindelsenmellom øst
og vestsidaav stasjonensikres
Stasjonsbygget
og pakkhusetsikresmed
bestemmelserom vern. Stasjonsparken
skalivaretassom grønnlunge.
Deler av den eldre delen av Rådhuset
sikressom kulturminne ved hensynsone
bevaring.
I tillegg til at universellutforming skal
ivaretasved prosjekteringi henholdtil
tekniskforskrift sikrer planforslaget
sammenhengendegulv for myke
trafikanter gjennomstore deler av
planområdet.
Det skalleggesvekt på møteplassersom
styrker kvaliteter for aktivitet og
opphold. Dette er positivt ogsåfor barn
og unge.

Tabell2
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Uavklartløsningfor utvikling av
kollektivterminalen.Kanlikevelfungere
godt i mangeår. Mangler løsningfor
kryssingav jernbanenfor gående.
Mindre forutsigbarutvikling.Mer
kompleksplanprosessfor utbyggereog
fare for utsetting av fortettingen av
Jessheim.
Sikrerikke løsningermed gatetrær og
forbindelser.Det er likevel plassfor mye
grønt i mellomrom, rabatter etc.
Sikrerikke arealerfor gjennomføringav en
tverrforbindelsepå stasjonen.
Kulturmiljøeter fortsatt sikret gjennom
Byplanfor Jessheimog andreplaner.

Områdetvil fortsatt framståsom
fragmentert og ikke lett å bruke for
synshemmedeog bevegelseshemmede.

Ingennye kvaliteter for barn og unge.

7.10. Risikoog sårbarhet
Bakgrunn
I følge plan- og bygningslovens§ 4-3 skalmyndighetene ved utarbeidelseav planer for
utbyggingpåseat risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføresfor planområdet.Analysenskal
visealle risiko- og sårbarhetsforholdsom har betydning for om arealet er egnet for formålet,
og eventuelleendringeri slike forhold som følge av planlagtutbygging.DenneROS-analysen
skalivareta dette kravet. I planprosessener det ikke avdekketsærskiltekrav til
dokumentasjonav samfunnssikkerheti og ved planområdet. For nærmeredetaljer om
planområdetog planlagtarealbruk,visesdet til planbeskrivelsen.
Metode
Analysener gjennomførtmed egensjekklistebasertpå krav i NS5814og rundskrivfra DSB1.
Analysener basert på foreliggendeskissetil reguleringsplanog tilhørendeillustrasjoner.I
risikovurderingeneer det tatt utgangspunkti relevante kravdokumenter.
Mulige uønskedehendelserer ut fra en generell/teoretisk vurderingsortert i hendelsersom
kan påvirkeplanområdetsfunksjon,utforming mm, og hendelsersom direkte kan påvirke
omgivelsene(hhv konsekvenserfor og konsekvenserav planen).Forholdsom er med i
sjekklista,men ikke er tilstede i planområdeteller i planen,er kvittert ut i kolonnen
«Aktuelt?” og kun unntaksviskommentert.
Vurderingav sannsynlighetfor uønskethendelseer delt i:
•
•
•
•

Sværtsannsynlig(4) – kan skjeregelmessig;forholdet er kontinuerligtilstede; en
hendelsehar stort omfang.
Sannsynlig(3) – kan skjeav og til; periodiskhendelse(årlig);en hendelsehar middels
stort omfang.
Mindre sannsynlig(2) – kan skje (ikke usannsynlig;ca. hvert 10. år); en hendelsehar lite
omfang.
Lite sannsynlig(1) – det er en teoretisk sjansefor hendelsen;skjer sjeldnereenn hvert
100. år; en hendelsehar marginaltomfang.

Kriterienefor å vurderekonsekvenserav uønsketehendelser:
Personskade

Miljøskade

1. Ubetydelig
2. Mindre
alvorlig
3. Alvorlig

Ingenalvorligskade
Få/småskader

Ingenalvorligskade
Ikke varigskade

Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlingskrevendeskade

4. Svært
alvorlig

Personskadesom
medførerdød eller varig
mén; mangeskadd

Langvarigmiljøskade

Skadepå eiendom, forsyning
mm
Systembrudder uvesentlig
Systembruddkan føre til skade
dersomreservesystemikke fins
Systemsettesut av drift over
lengretid; alvorligskadepå
eiendom
Systemsettesvarig ut av drift;
uopprettelig skadepå eiendom

Tabell3

1

Systematisksamfunnssikkerhetsog beredskapsarbei
d i kommunene(2001),Samfunnssikkerhet
i
arealplanlegging.Kartleggingav risiko og sårbarhet (2010).
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Karakteristikkav risiko som funksjonav sannsynlig
het og konsekvenser gitt i Tabell4.
Tabell4 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:
1. Ubetydelig
2. Mindre
3. Alvorlig
4. Sværtalvorlig
Sannsynlighet:
alvorlig
4. Svært
sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig
1. Lite sannsynlig
• Hendelseri røde felt: Umiddelbaretiltak nødvendig.
• Hendelseri oransjefelt: Tiltak nødvendig.
• Hendelseri gule felt: Overvåkes;tiltak vurderesut fra kostnadi forhold til nytte.
• Hendelseri grønnefelt: Rimeligetiltak gjennomføres.
• Tiltak som reduserersannsynlighetvurderesførst. Hvisdette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderestiltak som begrenserkonsekvensene.
AsplanViakASv/Geir Egilssonhar gjennomførtanalysen,på grunnlagav dokumentasjon
som er framskaffeti planprosessenog kilder som er angitt i kap. 5.
Overordnet risikosituasjon
Evt. opplysningerfra overordnet kommune-ROS
mm.
Uønsketehendelser,risiko og tiltak
Analyseskjema
Tenkeligehendelser,risikovurderingog mulige tilt ak er sammenfatteti Tabell5.
Tabell5 Bruttolistemulige uønsketehendelser
Hendelse/Situasjon
Aktuelt?
Sanns. Kons. Risiko
Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medførerisiko for:
1. Steinskred;steinsprang Nei
2. Snø-/isskred
Nei
3. Løsmasseskred
Nei
4. Sørpeskred
Nei
5. Elveflom
Nei
6. Tidevannsflom;stormflo Nei
7. Klimaendring
Ja
3
2

8. Radongass

Ja

9. Vindutsatt

Nei

3

3
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Kilde/Kommentar/Tiltak

Klimaendringerkan føre til
økt nedbørsintensitet.
Krevertiltak for å sikre
eiendommerog
infrastruktur.
Det er gjort
radonundersøkelsei
området, som visernivåer
over tillatt verdi. Ivaretas
av Kravi TEK10 § 13-5 må
dokumenteresi byggesak.

Hendelse/Situasjon
Aktuelt?
Sanns. Kons.
10. Nedbørutsatt
Nei
11. Naturlige
Nei
terrengformasjoner
som utgjør spesiellfare
12. Annennaturrisiko
Nei
Sårbarenaturområder og kulturmiljøer med mer
Medførerplanen/tiltaket fare for skadepå:
13. Sårbarflora
Nei
14. Sårbarfauna/fisk
Nei
15. Naturvernområder
Nei
16. Vassdragsområder
Nei
17. Automatiskfredete
Nei
kulturminner
18. Nyeretids
Ja
1
3
kulturminne/-miljø

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

Frededeog vernede
bygningeri området. Kan
bl.a. utsettes for brann.

19. Viktige
Nei
landbruksområder
(bådejord/skogressurserog
kulturlandskap)
20. Parkerog
Ja
1
1
Stasjonsparkenskalsikres.
friluftsområder
21. Andre sårbareområder Nei
Tekniskog sosialinfrastruktur
Kanplanen/tiltaket få konsekvenserfor strategiskeområder og funksjoner:
22. Vei, bru, knutepunkt
Ja
2
4
Stasjonog bussterminali
kollektivknutepunkt.Fare
for påkjørsler.Tiltak
nødvendig.
23. Havn,kaianlegg,
Nei
farleder
24. Sykehus/-hjem, andre
Nei
institusjoner
25. Brann/politi/ambulanse Ja
3
3
Veinettet kan i perioder
/ sivilforsvar
være belastet.Tiltak for
(utrykningstidmm)
framkommelighetfor
utrykningskjøretøyermå
sikres.
26. Kraftforsyning
Ja
2
2
Farefor uønskede
hendelseri anleggsarbeid.
27. Vannforsyningog
Ja
2
2
Farefor uønskede
avløpsnett
hendelseri anleggsarbeid.
28. Forsvarsområde
Nei
29. Tilfluktsrom
Nei
30. Anneninfrastruktur
Ja
2
2
Jernbanemed lokaltogog
gods.
Virksomhetsrisiko
Berøresplanområdetav, eller medførerplanen/tiltaket risiko for:
31. Kildertil akutt
Nei
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Hendelse/Situasjon
forurensningi/ved
planområdet
32. Tiltak i planområdet
som medfører fare for
akutt forurensning
33. Kildertil permanent
forurensningi/ved
planområdet
34. Tiltak i planområdet
som medfører fare for
forurensningtil grunn
eller sjø/vassdrag
35. Forurensetgrunn

Aktuelt?

Sanns. Kons.

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

Nei

Nei

Nei

Ja

2

2

36. Kildertil støybelastning Ja
i/ved planområdet(inkl
trafikk)

4

2

37. Planen/tiltaket
medførerøkt
støybelastning
38. Høyspentlinje
(elektromagnetisk
stråling)
39. Skog-/lyngbrann
40. Dambrudd
41. Regulerte
vannmagasiner,med
spesiellfare for usikker
is, endringeri
vannstandmm
42. Gruver,åpnesjakter,
steintipper etc.
43. Risikofyltindustri mm
(kjemikalier/eksplosiver
osv.)
44. Områdefor
avfallsbehandling
45. Oljekatastrofeområde
46. Ulykkemed farlig gods
til/fra eller ved

3

2

1

3

Ja

Ukjent hva som er av
forurensningi grunnen.
Det stilleskrav til
grunnundersøkelseri
planbestemmelser.
Støyfra vei og jernbane.
Sentrumsområdethar i
Byplanensærlige
bestemmelserfor støy
som stiller krav til lydnivå
innendørs,boenhetermot
stille side,og
uteoppholdsplasspå stille
side.Videreførti
bestemmelsene.
Støy.Generelløkningi
trafikk etter utbygging.Se
pkt. over for tiltak.

Nei

Nei
Nei
Nei

Nei
Nei

Nei
Nei
Ja

47

Det transporteresfarlig
avfall langsvei og

Hendelse/Situasjon
planområdet

Aktuelt?

Sanns. Kons.

47. Ulykkei av-/påkjørsler

Ja

2

3

48. Ulykkemed
gående/syklende

Ja

2

4

49. Andre ulykkespunkter
Nei
langsveg.
50. Er tiltaket i segselvet
Nei
sabotasje-/terrormål?
51. Er det potensielle
Nei
sabotasje-/terrormåli
nærheten?
52. Annen
Nei
virksomhetsrisiko
Spesielleforhold ved utbygging/gjennomføring
53. Endringav
Ja
2
2
grunnvannstandved
tiltak.

54. Farefor utrasingav
masserved tiltak under
bakken.

Ja

2

2

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak
jernbane.(DSB
nettstedskart)Risikofor
uønskedehendelser
innenfor planområdet.
Tiltak: krav til antall,
plasseringog utførelse.
Tiltak: krav til utførelse.
Designfor lav fart og gode
systemskifterfor sykler

Grunnvannstandstår høyt
i deler av området. Ved
tiltak må konsekvensfor
grunnvannstandbeskrives
og dokumenteresi
byggesak.
Tiltak: Kravtil vurderinger
av grunnforholdved tiltak.

Tabell6 Endeligrisikovurdering
Konsekvens:
1. Ubetydelig
2. Mindre
3. Alvorlig
4. Sværtalvorlig
Sannsynlighet:
alvorlig
4. Svært
36
sannsynlig
3. Sannsynlig
7, 37
8, 25
2. Mindre
26, 27, 30, 35,
47
22, 48
sannsynlig
53, 54
1. Lite
20
18, 46
sannsynlig
Hendelsersom er vurdert å væresannsynligetil svært sannsynligeog/eller ha alvorligetil
svært alvorligekonsekvenser,krever tiltak, jf. tabell 1. Det er ikke identifisert slikehendelser
eller situasjoneri planområdet.Risikosituasjonen
oppsummeresi følgendekapitler.

Naturrisiko
Pkt. 7
Det er vurdert som sannsynligat klimaendringervil kunne føre til økt nedbørsintensitet.
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Konsekvensene
innenfor planområdeter regnet som mindre alvorlige.Det er innarbeidet
krav til lokal overvannshåndteringog fordrøyningi planbestemmelsene.
Pkt. 8
Det er gjort kartleggingav radon i Ullensakerkommune i 2000/2001.Det ble da funnet
forekomstav radon over grenseverdienei 20%av de undersøkteboligenei området rundt
Jessheim.TEK10stiller krav til sikringmot radon i nybygg.
Sårbarekulturmiljøer
Pkt. 18
Innenfor området er en fredet bygning(Stasjonsbygn
ingen),samt bygningerog kulturmiljøer
som skalhensyntasi forhold til vern. (Pakkhuset,Stasjonsparkenog aksenmellom stasjonen
og Herredshuset.).Noen av verneverdieneer knyttet til bygningenesfysiskeegenskaperog
fordi de representereren historiskreferansepå stedet. Forholdetmellom stasjonenog
Herredshusethandlerom visuellkontakt, mensStasjonsparkensverneverdihandlerom
parkensrolle historiski tilknytning til stasjonsbygget.
Stasjonenog området mellom rådhusetog Fakkelsente
ret er vist som hensynssonei
Byplanenvedtatt 16.6.2014,og i reguleringsarbeide
t for stasjonsområdetblir vilkårenefor
utbyggingi området avklart og det blir ikke nødvendig å videreførehensynssonenutover
Rådhusetsvestre fløy. Branner vurdert som den største trusselenfor bygningenesom er
utført i tre, med fare for total ødeleggelse.Framkommelighetfor utrykningskjøretøyerer
vesentligfor å sikremot brann. Dette blir ivaretatt i planforslagetsom ogsålegger
stedskvaliteteneog de estetiskeverdier de kulturhistoriskemiljøenerepresenterer.
Pkt. 20
Stasjonsparkenskalvurderesi forhold til vern og utvikling. Det er stilt krav i bestemmelsene
til å ta vare på trær. Det krevesogsåsituasjonsplan og utomhusplanersom skalsikre en god
plan før tiltak iverksettes.
Tekniskog sosialinfrastruktur
Pkt. 22
Innenfor planområdetleggesdet til rette for et kollektivknutepunktsom skalhåndtere en
økendemengdepassasjerersom har Jessheimsom utgangspunkteller mål. Det vil ogsåvære
aktuelt med bytte mellom ulike transportmidler.Mange vil ogsåkommetil stasjonsområdet
med egenbil, for å slippeav eller hente passasjer
er. Det skalogsåleggestil rette for at
mangeskalkunnekommetil fots eller på sykkel.Det vil væreen viktig del av planprosessen
å finne løsningersom ivaretar hensynettil en effektiv logistikksamtidigsom sikkerheten
ivaretas.
Pkt. 25
Jessheimsentrum skalvære framkommeligfor utrykningskjøretøyer.I planforslagetlegges
det til rette for at disseskalkunne kommefram ti l alle nødvendigemålpunkter.For
målpunkterutenfor planområdetkan det i perioder med mye trafikk væremer
hensiktsmessigå bruke andre ruter. Dette må ivaretas gjennomUllensakerkommunes
helhetlig planarbeidfor vegsystemeti og rundt tet tstedet Jessheim.
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Pkt. 26 og 27
Sikringmot uønskedehendelserknyttet til kraftforsyningog vann-og avløpskalivaretasav
prosjekterendeog utførendei forbindelsemed gjennomføringav tiltak.
Pkt. 30
Jernbanengjennomområdet utgjør en fare for uønskede hendelser.Jessheimstasjoner del
av hovedbanenmellom Osloog Eidsvoll.Banentrafikkeresav lokaltog i trafikk mellom Dal og
Drammen/Hokksund(L13)og av godstogmellom Oslo,Gudbrandsdalen,Østerdalen,
Åndalsnes,Trondheimog Bodø.Gardermobanengår parallelt lengrevest og kan fungerefor
tog som trenger å passeredersomHovedbanener sperret.
Virksomhetsrisiko
Pkt. 35
Det er ikke kjent at det er grunnforurensninginnenfor planområdet,men det er stilt krav i
reguleringsbestemmelsene
om grunnundersøkelser
og evt. tiltaksplanfør igangsettingav
tiltak.
Pkt. 36 og 37
Det er kartlagt støy fra både jernbaneog vei innenfor området, med støysonekartvist i
planbeskrivelsentil Byplanen(vedtatt 16.6.2014).Innenfor sentrumsområdeter det i
Byplanengitt særligbestemmelserfor etableringav støyfølsombebyggelsei rød eller gul
støysone.
Pkt. 46
Med hovedvegerog jernbanegjennomområdet er det en vissrisiko for at ulykker med farlig
godspå vei eller bane kan føre til uønskedehendelser innenfor planområdet.Dette er
vanskeligå innføre tiltak som sikrer godt nok mot slike hendelser,og dette er en
problemstillingsom må ivaretasgjennomkommunensgenerelleberedskap.
Pkt. 47 og 48
Det er registrert 4 ulykkerinnenfor planområdeti perioden1993 til 2014.3 involverte
fotgjengereog syklistermed lettere skadersom alvorligste konsekvens.1 ulykkeførte til
alvorlig skadeog involverte syklist.Innenfor planområdet skaldet leggestil rette for et
trafikkmiljø med designsom fører til lav fart og som bidrar til god adferd mellom alle
trafikanter. Det er viktig å finne en balansegangsom ivaretar bylivetskompleksiteti samspill
med trafikken gjennomområdet.
Pkt. 53
Det er kjent at grunnvannsstanden
innenfor planområdet kan stå høyt. Dette kan være
utfordrende i forhold til tiltak under bakken.Nye tiltak kan endre grunnvannstandenved at
grunnvannetdreneresvekk,og det krevesat tiltakene bl.a. må utføresfor å sikresmot
inntrengingav vann og de må sikresmot oppdrift. Det er ogsåviktig at grunnvannstanden
ikke endrespå en måte som kan føre til skaderpå omkringliggendebygningerog anleggi
form av f.eks.setninger.Det er gitt bestemmelsei planenom å vurdere tiltaks konsekvens
på hydrogeologiskeforhold.
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Spesielleforhold vedutbygging/gjennomføring
Det er kjent at området kan ha en høy grunnvannstan
d. Det stiller derfor krav i
bestemmelsenetil vurderingerav konsekvenserfor grunnvannstandenog hvordantiltak
sikresmot vanninntrengingog oppdrift.
Kilder
•
•
•
•
•

Sekartleggingav Radoni Ullensakerkommuneher.
Byplanfor Jessheim(vedtatt 16.6.2014).
Direktoratet for sikkerhetog beredskap,nettstedkart.
Opplysningersom framgårav planbeskrivelsen.
Vegdata.noStatensvegvesen
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8. Relevantedokumenter
8.8.
1. PlanprogramStasjonsområdetog Rådhusplassen,
Jessheimsentrum
2. Sammendraghøringsuttalelsertil oppstartsvarsel
3. Alle høringsuttalelsertil oppstartsvarsel
4. Tegningeksempelgatetun/sharedspace
5. Oversiktarealeri plankartet
6. RapportMidt i Jessheim,v/AsplanViak,forprosjekt 2010
7. Over-og undergang,vinnerutkastet«Puls»ved Pir II arkitekter m/juryens uttalelse
8. ByplanJessheim2030
9. Høringsforslagtil regionalplan for Osloog Akershus
10. Oppsummeringfra workshopmed arbeidsgruppafor Midt i Jessheim
11. Innspill,anbefalingerog oppsummeringav anbefalinger og konklusjonerfra andre
rapporter og utredninger
12. Overordnetprinsipplanfor veg-og gatenettet på Jessheim
13. Jernbaneloven
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