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MOBILITETS- OG BYUTVIKLINGSSTRATEGI FOR JESSHEIM – HØRINGSBREV 
 
Formannskapet (FSK) har i møte 02.04.2019 under sak 45/19 vedtatt at forslag til mobilitets- og 
byutviklingsstrategi for Jessheim del I med visjon, mål og strategier, og tilhørende del II som 
gjennomføringsprogram, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Formålet med planarbeidet er å sikre en forutsigbar byutvikling og et bærekraftig transportsystem 
i Jessheim, samt tilrettelegge for økt byliv. Mobilitets- og byutviklingsstrategien skal lede til at 
Jessheims innbyggere får et attraktivt og levende sentrum, med et byromsnettverk som gjør det 
enkelt å velge miljøvennlige reisealternativer. Strategien vil være et viktig styringsverktøy i 
politiske saker og være retningsgivende i øvrige plansaker, og vil gjelde i perioden 2019-2029.  
 
Mobilitets- og byutviklingsstrategien består av to deler: 

 Del 1 - Strategidelen – som fastsetter mål for utviklingen av Jessheim med fire 
understøttende strategier som går på å sikre attraktivt sentrum, styre bilbruken i sentrum, 
øke bruken av tog og buss, og få flere til å sykle og gå.   

 Del 2 – Gjennomføringsprogram med handlingsplan – som gir oversikt over forslag til 
konkrete løsninger og tiltak, utformet kun på et prinsipielt nivå. Gjennomførings-
programmet med handlingsplan vil brukes som et utgangspunkt for videre arbeid med 
avklaring av konkrete tiltak som kan gjennomføres.  

 
Arbeidet med strategien startet våren 2017 og har pågått parallelt med arbeidet for Jessheims 
visjon og byidentitet. Strategien er et samarbeidsprosjekt og spleiselag mellom Akershus 
fylkeskommune, Statens vegvesen og kommunen. BaneNor, Ruter, Akershus kollektivterminaler 
og lokalt næringsliv har også vært involvert i arbeidet.  
 
Forslag til mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim er lagt ut til offentlig ettersyn på 
Servicetorget og bibliotekene på Jessheim og Kløfta. Samtlige saksdokumenter legges også ut 
på kommunens nettsider www.ullensaker.kommune.no under menyvalg Høringer. Det vises til 
vedleggene for nærmere informasjon. I forbindelse med behandling av saken ble det vedtatt flere 
tilføringer til planarbeidet, som det fremkommer av saksprotokollen. Av hensyn til framdrift, vil 
disse bli innarbeidet i strategidokumentet etter høringen. 
 
Eventuelle uttalelser til planforslaget merkes med ref.nr. 2019/1188, og sendes til epost: 
postmottak@ullensaker.kommune.no 
 
eller rettes til postadresse:  Ullensaker kommune 

Enhet for plan og næring  
Postboks 470 
2051 Jessheim 

 
Frist for uttalelser er satt til 25. mai 2019. 
 

http://www.ullensaker.kommune.no/
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no


 
Innsendte uttalelser til mobilitets- og byutviklingsstrategi vil ikke bli besvart enkeltvis, men vil bli 
oppsummert og kommentert i saksframlegget ved sluttbehandling av planen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Åge Vebostad 
Plan- og næringssjef       Jeta Limani Andreassen 
Ullensaker kommune      Overarkitekt 
        Ullensaker kommune 

 
 
Dokumentet er ekspedert, og elektronisk godkjent uten signatur. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
NB! På grunn av dokumentets størrelse, må alle vedlegg lastes ned fra kommunens nettsider ved 
å følge lenken: 
https://www.ullensaker.kommune.no/horinger/horingene/offentlig-ettersyn---mobilitets--og-
byutviklingsstrategi-for-jessheim/ 
 

1. Mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim – Høringsutkast datert 18.3.2019.  
2. Særutskrift - Mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim (FSK sak 45/19, datert 

2.4.2019) 
3. Versjon 0.5 Prosjektplan - Mobilitets- og byutviklingsstrategi datert 29.6.2017  
4. Møtereferat - særmøte Bane NOR 19.10.18  
5. Møtereferat- særmøte Ruter 3.12.2018  
6. Møtereferat - særmøte Statens vegvesen 22.10.18  
7. Miljøeffekter Mobilitetsstrategi for Jessheim, Sweco datert 10.09.2018  
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