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En god fremtid i en kommune i 
endring
Flyplassen er porten til verden. Den gir 
muligheter for å realisere forretningsideer 
i samarbeid med aktører hvor som helst på 
kloden. De stedene i verden som opplever 
størst økonomisk vekst, kjennetegnes av at 
de er kreative sentre hvor det er stor 
toleranse for forskjeller, konsentrasjon av 
mennesker som arbeider med sitt talent og 
hvor det gjøres bruk av fremtidsrettet 
teknologi. 
Ullensaker ligger i en region som er robust, 
livskraftig og tilgjengelig. Den kan ha 
potensial for å utvikles til et kreativt 
senter ved å satse på samarbeid og 
kompetanse. Kommunen vil legge vekt på sin 
rolle som samfunnsutvikler og arbeide med 
de verktøy som er i kommunens 
verktøykasse for å bevege samfunnet i 
retning av visjonene man blir enige om.

Flyplassen er porten til verden.

Ullensaker kan ha potensial for å 
utvikles til et kreativt senter ved å 
satse på samarbeid og kompetanse.



Kommunens mål
Ullensaker ønsker å skape en god 
fremtid i en kommune i endring. 
Tilhørighet, nettverk og identitet er 
viktig. Kommunen vil bygge opp omkring 
Gardermoregionen som det sentrale 
vekstområdet utenfor Oslo, med 
Jessheim som regionsenter.

Kommuneplanens arealdel skal sikre 
styringen av arealbruken, utvikle 
funksjonelle tettsteder med korte 
avstander mellom funksjoner, styrke 
kollektivtilbud og bevare 
natur/kulturlandskap utenfor 
tettstedene og grønnstrukturen 
innenfor.

Tilhørighet, identitet og nettverk.

Gardermoen vekstområde

Jessheim regionsenter

Funksjonelle tettsteder



…etter som endringen skjer, 
synliggjøres nye muligheter

Kulturperspektivet Mangfold

Toleranse Kompetanse

Folkehelse Kreativitet

Kommunikasjon Demokrati

Individualitet og samfunnsgoder

Nettverk, identitet og tilhørighet

Ullensaker i bevegelse: Attraktiv og handlekraftig



Sysselsettingen
Arbeidsplasser og innbyggertall

Arbeid Innbyggere
Ullensaker        17 000 26 000
Rest ØRU         10 000 54 000
Lørenskog 10 000 31 000
Ski                     9 000 27 000
Asker               18 000 52 000
Skedsmo  20 000 43 000

11 000 ullsokninger var i jobb i 2005



Fakta om Nordkisa
• Innbyggere i 2006: 1526

• Innbyggere i 2000: 1314

• Innbygger i 2020: 2149?

• Elever på skolen 2007: 157

• Boliger bygd 2000 – 2006: 96

Nordkisa ligger i nordøst, til rette for 
friluftsliv og godt skjermet for flystøy. 
Det vil bli bygd flere boliger hvis det er 
ønsket av innbyggere og kommunen.





Tettstedsplan for 
Nordkisa

• Utvikling av stedet på egne premisser
• Mulighet for betydelig flere innbyggere
• Utenfor flystøyområder
• Tettstedsfunksjoner
• Forbindelser til omverdenen
• Forslag om etablering av høyskolecampus
• Planen blir behandlet som en 

kommunedelplan for Nordkisa



Hvordan ønsker du at stedet ditt skal være i 
2020?

Hvilket råd vil du gi til kommunen?

Hvilke kvaliteter skal prege Nordkisa for at du 
ønsker å bo her i framtiden?

Hvilke kvaliteter ønsker du skal prege kommunen 
for at du ønsker å bo her i framtiden?

Forsyn deg med drikke og kake, diskuter i 
grupper eller gruble for deg selv. 

Vi vil gjerne høre svarene her i dag, eller du 
formulerer synspunktene skriftlig til kommunen.

postmottak@ullensaker.kommune.no



Areal og miljø
Arealforvaltningen baserer seg på prinsippene om 

fortetting rundt eksisterende sentra og 
tilrettelegging for kollektivbruk. Det skal være 
sammenhengende grønne områder for landbruk, 
friluftsliv og naturinteresser. Utbygging av 
infrastrukturen har medført at skogarealer er 
nedbygd og grønne forbindelseslinjer er redusert. 
Det er behov for å tegne resterende 
grønnstruktur for kommunen. Tilgangen til natur 
og kulturlandskap blir viktigere dess flere 
innbyggere det blir i kommunen. 
Næringsområdene skal være skjermet fra boliger



Foreslåtte endringer
1. Gardermoen næringsområde
2. ”Markagrense” 
3. Leira som kultur- og opplevelsesområde.
4. Nordbytjernet, boliger ved Grønbekk 
5. Kløfta, sentrumsplan
6. Nordkisa, tettstedsplan
7. Borgen, tettstedsplan
8. Mogreina Øst, endres fra ”fremtidig 

boligområde” til LNF 
8. AB-området endres til spesifikke arealformål
9. Synliggjøre Forsvarets arealer med formål 
10. Synliggjøre Golfanlegg 
11. Spredt boligbygging





Jessheim
Fremtidig utvikling: sør, øst eller nord
Alternativene blir vurdert og en blir 

anbefalt
I nærmeste fremtid er 

utviklingsretningen innover og 
oppover, sentrum fortettes



Jessheim nordøst

Jessheim øst

Jessheim sør





Gardermoen 
næringsområde

• Masseuttak av sand og grus
• Handelssenter
• Lager og logistikk
• Motorsport
• Hotell og opplevelser
• Ny infrastruktur

Transformasjon av området





Verden er nær
• Mangfold, åpenhet og toleranse
• Deltakelse og demokrati
• Universell Utforming
• Fornybar energi - Fjernvarme
• Urbanisering på Jessheim og Kløfta
• Tilgang til natur og kulturlandskap blir viktigere 

dess flere vi blir
• Dialog med innbyggerne starter etter påske.



Dagens agenda
Ordfører ønsker velkommen 15 m
Adm om kommuneplanen 15 m

Konsulent om tettstedsplan 15 m
Grendeutvalget kommenterer 5 m
Pause med gruppearb, diskusjoner 15 m

Diskusjon i plenum



MVU Nordic
• Ønsker å etablere en privat høyskole
• Studenttall 250
• Campusareal 62 dekar
• Økologisk landbruk i tilknytning til campus
• Fagutdannelse på tre år, ledelse, økonomi og 

entrepenørskap i første omgang
• Ønsker nasjonal godkjenning av studiet
• Samarbeid med næringsliv
• 47 arbeidsplasser, campus og jordbruk
• 284 boliger inkludert hybler


