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«Tunene er ulike. Ett 
har epletrær, ett har 

kirsebærtrær og ett har 
en syrinhage.»
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Tenk litt på hva det innebærer, men ikke for lenge. Det er ikke 
bra for hodet. Hvor mange fnugg finnes det for eksempel i 
Jotunheimen? Eller på Nordpolen? Ja, vi bare nevner det. Med 
fingeravtrykk er det litt enklere. De finnes det kun litt mer 
enn 7 milliarder håndsett av. Bare å telle. Men hvor vil vi 
med alt dette? Frem til at likt, men ulikt, er et vesentlig og 
grunnleggende prinsipp i verden. Ta hva du vil; mennesker, 
bøfler, kyllinger, steiner, hus. I så måte har vi ikke kommet opp 
med noe revolusjonerende. Vi har rett og slett bare kopiert 
en god ide. 77 boliger med ulike planløsninger, størrelser og 
fasader. Når du ser det i et slikt perspektiv, er det lettere å 
få øye på både likhetene og forskjellene. Kall de individuelle 
hus i rekke eller rekkehus. Det er egentlig uvesentlig. Vårt mål 

er at folk skal kalle dem hjem. 

Det sies 
at ingen    
      snøfnugg     
            er like 
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     mange ganger
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Vi begynner livet   
     mange ganger

Når vi flytter, starter vi i realiteten på nytt. Da er flyttestorken travel. Den skal jo fly folk inn fra 
fjern og nær og sette oss ned i en ny tilværelse. En skokk med mennesker som ennå ikke vet 
noe om hverandre.

Men et nytt boområde er som en landsens kafé. Ganske fort kjenner du alle. 
Det mest bemerkelsesverdige er likevel at så mange er på samme sted i livet. Alle begynner 
med blanke ark. Alle er i nye omgivelser. Alle har forventninger til det som skal komme. 

Om fem år sitter dere ved kjøkkenbordet hos hverandre, deler hverdager og ettermiddager, 
henger over hekken, henter og leverer hverandres unger. De skal til tusen aktiviteter dere for 
lengst har mistet oversikten over. Dere prater. Dere vanner blomster når noen reiser bort. 
Dere reiser bort sammen og får noen andre til å vanne blomstene. 

Å flytte inn i et nytt sameie er å få en ny tilværelse og nye venner i fanget. 
På tide å lytte etter vingeslagene?

Du har kanskje ennå ikke møtt de beste vennene dine?
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«Bebyggelsen
er organisert som

en hageby. Et bilfritt 
bomiljø som ligger rundt 

tre ulike kvartalstun.»
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På enga
    der du skal bo
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På enga
    der du skal bo

Så her står du? På ei eng. Med gress til 
knærne. Skal du bo her? Ja, det skal du 
kanskje. 

Det handler om forestillingsevne. Der den 
lille tua er nå kommer kanskje kjøkkenet 
til å være, ved det høye sivet er stua og 
ved bjørka er soverommet. Og ellers? 
Det surrer en humle i entreen. Eller er det 
barnerommet? Ikke godt å si. 

Du er ikke den første som står slik og prøver å 
kikke inn i fremtiden. Å finne et sted å slå seg 
ned, begynner gjerne på den måten. Man 
finner et område. Sjekker det ut. Bestemmer 
seg. 

Men hvorfor flytter vi på oss i utgangs-
punktet? Flytter vi fra, eller flytter vi til? 
På Jessheim har det historisk handlet om to 
ting. Først kom jernbanen og den lokket med 
seg mennesker. Deretter kom flyplassen, og 
da tok det virkelig av. Nå er Ullensaker en av 

de raskest voksende kommunene i Norge, 
nummer to etter Rennesøy i Rogaland, 
faktisk. Fortsetter det på samme måten, 
kommer det til å stå folk på flere av engene 
i området om ikke lenge. Følg med. 

Så hva er det som er så fristende akkurat 
her? Bortsett fra at man kan reise kjapt til 
utlandet? Muligens at denne enga har en 
rekke kvaliteter som Roma og Paris ikke har. 
Overrasket? Ikke vær det. 

Jessheim har mye å by på.

Her finner du Jessheim Videregående 
skole og Romerike Folkehøgskole. Eidsvoll 
Ullensaker Blad og lokalredaksjonen til 
Romerikes Blad holder til her. Ullensaker 
Kulturhus med kino og teater ligger her.
Jessheim har egen Jazz- og bluesklubb.
Hvert år arrangeres Jessheimdagene som er 
en blanding av handelsmesse og konserter. 
De er som regel i august.  
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Tjernfestivalen er også en årlig hendelse. 
Det er en dugnadsfest ved Nordbytjernet 
og blir arrangert av lag og foreninger 
i Øvre Romerike. Masse aktiviteter, 
mat, konkurranser, piknik, utstillinger, 
underholdning og mer.

Fotballklubben Ullensaker/Kisa, som hører til 
her, spiller i 1. divisjon.

Nordbytjernet ligger én km utenfor sentrum. 
Det er et populært rekreasjonsområde 
med turvei som passer også for rullestol og 
barnevogn. Her er et spennende planteliv 
og fugleliv, og du kan se både toppdykker, 
sivhøne og sothøne. Fra tjernet går det 
stier og løyper inn til Vestmoen og videre 
til Olaløkka på Sand og til Ringbanen på 
Gardermoen.

Hovinfjellet kan du dra til året rundt. Her 
brøytes det om vinteren, og om sommeren er 
det sykkelveier, stier og et flott bærterreng. 
Ta med bøtte. 

Holtmarka er mye brukt og er flott å gå tur i. 
Her går det også en sti til Røverskansen som 
opprinnelig var en bygdeborg. Hvamsætertjern 
brukes både til bading og fisking.

Langelandsfjellet er ofte kalt Jessheimmarka. 
Et stort antall stier, variert terreng og lysløype.
Sand er et område med mange 
aktivitetsmuligheter. Her ligger Ullensaker 
Golfklubb, og det er anlegg for å trene 
langrenn, alpint, skiskyting, vannski, basket, 
bordtennis, rullebrett, aerobic og dans. 

Ved Gjestadhagen er det fotballbaner og 
idrettsanlegg. 

I sentrum finner du alt du forventer av en 
moderne småby, også Jessheim Storsenter 
med 145 butikker, deriblant Vinmonopol og 
reisebyrå. 

Jessheim har ellers mange kulturminner, 
verneverdige bygninger og en interessant 
historie.

Vest for byen ligger den gamle kongegraven 
Raknehaugen. Dette er Nordens største 
fornminne. Den er 45 meter på langs, 15 
meter høy og konstruksjonen er datert til ca 
548-546 e.Kr. 

Hvem var Rakne? 
Det sies at han var en mektig konge 1500 
år tilbake. Hvor han kom fra vet ingen, men 
en dag var han altså her. På denne enga. 
Kanskje var det sol og grønt. Kanskje luktet 
det deilig. Muligens hadde han familien 
og sine menn rundt seg. Og så må han ha 
bestemt seg for at Jo da, her kan jeg bo. 
Og slik ble det.
 
Han var nok ikke den eneste som så etter 
gode boområder de årene. Dette var 
folkevandringstiden, og folk flyttet på seg 
over store områder.

Egentlig er den vel ikke over ennå.
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Jessheim Storsenter

Kultursenter

Kino

Postkontor

Jessheimhallen

Nordbytjernet

Romsaas barnehage

Romsaasparken

Døli skole
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Til og fra og alle   
         andre steder
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Til og fra og alle   
         andre steder

Det er mulig du ikke tenker på Jessheim som verdens navle. Men det gjør noe med et sted 
at det bare ligger 9 kilometer fra landets internasjonale flyplass. Da blir jo veien derfra og 
til resten av verden særdeles kort. På Jessheim er du bare noen minutter unna hvorsomhelst 
som ikke er hjemme. 

Skal vi holde oss innenlands, finner du Oslo 41 kilometer unna, retning sydvest. Mange som 
bor på Jessheim, jobber i Oslo. Siden kommunikasjonen hit er så god som den er, er det lett 
å bo utenfor storbyen, selv om man jobber der.

Mange som vokste opp på Jessheim, bor nå i Oslo og lengter hjem. Nå er det blitt enklere 
å flytte tilbake. Jessheim er i vekst, og har mer å by på enn tidligere. Dessuten kommer det 
gode boligløsninger her. 

Mange som jobber internasjonalt, må ikke lenger bo i Oslo for å få hverdagen til å henge 
sammen. Å flytte til Jessheim gjør at du både kommer nærmere livet på landet og livet i 
utlandet. Samtidig er boligprisene her noe ganske annet enn i byen. 

Mange drømmer ganske enkelt om å bo på landet. La ungene vokse opp i frisk luft. 
Kjenne naturen mer på kroppen. Nå kan du gjøre det, uten å miste bylivet av syne. 

Et trafikknutepunkt 
• E6 går vest for byen. 
• Det er 35 minutter til Oslo med bil. 
• Det 39 minutter til Oslo med tog.
• Riksvei 174 går rett forbi Jessheim og til Gardermoen. 
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Oslo Sentrum

Lillestrøm

Gardermoen

E6
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Vi har tegnet hus
        vi selv vil bo i

Jessheim Hage
Arkitekt: A-lab
Prosjektleder: Erik Olav Marstein
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Vi har tegnet hus
        vi selv vil bo i

A-lab arkitekter har levert store, nasjonale prosjekter som 
Statoilbygget på Fornebu og Barcode i Bjørvika. I den andre 
enden av skalaen finner du Jessheim Hage. Et boligprosjekt 
med arkitektonisk signatur bygget rundt ideen om det klassiske, 
levende tunet. Stikkord: Grønt livsrom.

– Jessheim Hage er blitt et spesielt prosjekt, sier arkitekt Erik Olav 
Marstein og peker på tegningene. Vi har organisert boligene 
som i en hageby, lagt dem rundt grønne kvartalstun som alle har 
sin spesielle signatur. På samme måte har også bygningene sin 
karakter og identitet. Det skal ikke være slik at du bor i nummer 14. 
Her skal det være helt åpenbart hvor du bor, og du skal kunne 
beskrive huset ditt, også om du ennå ikke kan lese. Han legger 
til: Vi har ønsket å skape et bomiljø som gir en fin sosial oversikt. 
Jeg synes det er en menneskevennlig måte å tenke på. 

– Det var viktig for oss at bebyggelsen skulle gi et naturlig og 
variert uttrykk. Vi har to hovedboligtyper, en smal og en bred, og 
husene varierer mellom to og tre etasjer. Det gjør at arealplanen 
i hver enkelt bolig varierer. To hus som ligger inntil hverandre 
vil derfor i mange tilfeller ha ulik planløsning, ulik bredde, ulikt  
antall etasjer og ulike materialer på ytterveggene. De brede 
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husene kan for øvrig med enkle grep gjøres om til boliger med 
universell utforming og livsløpsstandard. 

– At byggene har ulik fasadekledning bidrar til liv og variasjon. 
Det er to forskjellige trekledninger, en liggende og en stående, 
men de har flere ulike fargenyanser som spenner fra brunsvart til 
ganske lyst. I tillegg er det brukt to typer teglkledning på noen av 
husene. Husene som har to etasjer får tak som er plantet med 
sedum, en planteart med lav vekst og tykke blader. Sett fra tak- 
terrassene, gir det trivsel i høyden. De fleste boligene over tre etasjer, 
har takterrasse i forbindelse med oppholdsrommet på plan 3.  

– Alle boligene har i tillegg sin egen hage med direkte utgang 
fra stuen, pluss en forhage ved inngangspartiet. Fra den store 
hagen kommer man rett til gatetunene. Man kan velge om man 
vil delta i det som skjer mellom husene eller om man vil trekke 
seg tilbake til sin private terrasse eller takterrasse. På tunene 
blir det opparbeidet lekeplass, og på sørsiden av bebyggelsen 
kommer det et stort friareal for plasskrevende aktiviteter som 
fotball og lignende. Vi har villet skape et bilfritt og trygt bomiljø 
med gode områder for lek og aktivitet.

– Hvor begynner et slikt prosjekt?

– Det begynner alltid med en grundig analyse av tomta og 
dagslysforholdene. Det gir oss et grunnlag for å plassere 
bebyggelsen og vurdere ulike arkitektoniske grep, samt gjøre oss 
tanker om hvem det er som skal bo og leve i husene. Vi mener 
vi har klart å lage boliger med gode dagslysforhold, i stor grad 
unngått gjenboereffekt og skapt levende uterom. Hvert tun 
får også et felles møtested der sykkelparkering og nedgravd 
avfallsanlegg ligger i nærhet til adkomst til parkeringskjeller via 
trapp og heis. De bilfrie gatetunene er dessuten bomregulert slik 
at det kun er biler fra renovasjonsetaten og nødtrafikk som har 
tilgang, det har vært viktig for oss å holde på den overordnede 
tanken om bilfrie og grønne gatetun.

Vi har klart å lage solrike løsninger, har unngått gjenboere og 
skapt et uterom som er levende. 

A-lab
Erik Olav Marstein og Odd Klev
15.10.2015

«Målet vårt har vært å skape
gode rom utendørs og innendørs.»
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Stein, saks, papir?
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Stein, saks, papir?
Vi er så drevne på å vurdere materialkvaliteter at vi tolker 
dem uten å tenke særlig over det. Mykt, hardt, lett, massivt. 
Det er nok med et blikk. Se, en fjær. Den veier ingenting. 
Se, en stein. Tung. Det er innlært. Av samme årsak er det 
også vanskelig å sette fingeren på hva som mangler, når 
noe mangler. Og på hva som er der, når noe er der. 
Her var det fint. Men hvorfor? Si det. 

Når det kommer til innredning av det som skal være 
hjemmet ditt i mange år fremover, anbefaler vi en dag ved 
kjøkkenbordet med grundig vurdering av hva du liker og 
trives med. Analyser hva det er ved et rom som trigger gleden 
din. Se, tenk etter og kjenn. Er det på grunn av hvordan lyset 
faller? Er det strukturen i materialet? Fargen? Noe annet? 
Når du vet det, kan du gjenskape det, og dermed følelsen. 
Da kan du få rom som er slik at hver gang du kommer inn 
i dem, opplever du den samme velværen. Tenk hva det gjør 
med dagen din. Og livet. 
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Valgene dine kommer på 
toppen av de arkitekten 
allerede har gjort. Det er 
fundamentet som du skal 
bygge videre på. Her er en 
oversikt:

Fasade
Byggene har ulik fasade-
kledning. Noen har liggende 
trekledning, noen har stående 
trekledning, noen har grå 
tegl og noen har rød tegl. 
Rekkverkene er i glass. 

Hage
Ved terrassen utenfor stuen 
på hageplan bygges det en 
skillevegg med pergola, i 
tillegg leveres en sittebenk 
som harmonerer med det 
arkitektoniske uttrykket. Alle 
boliger får ett eget frukttre 
i sin hageparsell, enten ved 
inngangsparti eller ved stue.

Oppvarming
Boligene har vannbåren 
gulvvarme i første etasje 
og radiatorer i de øvrige 
etasjene. Det blir installert 
Nibe-aggregat for opp-
varming via luft-til-vann-
varmepumpe.

Indre trappeløp
Trappen er i tre. Trappeløpet 
har spiler som slipper lys inn. 

Kjøkken 
Kjøkkenet er innredet med 
grepfritt HTH-kjøkken. Du 
kan velge kostnadsfritt 
mellom tre ulike modeller 
og fem ulike farger. Det 

er klargjort for integrerte 
hvitevarer. 

Overflater 
Det blir parkett på gulvene 
i stuene, på kjøkkenet og i 
soverommene. Du kan velge 
mellom tre ulike typer: hvit 
eik, eik natur eller mørk eik. 
I entreen blir det lagt 30 cm 
x 60 cm fliser på gulvet. På 
badet blir det 30 cm x 30 cm 
fliser på gulvet. I dusjen blir 
det mosaikkfliser. På veggene 
blir det 30 cm x 60 cm fliser. 
Du kan velge mellom åtte 
forskjellige farger/maling på 
vegger i boligen.

Bad
Badet får innredning fra HTH. 
Det blir dusjvegger i glass, 
vegghengt toalett med mykt- 
lukkende sete. I taket leveres 
innfelt LED downlights. 

Entre
Det blir innfelt LED 
downlights i taket. 

Garasjeplass
Alle boligene har egen 
garasjeplass. Det er direkte 
nedgang til garasjen fra 
hvert tun.

De valgene du selv får 
anledning til å gjøre, kalles 
tilvalg. Det er disse valgene 
som gir huset det særpreget 
du vil det skal ha. Så kommer 
farger, tekstiler og møbler i 
tillegg. 

Og folk. 
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Fast pris?
          Tuller du?
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Fast pris?
          Tuller du?

Hvis det stod i avisen i morgen at du kunne få brukt bolig til fast pris, ville du tro det? Neppe. 
Det ville havne i kategorien For godt til å være sant. Det er mulig det er derfor det er så lite 
snakk om at nye boliger ER det faktisk faste priser på. Prisen står i prislisten. Ferdig. 

Det har sine fordeler 
Du slipper hektiske budrunder som havner på et annet nivå enn du hadde ønsket deg. 
Du slipper nerver og budsjetter som glipper. Dessuten slipper du en del ekstrakostnader. 
For eksempel beregnes dokumentavgiften på en ny selveierbolig av tomteverdien og ikke av 
kjøpesummen. At du på toppen av det hele får 5 års kjøpsgaranti, er nesten en skam å nevne. 

Hva forteller så dette om de som kjøper ny bolig? 
Først og fremst at de kan regne. Dessuten ser det ut som de er gode til å planlegge fremover. 
Eller kanskje de innser at de nettopp ikke er det. Kanskje de ser at vedlikeholdsplanlegging og 
reparering av gamle tak, gamle vannrør og utdaterte elektriske anlegg ikke er det de har tenkt 
å bruke de kommende årene (og pengene) på. Det finnes jo så mye annet der ute. 
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Dagliglivet for eksempel. 
Det får en ny start. For med 
nytt hus, nye omgivelser 
og nye naboer kommer 
også nye venner. Kanskje 
er de på samme sted i livet 
som deg og ektefellen, 
eller samboeren, eller 
ungdommene, eller ungene. 
Et nytt fellesskap er en ny 
arena. For hva? 

Det er det ingen som vet.

«HVEM SOM
KJØPER NY BOLIG?

DE SOM KAN
REGNE.»
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