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NYHET

Planlegger Norges
høyeste boligblokk: To
etasjer høyere enn
Postgirobygget

 Av Christer Spaberg og Nina Skyrud
01. desember 2018, kl. 14:58

Skarpsno AS og Code arkitektur
mener det er helt riktig å bygge tre
høyblokker på henholdsvis 28, 19 og
16 etasjer øst for Jessheim sentrum.
Den ene blir i så fall Norges høyeste
boligblokk.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

TRE TÅRN: Slik ser Code arkitektur seg for at

prosjektet Portalen skal se ut. Boligblokkene er

på henholdsvis 16, 19 og 28 etasjer, med store

grøntarealer i området rundt. Foto: CODE

Arkitektur AS

Til sammenligning er 28 etasjer to etasjer

mer enn Postgirobygget, som er Norges

tredje høyeste bygg.

Den aller høyeste boligblokka i Oslo

er B13 (Tårn A) i Barcode, Trelastgata 21, med

sine 73 meter og 20 etasjer, mens Fossheim

borettslag består av 159 leiligheter og en

vaktmesterbolig, fordelt på 19 etasjer skal

være det nest høyeste leilighetsbygget.

Forstår at folk kan være skeptiske
– Vi har forståelse for at folk kan være

skeptiske, men det er en tomt som kommunen

har sagt det skal bygges høyt. Så målet fra dag

en har vært å utvikle noe med et høyt

ambisjonsnivå. Dette er et veldig positivt og

artig prosjekt, som vi har stor tro på. Nå gleder

vi oss til den videre prosessen, sier arkitekt

Bjarne Ringstad.

Tidligere i november presenterte han

prosjektet for plan- og samferdselskomiteen i

Ullensaker kommune. Det var nettavisen

Jessheimpuls som først omtalte saken.

– Dette er noe nytt som Jessheim trenger. Med

disse byggene får man et orienteringspunkt i

en by med rivende utvikling, sier Ringstad.

Prosjektet har fått navnet portalen. Blokkene

er tenkt plassert på tomten mellom

bowlinghallen og området der butikkene Meny

og Rema 1000 ligger på Gystadmarka.

Store grøntarealer
Hvis planene går gjennom mener Ringstad det

kun er flytårnet som vil være høyere på

Romerike.

– Likevel er jeg ikke så opptatt av det. Det

viktigste er å skape en visuell identitet med et

fantastisk arkitektur. Vi har fokus på gode

leiligheter og fine uteområder. Hele

bakkelandskapet blir et parkrom som skal

være offentlig tilgjengelig.

De tre blokkene har tenkt å romme til sammen

250 leiligheter på alt fra 40 til 200

kvadratmeter. I tillegg er det tenkt både

butikker, kafé og muligheter for barnehage,

trening og andre aktiviteter i de nederste

etasjene.

Grønn by
Selv om mange ofte er skeptiske til å bygge i

høyden, mener Ringstad det er den riktige

veien å gå.

– Det er viktig å tenke på dette i et

miljøperspektiv også. Man bør ikke gjøre

generaltabben som ofte gjøres i byer i

utvikling, hvor man smører ut bebyggelsen i

periferien, fordi man ikke orker å ta

diskusjonen i sentrum. I lenger perspektiv

ønsker man jo mindre og mindre bilkjøring i

byene. Hvis man bygger mer tett, sentralt og i

høyden, så kan man på Jessheim skape

Østlandets første skikkelig grønne by, mener

arkitekten.

Vil høre på innspill
De høye ambisjonene er langt fra skrevet i

stein. Nå starter reguleringsprosessen.

– Det fungerer jo som en offentlig høring, der

allmennheten kan komme med sine

demokratiske innspill. Vi håper på en god og

bred debatt, også kommer vi selvsagt til å følge

alle spillereglene til punkt og prikke. Den

videre prosessen blir spennende, sier

Ringstad.

– Fikk du noe inntrykk av hva politikerne

mente, da du la fram forslaget?

– Jeg oppfattet at de er positive til at det skjer

noe, men det er ikke sikkert de er enige i at det

skal bli akkurat så høyt.

– Spennende prosjekt
Ordfører Tom Staahle er også leder av plan- og

samferdselskomiteen. Han liker mye av det

han ser i planene som er presentert.

– Det er et spennende prosjekt og som

ordfører har jeg alltid likt at det bygges i

høyden. Om det skal være 28 etasjer høyt, må

man likevel gå noen runder om. Det aller

viktigste er hvordan det framstår visuelt og

hvordan det glir inn i det øvrige landskapet.

Han fastslår at den aktuelle tomten er pekt ut

av kommunen for at det skal bygges i høyden.

– Å akseptere at det skal bygges i høyden

krever modning hos mange, men verden går

framover og Jessheim er i en voldsom

utvikling. Jeg liker folk som kommer med

spenstige tanker. Vi kan ikke automatisk slå

ned på sånne ideer. Nå blir det spennende å

følge den videre prosessen, sier Staahle.

FAKTA:

Dette er Norges tre høyeste bygg:

1. Nexantårnet i Halden, bygd 1992, 120 meter.
2. Oslo Plaza, 117 meter, 37 etasjer, hotell.
3. Posthuset (Postgirobygget) i Oslo, påbegynt i

1975 og utvidet i 2001, 112 meter, 26 etasjer.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les mer om: nyhet boliger eiendom

ORIENTERINGSPUNKT: Høyblokkene vil synes

godt på Jessheim. Foto: CODE Arkitektur AS

TOMTEN:: På denne tomten, mellom

Alagrheimsvegen Toyota og Rema 1000 øst for

Jessheim, er prosjektet Portalen tenkt.

UTSIKT: Hvis det blir bygd i høyden på Jessheim,

kan dette bli utsikten til beboerne i blokka. Foto:

CODE Arkitektur AS

ROMERIKES HØYESTE: Går planene gjennom vil

kun flytårnet på Oslo Lufthavn være høyere på

Romerike, sier arkitekt Bjarne Ringstad. Foto:

CODE Arkitektur AS

Se kommentarer

Luksushytta solgt under en måned etter at
prisen ble dumpet

– Kan ikke
sammenlignes med
vanlige eneboliger

Kommunen
garanterer – nå
bygges blokk
nummer to

Slik utnytter du
boligplassen best

Åtte etasjer og 40
leiligheter – er klare
for å bygge byens
høyeste hus

Vis flere

Til toppen
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