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Rosenkrantz gate
Sarpsborg kommune, 2020

Introduksjon
AART architects med ViaNova som rådgiver i teamet, ble som en av tre byplanleggings- og arkitekturgrupper, valgt ut av Sarpsborg
kommune til å jobbe med studie for Rosenkrantz gate og tilliggende kvartaler. Oppdraget ble utført i en begrenset tidsperiode siste
kvartal 2020.
I prekvalifiseringsmaterialet for oppdraget, ble det fremhevet at kommunen ønsket «forslag og ideer til hvordan Rosenkrantzgate
med tilliggende bebyggelse kan utvikles som et livskraftig og attraktivt område for arbeidsplasser og boliger» og at «Detaljeringsnivået i parallelloppdraget er på et konseptuelt og overordnet nivå med eksempelvis volumstudier, analyser, diagrammer, skisser og
illustrasjoner.»
Sarpsborg kommune og evalueringskomitéen var ved oppstart av oppdraget tydelige på en del kriterier som var absolutte og noen
føringer som kunne utfordres. I tillegg forbeholdt kommunen seg muligheten til å styre de tre bidragene i hver sin retning ved midtveisseminaret. Formålet var å få et bredest mulig beslutningsgrunnlag for en etterfølgende områderegulering.
Vårt team ble ved midtveisevalueringen, bedt om å gå videre med det tydelige konseptet for gategulv, parker, plasser, målpunkter og mobilitet: En byvev som er robust for videreutvikling av bebyggelsen i etapper og som står seg uavhengig av kommende
medvirkningsprosesser for videreutvikling av bebyggelsen. Teamet ble også oppfordret til å jobbe videre med blandet typologi i boligkvartalene: En typologi som tilrettelegger for attraktiv og variert bokvalitet, inkludert sosiale møteplasser i gårdsrom og tilliggende
gatetun av mer offentlig karakter.
Det var på forhånd utpekt en ny hovedakse innenfor de tett liggende kvartalsgatene i Sarpsborg sentrum: «Rosenkrantzgate [gjøres] til en ny hovedatkomstsgate mellom Sarpsborg stasjon og byens gågate. Gaten skal utvikles med en unik karakter med høyere
arealutnyttelse enn i sidegatene og ny bebyggelsesstruktur med økt grad av punktbebyggelse. Gaten må tilrettelegges for gående
og syklende, men ikke som en ren gågate. Grønne elementer og møteplasser må utvikles, gjennom etablering av grønne forhager,
lommeparker og vegetasjon for å markere gatens rolle.» «Detaljeringsnivået i parallelloppdraget er på et konseptuelt og overordnet
nivå med eksempelvis volumstudier, analyser, diagrammer, skisser og illustrasjoner.»
I denne bestilte a4-boken, oppsummerer vi i AART noen av de tankene og idéene som vi har hatt i dette spennende oppdraget for
Sarpsborg kommune. Stikkord er:
Bygge videre på eksisterende stedskvaliteter. Forsterke indre gårdsrom også i nabokvartalet til det nye kulturkvartalet EPA. Blandet
program og attraktive boligkvaliteter langs en oppgradert Rosenkrantz gate. Beholde en del eksisterende bygningsmasse for
tidsdybde og bærekraft. Løse renovasjon på kort og lang sikt designintegrert i grønne gatetun tverrliggende på hovedaksen. Løfte
ankomstopplevelsen for reisende som kommer togveien. Hensynta både dagens situasjon og skissert arealbehov for framtidig
InterCity-løsning ved utforming av reisetorg, bussløsning, mobilitetshus, park og tilliggende investering i nybygg.
God gåtur i et attraktivt og konkurransedyktig sentrum, en kompakt og menneskevennlig bymidte med hjerte for både innbyggere
og besøkende. Vi ser at Sarpsborg har fantastiske kvaliteter og en unik sjanse til å bygge videre på sitt særpreg: Videreutvikling og
foredling med bærekraftige framtidsløsninger for byrom og bebyggelse, både i den korte og den lange tidshorisont.
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Eksisterende bebyggelse
Diagrammet viser en konsentrasjon av næringsbebyggelse rundt gågaten og
togstasjonen. Store deler av sentrum er preget av blandet boligbebyggelse
som vises i rødt.
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Fortettingspotensiale
Diagrammet viser åpne mulighetsrom i byen fordelt på ubebygde tomter
og parkeringsplasser. I tillegg vises offentlige plasser og private gårdsrom.
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Området har et høydedrag ved gågata og EPA-kvartalet med terrengfall mot
togstasjonen . Byen er anlagt på åsryggen Østfoldraet og ligger høyt i forhold til
landskapsomgivelsene omkring.
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Kvartaler og eiendomsgrenser
Kvartalene måler cirka 65 x 65 meter. De er oppdelt i grunneiendommer av
varierende størrelse og med ulike eierinteresser. Gatebreddene er ca 12m.
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Designparametere

Hovedmålet med oppgaven er
å belyse realistiske og stedstilpassete løsninger for et livskraftig og attraktivt sentrum i Sarpsborg.
Det ligger gode, overordnete målsettinger i kommuneplanen og i Kommunedelplan for Sarpsborg sentrum.

I vårt arbeid med den framtidsretta, levende og attraktive fem minutters byen har vi særlig fokusert på å:

•

analysere eksisterende kvaliteter i landskap, byrom og bebyggelse.

•

bygge oppunder et historisk sammensatt bysentrum med en variasjon av formål og funksjoner.

•

skape hierarki i gateløp, med Rosenkrantz gate som ny hovedakse med opplevelseskvaliteter.

•

skape gode gategulv med møblering og vegetasjon, samtidig gi økt lesbarhet og orienterbarhet.

•

utnytte terrengfallet og håndtering av overvann som ressurs og aktiviserende element.

•

tilføre gode og varierte byromskvaliteter ved addisjon av bebyggelse i riktig skala:
Økt bykvalitet, innslag av bevaring og mulig trinnvis utvikling av kvartalene som designpremiss.

•

velge ut et par kvartaler som bør utvikles tyngre tidlig, som katalysatorer for
nye bevegelsesmønstre og byliv videre østover: Nye EPA og stasjonskvartalene.

•

formgi øvrige kvartaler med variert typologi og strategisk plassert utadretta virksomhet.

•

programmere og tilrettelegge for boligkvalitet og appell på tvers av livsfase og alder.

•

la bærekraft med fokus på folkehelse, sirkulærøkonomi, materialbruk og mobilitetsløsninger
være underliggende verdier for all transformasjon og utvikling.

Skisser
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Helhetsgrep
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Bystruktur og mobilitet
Differensiering av gatebruk med prioriteringer i snittene
Prioritering av kollektivtrafikk, sykkel og gange
Romlige sekvenser og trygge, lesbare forbindelser
Folkehelse i et vidt perspektiv
Bylandskap, vekting av byform og blanda funksjoner
Tillrettelegging og utforming som motiverer til bevegelse

Fortettingspotensiale
Tett-lav bebyggelse i kvartalene
Menneskelig og stedstilpasset skala
Utvikling over tid
Bevaring og gjenbruk
Konsentrerte funksjoner
Byrom, grønnstruktur, overvannsshåndtering
Bokvalitet
Bolig i by
Sosial bærekraft
Byrom og varierte møteplasser
Stille områder
Skala, materialbruk og vegetasjonsbruk
God detaljering i gategulv, kantsoner, høydesnitt og bygninger
Aktivitet og daglige funkjsoner
Mulighet for fellesfunksjoner og delingsøkonomi
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Urbant triangel
Rosenkrantz gate forblir kjørbar, men foreslås prioritert for myke trafikanter.
Sammen med gågata og foreslått busstrasé mellom bussterminalen og
togstasjonen dannes et urbant triangel i sentrum.
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Bevegelse/gateforløp
Rosenkrantz gate forsterkes som urban gate prioritert for myke trafikanter.
Tverrgatene i Oskars gate og Astrids gate utformes som gatetun med høyere
innslag av grønt. Grepet endrer opplevelse og bruk av sentrumsgatene og vil gi
økt attraktivitet og påvirke utviklingen innenfor sentrumstrianglet. På sikt kan
dette også påvirke utviklingen østover i sentrum.
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Sykkeltraséer
Eksisterende sykkeltraséer og traséer foreslått i rapport «Hovedsykkelveier i
Sarpsborg og Fredrikstad» foreslås videreført. Pellygata forsterkes som trygg
sykkelforbindelse når buss flyttes til Kirkegata og St. Nikolas gate.
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Biltrafikk og parkering
Sverres gate og fylkesveien blir hovedårene for biltrafikk igjennom området.
Krysningspunktet mellom Rosenkrantz gate og fylkesveien utbedres. Det
etableres parkeringsplasser under EPA-kvartalet og i P-hus ved togstasjonen.
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Kollektivtrafikk
Det etableres en sentrumsring for buss hvor togstasjonen er integrert i ringen.
Bussterminal anlegges ved togstasjonen som tillegg til eksisterende terminal,
denne kan utvides over tid. Ringløsningen krever små tiltak i eksisterende
Torget
Torget
infrastruktur.
Det
forslås etablering av rundkjøring i krysset FV 118 / FV 109.
Grønnstrutur og overvannshåndtering
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Grønnstruktur og overvannshåntering
Rosenkrantz gate etableres som en blågrønn forbindelse mellom Kulåsparken
og togstasjonen. Terrenfallet gir mulighet for å bruke overvannshåndteringen
som et aktiviserende element med regnbed og vannspeil. Nede ved reisetorg
anlegges en ny park med elementer for vann og biologisk mangfold.
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Snitt
1:1500
Med et kompakt sentrum og en tett kvartalsstruktur, ligger det vel til rette for å videreutvikle Sarpsborg som attraktiv og levende by,
en by med alle tilbud innenfor fem minutters radius.
I innledende analyser, så vi allikevel et par utfordringer. Gatesnittene er kun 11-12 meter fra veggliv til veggliv og ofte er fortauene
smalere enn anbefalt. Opplevde avstander for myke trafikanter er lengre enn reelle avstander. På grunn av manglende gatehierarki
og store terrengforskjeller, kan byen oppleves som lite lesbar og lite orienterbar, spesielt i nord-syd-retning.
Den sterke byplanen er allikevel takknemlig å bygge videre på. Og snarere enn å se kjøpesenteret Storbyen som en introvert trussel
ved torget, kan det sees på som et kjempepotensiale til å tiltrekke seg besøkende til hele byen. Strategien ble derfor – i tillegg til å
tilføre kvalitet i arbeidsplasser, boliger og byrom langs Rosenkrantz gate – å legge et nytt tyngdepunkt i østlig ende av gågaten.
Mobilitet og tydeligere valg i gatehierarkiene
Ved å ta noen tydelige system-, hierarki- og funksjonsvalg, kan det jobbes mer med utforming av sentrumsgatene i Sarpsborg.
Pellygata frigjøres til miljøgate med tryggere forhold for syklende, samt muligheter for å stenge gaten i østenden. Dagens kryssløsning ved innfarten til sentrum i øst ryddes for bedre trafikksikkerhet og mulighet for venstresving på den nye bybussringen.
Ringbussene skal kjøres nedom stasjonen. For økt forutsigbarhet for transportkundene, legges det vekt på å få til én fast trasé
gjennom sentrum, inkludert Torget og flere overgangsmuligheter. Det kan gjerne vurderes busser av mindre størrelse og det legges
til rette for å kunne velge framtidsretta løsninger: Autonome, selvkjørende el-busser gir mulighet for hyppig frekvens selv om kundegrunnlaget varierer over døgnet. Den enveis busstraséen med Kirkegata og St. Nikolas gate kan med noen enkle justeringer for et
par av gatekryssene, tilpasses dagens standard busser for den veldig nære tidshorisont.
Reisende til og fra Sarpsborg skal også kunne velge andre transportmidler. Mobilitetshuset og plassen i framkant kan romme
el-bilutleie for de har destinasjoner utenfor byen og utenfor det større kollektivnettet. Det settes av areal til sykkelhotell og dessuten
til mulig utleie av sykler og el-sparkesykler for de som ønsker å bevege seg uavhengig av buss eller ben på de kortere avstander.

Togstasjon

Snitt A

Reisetorg

FV 118

Astrids gate
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Mobilitetshuset tenkes å ha en aktiv førsteetasje med for eksempel treningssenter som er åpent og skaper trygghet over store
deler av døgnet. I tillegg til kanaliseringer av innfartsparkering og togpendlerparkering, kan det tenkes at bilparkeringsetasjene også
løser parkeringsbehovet for nye boliger i Rosenkrantz gate. Dette muliggjør trinnvis utbygging i boligkvartalene. Andre tilsvarende
prosjekter har vist til miljøgevinst når privatbiler er mindre tilgjengelige enn i kjeller på egen tomt. Satses det på bilpool-ordning, har
prosjekter i andre stasjonsnære områder operert med at én delebil kan erstatte fem privatbiler. For prosjektøkonomien vil det si
at det finnes et potensiale både for å spare i forskuttering og investering felles p-kjeller, samt mulighet for arealoptimalisering ved
felles parkeringsplasser.
I tillegg til mobilitetshuset ved stasjonen, foreslås det parkeringskjeller under det nye EPA-kvartalet. Fra før har bykjøpesenteret ved
torget god parkeringskapasitet. Fjerning av overflateparkering på spredte restarealer og slusing av besøksparkering til disse tre
p-husene, kan redusere småkjøring «fra dør til dør» i sentrum og sammen med oppgraderte gategulv, bidra til en mer gåvennlig by.
Korte avstander og kvartalengder i Sarpsborg sentrum gir gode forutsetninger for at flere vil velge å bevege seg til fots når romlige
sekvenser forsterkes, attraktivitet og opplevelser økes.

N

Nytt reisetorgområde og lokalisering av arealintensive arbeidsplasser ved stasjonen
Mobilitetshus og økt antall bussholdeplasser ved stasjonen inngår i en større helhet rundt et nytt reisetorg. Her nede ender også
deler av deler av overflatevann fra Rosenkrantz gate i en ny park som blir et estetisk tilskudd til området. Tilliggende kvartal og tilstøtende bebyggelse på den andre siden av fylkesveien bør utvikles til arealintensive arbeidsplasser. Det bør vurderes mulighet for å
innpasse en sone for fleksibel kontorleie med fellesfunksjoner. Det kan være attraktivt å leie seg inn i et kontorhotell på timesbasis.
Et slikt tilbud kan for eksempel stimulere til start ups av kunnskapsbedrifter, samt gi arbeidspendlere/dagsbesøkende fleksibilitet
og tilbud som kompenserer for ulempene ved dagens togfrekvens.
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Snitt
1:1500
EPA kulturkvartal med blandet program
Konseptforslaget inkluderer nytt EPA-kulturkvartal som «nav» i folkestrømshjulet mellom stasjonsområdet og Torget. Kvartalet ligger slik til at det tåler en høyere utnyttelse enn tilliggende kvartaler lengre ned i Rosenkrantz gate. Det er ønskelig med tidlig utvikling
av EPA-kvartalet som har potensiale til å bli et myldrende målpunkt. Bygningsvolumene legges slik at det skapes et spennende,
indre gårdsrom hvor utegulvet glir over i bebyggelsens førsteetasjer som henvender seg med høy grad av transparens og supplerende bytilbud. Gårdsrommet åpner seg mot sørøst, mot et foreslått fornyet gårdsrom i nabokvartalet og mot gågaten St. Maries
gate som har Torget, dagens busstasjon og Storbyen i den andre enden. Det foreslås at det legges opp til en viss formålsfleksibilitet
i bygningsvolumene. I tillegg til utadretta næring som forretninger, restaurantdrift og kulturformål, vil bygget også egne seg for
kontorformål. Toppetasjene er velegnet for penthouse-leiligheter med en formidabel utsikt – for ytterligere å bidra til et mangfold
av botilbud innenfor sentrumsområdet i Sarpsborg.
Funksjoner for Rosenkrantz gate og tverrliggende gater
Mellom reisetorget ved togstasjone og nye EPA-kulturkvartal, opparbeides det nye bygulvet i Rosenkrantz gate, inkludert møbler,
belysning, vegetasjon, overvannshåndtering og vannparken i nedre del. Kommunen bør vurdere en tidlig investering i Rosenkrantz
gate, for å øke lesbarhet og by-attraktivitet, uavhengig av tidsrekkefølge for utbygging i de tilliggende kvartaler. Samtidig bør det lages en plan for de tverrliggende boliggatetun. Disse tenkes å ha plass til større andel av grønt i snittet enn selve Rosenkrantz-aksen.
Gatetunene utformes med designintegrerte dypoppsamlere for tilliggende eksisterende boliger og avsatt plass for nye boliger. Det
vil rydde opp i nåsituasjonens løse renovsjons-trilledunker og gi forutsigbarhet for den framtidige byutviklingen. Det må vurderes å
bygge om deler av Olav Haraldssons gate, slik at kryssing i Rosenkrantz gate blir tryggere for myke trafikanter og sjåfører vil oppfatter at de er i en bygate-del av fylkesveien. Hvordan overvannsløsningen skal føres under/over fylkesveien, må vurderes mer detaljert
i det nye snittet når gate- og kryssutforming er diskutert med veimyndighetene.

Rosenkrantz gate
Tog st.

Snitt B

Reisetorg
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Boligkvartalene utformes med tanke på bo- og byromskvaliteter som appellerer mennesker
Langs Rosenkrantz gate legges det opp til kvartaler med variert typologi og tidsdybde. Næring/utadretta virksomhet prioriteres
i hjørnelokaler mot Rosenkrantz gate. Der hvor det foreslås at eksisterende småhus kan bli liggende mot Rosenkrantz gate, bør
disse vurderes for nye formål som gallerier, kunstkaféer eller liknende. Førsteetasjer i alle nye bygårder mot Rosenkrantz gate skal
bygges for å kunne fungere som næringslokaler, men kan også vurderes for fellesskapsfunksjoner for boligene. Dette gir fleksibilitet
for svingninger i næringsmarkedet og for å supplere arealeffektive boliger med tilleggskvaliteter og felles møteplasser innomhus.
For å bygge videre på den historiske utviklingen, skala og typologien i kvartalene i Sarpsborg sentrum, kan det tilbys town houses i
tre etasjer mot de tverrliggende gatetunene. Dette gir tre boligetasjer, tilsvarende antall som i blokkbebyggelse i fire etasjer hvorav
næring i første etasje. Volumene er tilpasset gatebredder, kvartalsstørrelser og terrengtrapping.
Ved å legge til rette for etappevis utvikling innenfor kvartalene som vil få gode forhold for lysinnfall, for boligkvalitet og for uteoppholdsarealer, kan det skapes stabile boområder med høy attraktivitet for folk på tvers av alder og livsfaser. Kommunen bør
appellere til byggherrestolthet og lage incentiver for at det utvikles nybygg med god detaljering og bestandige materialer: Det gir økt
bærekraft og øker bysentrumets attraktivitet ytterligere.

N

Prinsipper for transformasjon og kvartalsutbygginger i trinn gir kvaliteter som kan videreføres østover
Boligkvartaler med miks av eksisterende småhus, ispedd noen town houses og en god andel bygårder i fire-fem etasjer (hvorav
næring i første etasjer/mot hjørner), gir skala tilpasset den eksisterende byen. Prinsippet for kvartalsutviklinger, typologi og miks kan
videreføres for kvartalene videre østover, både på kort sikt og når hensynssoner for Borregaard er mer avklart. I tillegg til det bymessige fortettings- og transformasjonspotensialet som finnes for sentrum vest- og sydover, utgjør sentrum øst en god arealreserve.
Ved å finne en gyllen balanse mellom vern og utvikling, kan Sarpsborg videreforedles som en attraktiv by for flanering, kultur, handel
og byvandringer. En by som appellerer både til et bredt lag av befolkningen som vil bosette seg «med fem minutter til alt», bedrifter i
etableringsfasen, offentlige institusjoner, kreative smånæringer, helgeturister og andre besøkende.

Epa-kvartalet

Gågata

Rosenkrantz gate
Sarpsborg kommune, 2020

Fortettingspotensiale

1. Eksisterende situasjon
Det er fortettingspotensiale på så godt som alle kvartalene innenfor områdeavgrensningen. Potensialet er størst på de tomtene
som i dag er preget av småhus og eneboliger.

2.Parkering/reisetorg, EPA-kvartalet
Strategisk kan områdeutviklingen tenkes startet med en oppgradering av Rosenkrantz gate sammen med opprusting til nytt reisetorg og mobilitetshus, samt av EPA-kvartalet som nav. Samtidig kan det tenkes noe utvikling på ledige boligtomter i øvrige kvartaler.
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3. Utvikling av boligkvartalene
Utviklingen av stasjonsområdet og nytt EPA-kvartal, samt opprydding i bilparkering og oppgraderingen av gater, vil øke attraktiviteten til området og føre til utvikling av boligkvartalene langs Rosenkrantz gate. Enkelte boliger bevares og transformeres.

4. Full utbygging og videreføring av prinsipper til omkringliggende kvartaler
De siste tomtene utbygges og fortettingsprinsippene videreføres også utenfor områdeavgrensingen.
Rosenkrantz gate
Sarpsborg kommune, 2020

Fugleperspektiv
Skisse
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Rosenkrantz gate
Sarpsborg kommune, 2020

Gågata

EPA-kvartalet
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Rosenkrantz gate
Sarpsborg kommune, 2020

Planutsnitt
1:1000
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Sarpsborg har mange åpne plasser, men færre intime byrom. Vi foreslår å la ny bebyggelse på EPA-kvartalet omkranse et mer
intimt gårdsrom. Samtidig foreslår vi å åpne opp nabobakgården for publikum ved å sanere enkelte bakgårdsbygninger. Disse
byrommene vil fungere som en avslutning på gågata. Handel kan konsentreres langs gågata, mens bakgårdsrommene bør prioriteres for serveringsteder, eventuelt i tilknytning til kultur og annen nisjenæring. Med disse grepene får gågata nye attraksjoner i
østenden, der hvor oppgraderte Rosenkrantz gate møter på tvers.Potensialet for å dra folk fra vestenden av gågata er stort.

Sverres gate

Pellygata

Servering

Blå-grønn struktur

Rosenkrantz gate

Gågata

Servering

Jernbanegata

Diagrammer
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1. Eksisterende bebyggelse
EPA-kvartalet sees øverst til venstre,
tilliggende kvartal som foreslås åpnet opp i gårdsrommet sees nederst til venstre.

2. Ny situasjon
EPA-kvartalet foreslås utbygget med fire frittstående bygg som omkranser et mer
intimt byrom. Nabokvartalet foreslås åpnet opp ved å sanere enkelte bakgårdsbygg.
Slik skapes en serie med hyggelige byrom som vil gi et nytt tyngdepunkt lengre øst i
sentrum, som en større avslutning på gågaten og et målpunkt i Rosenkrantz gate.
Rosenkrantz gate
Sarpsborg kommune, 2020

Boligkvartalene
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Rosenkrantz gate
Sarpsborg kommune, 2020

Planutsnitt
1:750
Rosenkrantz gate
Gaten forslås endret til gatetun og prioriteres for gående og syklende. Kjøring til eiendommene er tillat, men farten reduseres. Fortauene fjernes, og gaten får et og samme belegg i hele gatebredden. Beplantningen i gaten vil fungere som et grøntdrag fra Kulåsparken i sør til jernbanestasjonen i nord. Det naturlige høydedraget ved gågaten gjør at Rosenkrantz gate er en flomvei. Overvannet
foreslås kontrollert og fremhevet som et rekreativt element i gateforløpet. Det fordøyes i grøntstrukturen langs Rosenkrantz gate
og ny park med overvannsbasseng har kapasitet til å ta i mot vann nede ved reisetorget til jernbanestasjonen.
Boliggatene
Astrids gate og Oskars gate foreslås utført som mer private grønne boliggater. Disse vil også utformes som gatetun, med redusert
fremkommelighet for bil. Det kan være vanskelig å fylle alle første etasjer i byen med næringsarealer. Vi foreslår derfor at disse
gatene skal etableres som rene boliggater. For å få dette til å fungere på en god måte etableres det en buffersone mellom boligene
og gaten. Dette kan være små forhager, tilbaketrekninger eller uteplasser som bidrar til at gaten føles mer privat. Disse tiltakene vil
stimulere til økt nabolagsfølelse og bidra til attraktiviteten av området. Felles renovasjonsløsning integreres i gatetundesignet.

Sverres gate

Astrids gate

FV118
Blågrønn struktur

37

Boligkvartalene
Kvartalene langs Rosenkrantz gate tenkes utført som boligkvartaler med en tett-lav bebyggelsesstruktur. Enkelte av de eksisterende eneboligene bevares og gjenbrukes i den nye bebyggelsen. Disse trehusene bør transformeres til f.eks. kultur- og næringsarealer, nabolagshus, eller evtentuelt kontorlokaler. Utadretta næringsarealer konsentreres som en hovedregel i første etasjer ut
mot Rozenktrantz gate eller på gatehjørnene. Her kan det legges til rette for mindre virksomheter som håndverksbedrifter, kontorfellesskaprt, gallerier, serveringssteder og lignende.

N

I kvartalenes øvrige bebyggelse etableres det boliger. Vi forslår blandet en typologi innad i hvert kvartal: Eksisterende bebyggelse,
tradisjonell lamellbebyggelse og rekkehus. En variert bebyggelse med gode bo- og stedskvaliteter, vil kunne tiltrekke seg flere forskjellige beboergrupper og gjøre området hyggeligere. Rekkehusene vil holde skalaen på byggene nede og bidra til attraktive byrom
med en mer privat karakter. Bakgårdene foreslås utført som større grøntarealer med hager og fellesfunksjoner for kvartalene.
Dersom bilparkering løses i mobilitetshuset som ligger et stenkast unna, vil utbyggerne unngå krav om felles parkeringskjeller og
gårdsrom kan enkelt oppgraderes både på midlertidig og permanent basis uavhengig av utbyggingsfaser og før full utbygging.

Pellygata

Oskars gate

Blågrønn struktur
Rosenkrantz gate

Rosenkrantz gate
Sarpsborg kommune, 2020
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1. Eksisterende bebyggelse
1. Eksisterende bebyggelse
Kvartalene består i stor grad av eneboliger med private hager.

2. Deler av eksisterende bebyggelse bevares
Vi forslår å bevare deler av eksisterende bebyggelse. Disse byggene kan gjenbrukes
og få nye funksjoner i en fremtidig utbygging samtidig som de vil videreføre noe av
historien til området.

N
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3. Ny bebyggelse og grøntarealer
Kvartalene utvikles med rekkehus, lamellbebyggelse og transformerte småhus.
Sammen danner bebyggelsen skjermede gårdsrom. Her kan det etableres private
forhager og fellesfunksjoner som møteplasser, utekjøkken, parsellhager og drivhus.

Næring
Bolig
4. Boliger og utadrettet virksomhet
Kvartalene består i hovedsak av boligbebyggelse. Lokaler for utadrettet virksomhet
konsentreres langs Rosenkrantz gate og ved gatehjørnene.

Rosenkrantz gate
Sarpsborg kommune, 2020

Snitt
Rosenkrantz gate

Tverrsnitt Rosenkrantz gate

N
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Rosenkrantz gate
Sarpsborg kommune, 2020

Snitt
Oskars gate

Tverrsnitt Oskars gate

N
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Rosenkrantz gate
Sarpsborg kommune, 2020

Stasjonsområdet
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Rosenkrantz gate
Sarpsborg kommune, 2020

Planutsnitt
1:750
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Forslaget til nytt stasjonsområde er tilrettelagt for en eventuell fremtidig intercity utbygging, og hensyntar arealavgrensningen
som er lagt til grunn i vedtatt kommunedelplan for strekningen Borg bryggerier - Klavestad. Området etableres med ny bebyggelse
og det tillates at det bygges noe høyere i dette området. Overflateparkering flyttes til nytt parkeringshus og det planlegges for
innendørs sykkelparkering. Seks nye bussholdeplasser legges i St. Nikolas gate, med mulighet for utvidelse. Bygulvet i Rosenkrantz
gate trekkes helt ned til jernbanestasjonen og det etableres en park der hovedelementet er et større areal avsatt til forrøyning av
overvann. Det tilrettelegges også for flere mindre torg og møteplasser i tilknytning til kollektivløsningene, næringsbebyggelse med
utadrettet virksomhet og Rosenkrantz gate.
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1. Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse med overvekt av småhus og eneboliger i kvartalene
nærmest jernbanestasjonen

2. Ny bebyggelse
Forslag som viser ny bebyggelse med parkeringshus, sykkelparkering, bussholdeplasser og parkareal med vannspeil.
Rosenkrantz gate
Sarpsborg kommune, 2020

Arealer
Funksjoner
Området inndeles i tre delområder: EPA-kvartalet, boligkvartalene og stasjonsområdet.
EPA-kvartalet tåler høyere grad av utnytting og er velegnet for både kultur- og kontorbebyggelse, i kombinasjon med utadrettede
næringsarealer og serveringsteder på bakkeplan. Toppetasjene ligger fint til for å utvikle leiligheter med ”det lille ekstra”.
Boligkvartalene i midten av området tenkes utført som tilnærmet rene boligkvartaler, med blandet typologi og med utadretta
næringsvirksomhet i 1. etasjer ut mot Rosenkrantz gate og på gatehjørnene.
Stasjonsområdet er egnet for noe høyere bebyggelse og det er tenkt at området kan etableres med en del kontorarealer, samt
nytt parkeringshus/mobilitetshus og sykkelparkering i forbindelse med togstasjonen som oppgraderes med reisetorgarealer.
ca 400 m² bolig ca 6 leiligheter
NB! Arealene er ikke endelige, de baserer seg på en omtrentlig beregning av
volumene i denne tidligfase mulighetsstudien. Bygningsvolumer må ikke sees
på som ferdig prosjekterte, de er fleksible for videre justeringer ca 1350 m² bolig, ca 12 leiligheter
i 3d-modell.
ca 11360 m² kontor
ca 2055 m²næring
ca 4180 m²bolig, ca 36 leiligheter og
10 rekkehus
ca 860 m² kontor/næring
ca 5040 m² bolig, ca 46 leiligheter og
11 rekkehus
ca 900 m² kontor/næring
ca 2550 m² bolig ca 34 leiligheter
ca 2380 m² kontor/næring

ca 4050m2 kontor/næring
ca 1940 m² 2 bolig ca 22 leiligheter
ca 550 m² kontor/næring

ca 2130 m² bolig ca 25 leiligheter
ca500 m² kontor/næring
ca 8500 m² parkering/sykkel
ca 2060 m² Kontor
ca 1160 m² Næring
ca 1360 m² bolig ca 16 leiligheter
ca 5080 m² kontor/næring

ca 2950 m2 næring/kontor
ca 6300 m² næring/kontor

bolig

kontor / næring

aktive fasader

eksisternde bygg med ny funksjon
bolig

kontor / næring

aktive fasader / fellesfunksjoner bolig

parkering

sykkel / mikromobilitet

aktive fasader

eksisternde bygg med ny funksjon

parkering

Totalt :
ca 18 950 m² bolig
ca 197 leiligheter og 21 rekkehus
ca 40 200 m² kontor/næring
ca 8500 m² parkering/sykkel parkering

aktive fasader / fellesfunksjoner bolig
sykkel / mikromobilitet

Fortetting
Alternativer
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1. Dagens situasjon
• Eneboliger / tomannsboliger
• Spredt bebyggelse
• Lav utnyttelse
• Ikke aktiviserte bakgårdsmiljøer
• Stort fortettingspotensiale
• Lav grad av lesbar bymessighet p.t.

2. Sentrumsplanen
• Inntil 10 etasjer
• Volum trukket tilbake fra gaten
• Større andel næringslokaler
• Leiligheter fra 2. etg og opp som boligtypologi
• Typologi mindre tilpasset Sarpsborgs eksisterende
bysentrumskvaliteter, bygningsvolumer og landskap

3. Forslag – tett/lav
• Tro mot den eksisterende og historiske kvartalsstrukturen
• Skala tilpasset kvartalsstrukturen
• Mulighet for å bevare deler av eksisterende bebyggelse
• Bolig i 1. etasje mot gatetun
• Bokvalitet og bakgårdskvalitet
• Variert og fleksibel typologi med mulighet for å nå ulike
målgrupper og potensiale for byliv
• Fortetting som spiller på lag med Sarpsborgs eksisterende sentrumskvaliteter og kvartalsstruktur og
hensyntar byens terrengformasjoner

4. Forslag tett/lav med utbyggelse i bakgårdene
• Mulighet innfor minimumskrav til bla. dagslys, brann mm
• Redusert bokvalitet og utomhuskvalitet,få boenheter
som gevinst
• Variert og fleksibel typologi med mulighet for å nå ulike
målgrupper og potensiale for byliv
Rosenkrantz gate
Sarpsborg kommune, 2020
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