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Motto

Et godt sted å bo,
et godt sted å være

1.1

1.1
Visjon

Visjon: Rosenkrantz gate skal skape et levende, grønt og imøtekommende sentrum, med
plass for alle sarpinger.
Forslaget skal legge til rette for en fremtidsrettet, mangfoldig og klimavennlig bydel som
bidrar til økt livskvalitet og bedre levekår for innbyggene i Sarpsborg, med gode byrom der
natur, historie og kultur blandes.
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”Mennesker er menneskets største glede”
Jan Gehl

Sted og omgivelser
Rosenkrantz gate i utkanten av den historiske
delen av Sarpsborg sentrum, og strekker seg 600
meter i nordøstlig-sørvestlig retning, mellom Kulåsparken og jernbanen, via gågaten St. Maries gate.

1.1
Klar arkitektonisk idé
som forsterker byens
og områdets identitet
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Omgivelsene består av lav historisk tre- og teglbebyggelse med håndverksmessig kvalitet i fasaden
og nyere mellomhøy bebyggelse med stor variasjon i materialbruk og uttrykk. St. Maries gate, den
historiske kjernen, ligger på tvers av Rosenkrantz
gate, med hovedsakelig varm, innbydende og

bymessig opparbeidelse. Forøvrig bærer indre
sentrums identitet spor av både de mange bybrannene og den pragmatiske byfornyelsen. Det har
bidratt til å etterlate den indre bykjernen med
mange dårlig ivaretatte bygninger og lite konsistens i store deler av bygningsmassen.
Identitet, arkitektur og funksjon
Indre sentrum trenger et langsiktig og målrettet
løft. I tillegg til en skånsom oppgradering av
historisk viktige områder, er det et behov for en
tydelig, rekreativ og attraktiv forbindelse mellom

Kulåsparken, St. Maries gate og stasjonsområdet, som er inviterende, inkluderende og trygg.
Forbindelsen skal vise frem byens grønne og
fremtidsrettede identitet og legge til rette for et
mangfold av sosiale rom, næring, handel og sosial
infrastruktur som velkomne alle innbyggere med
aktiviteter fra morgen til kveld. Nabolagene skal
bidra til inkludering og mangfold, og arkitekturen
skal legge til rette for en levende og aktiv by.

Framtidens Sarpsborg
De neste tiårene er Sarpsborg forventet å vokse.
Samtidig kommer demografien å endre seg, med
en større andel eldre i befolkningen.
Viktige kvalitetene for innbyggene i Sarpsborg er
nærhet til natur, butikker, offentlige tjenester og
møtesteder. Ved å skape gode, større nabolag i
sentrum, vil Sarpsborg kunne møte ønskemål fra
innbyggene og samtidig redusere press på nedbygging av landbruksareal, påskynde overgangen
til grønn mobilitet og skape en mer effektiv drift
av kommunale tjenester.

STED & OMGIVELSE

Rosenkrantz gate i dag
Rosenkrantz gate oppleves som en gate i byens
periferi til tross for at den ligger godt plassert i
sentrumssonen. Bredder på gatenett, åpne parkeringsarealer, lukkede / og til dels slitne fasader
samt næring som bygger opp under bilbasert
identitet er bl.a. elementer som bidrar til dagens
identitet. Grønn mobilitet, urbanitet, varierte og
inkluderende bomiljøer, gatens møte med første
etasje, aktivitet gjennom døgnet og naboskap er
stikkord som vi ser som essensielle for å skape
et forslag som løser dagens utfordringer.

Styrket identitet
Bevaring av historisk bebyggelse fremmer
lokal forankring. Kommunen bør stille krav til at
utformingen av bebyggelsen i Rosenkrantz kvartalene skal være karakteristisk og ha et særpreg.

Aktivitet / Kvalitet
I dag har gaten mange lukkede fasader, som i
liten grad bidrar til å aktivisere gatelivet eller skape
trygge forhold for fotgjengere og beboere rundt
døgnet. Mangel på kontakt mellom bakgård og
gate bidrar ytterligere til å forsterke opplevelsen
negativt.

Forutsetninger for å skape mer aktivitet og gi
Rosenkrantz gate et løft er gode. Forslaget fokuserer på følgende:
• Å tilrettelegge for grønn mobilitet samt miljøog klimavennlig byutvikling
• Å skape attraktive gateløp og traverser, også
på tvers av kvartalene
• Å tilrettelegge for sosial bærekraft og skape
nabolagsfølelse
• Møtet mellom fasade i første etasje og
gaterommet
• Etablere sammenhengende blågrønn struktur

1.2

1.2.
Forslagets bidrag til
utviklingen av Sarpsborg sentrum.
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1.3

1.3
Forholdet mellom
Rosenkrantz gate
og nærliggende sentrumsfunksjoner.
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Samspill i sentrum
Rosenkrantz gate orienterer seg nord-sørlig
retning og forbinder jernbanen i nord til Kulåsparken i sør. Den defineres av den historiske
kvartalsstrukturen, med urbane kvaliteter så
som avkuttede hjørner ved gatekryss og korte
kvartaler med høy krysstetthet. Dette er egenskaper i bystrukturen som legger godt til rette
for forgjengere. St Maries gate er inviterende
med god kobling mellom ute og inne, etablert
restaurantliv, handel og næring. Eksisterende

bykvaliteter langs gågaten er viktige å bygge
videre på langs Rosenkrantz gate.
Gjennom etablering av vegetasjon og semioffentlige soner, utadrettede funksjoner i første etasje
samt høy grad av blandet, attraktiv og variert
bebyggelse skapes en aktiv og grønn bygate som
kan knyttes tett opp til eksisterende program og
funksjoner i naboskapet.

Butikker, offentlige tjenester, service og spisesteder er plassert syd i gaten, tett på St. Maries
gate, mens andel boligbebyggelse øker mot
nord. Mot jernbanestasjonen, lengst i nord, er
andelen næring over flere etasjer høyest. Kryss
og hjørnebygg bidrar til en naturlig etablering av
virksomheter underveis, lik dagens situasjon.

Ved å benytte seg av naturlige materialer som
granitt, tegl og tre bidrar arkitekturen langs Rosenkrantz gate til å videreføre de historiske materialene brukt i Sarpsborg sentrum.

1.4

STED & OMGIVELSE

1.4
Forslagets forhold til
omkringliggende bygg,
torg, plasser og gater,
samt hvordan byrom
tilrettelegger for møteplasser og aktivitet.

Rosenkrantz gate og kvartalene rundt
Forslaget arbeider aktivt med kantsoner langs
hele Rosenkrantz gate. Flere av kvartalene langs
gaten har relativt nye bygg. Det er lite bærekraftig
å rive disse bygningene til tross for at de møter
gate på en måte som er hverken bidrar til aktivitet
eller er lite forenlig med byliv. Å styrke koplingen
mellom gata og første etasje for eksisterende
bebyggelse er derfor særdeles viktig for å etablere
en attraktiv, trygg og vital gate.

Forslaget ønsker å fremme fotgjengere. Det
legger derfor til rette for opparbeidelse av bredere
fortau, og sambruksarealer langs deler av gateløpet. Nisjer, smug og grønne traverser bidrar til
å myke opp kvartalsstrukturen, skape romslighet
i gateløpet og knytter også gårdsrommene på
tvers av gaten.

Byrom: 150 meteren
Ved utvalgte kryss med hjørnevirksomhet opparbeides aktivitets- og møteplasser som virker
samlende for både Rosenkrantz gate og de tverrgater som krysser plassen. De mindre plassene
deler gaten i kortere enheter og bidrar dermed
til både orienterbarhet og variasjon i gateløpet.
Møteplasser etableres med 150 meter mellomrom
(to kvartaler) og plasseres slik at de er solbelyste
under større delen av dagen, med et variert
program som er identitetsbærende og skaper

aktivitet, både for inne- og utearealer, under store
deler av døgnet. Møteplassene kan for eksempel bestå av utvendige kunstinstallasjoner med
innvendig kunst- og kulturskole, ungdomsklubb,
atelier m.m. Gjennom å fokusere på sol, mikroklima, komfort og variert bruk blir de gode steder
å oppholde seg på. Tilrettelegging for opphold og
synlig aktivitet fremmer et godt bomiljø.
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St. Maries torg
Det nye markedstorget St.Maries torg opparbeides
i siste kvartalet av gågaten og bidrar til å forsterke
det øst-vestlige forholdet mellom Torget og St.
Maries plass.Markedstorget skaper et åpent og
imøtekommende krysspunkt mellom Rosenkrantz
gate og gågaten samtidig som det skaper et
pusterom på veien mellom Kulåsparken og stasjonsområdet. Det grønne torget er krysspunktet
mellom gågaten, St. Maries gate, med historisk
bybebyggelsen og Rosenkrantz gate.
8

Ved å bygge videre på eksisterende funksjoner og
program i St. Maries gate, med åpne fasader, utadrettet virksomhet, atelierer, spisesteder, butikker,
etc. og samtidig tilrettelegge for uteområder med
soneinndeling for opphold og aktivitet inviterer
torget til bruk og oppdagelse, for alle aldrer,
gjennom alle sesonger.

Markedstorget blir derfor et av de viktigste grepen
for å skape kontakt mellom eksisterende og ny
bebyggelse, boligmiljø og byliv. St. Maries torg
har flotte solforhold hele dagen, og kan bli et lunt,
varmt og godt sted å oppholde seg på. Siste del
av gågaten innlemmes i opparbeidelsen av torget.

1. STED, ARKITEKTUR OG FUNKSJONALITET

Jernbanetorget med reisesentrum
Foreslått utforming av Jernbaneområdet forutsetter at InterCity prosjektet blir vedtat. Stasjonen utgjør et viktig målpunkt også i dag, med
bevegelse mellom stasjonen og bysentrum som
bidrar til byliv i gatene. Når Rosenkrantz kvartalene utvikles vil dette generere mennesker som
og byliv som vil tiltrekke seg flere mennesker.

Dette vil påvirke veivalget og skape en naturlig
bevegelse mot Rosenkrantzgate. Plassering av
ny jernbanekafe, bussholdeplasser, sykkelparkering, ny overgang til Glengshølen samt attraktiv
opparbeidelse av Rosenkrantz gate skal bidra
til at gaten blir et naturlig valg for fotgjengere
og syklister.

9

1. STED, ARKITEKTUR OG FUNKSJONALITET

1.5

1.5
Grep - identitet og
kobling til eksisterende
by
10

FORHOLD TIL OMGIVELSER

LANGSMALE BYROM

KOBLE SAMMEN OG ÅPNE OPP

TOMTER

HORISONTALE FORBINDELSER - GATER, TORG OG PLASSER

UTEAREALER - GATETUN OG GRØNNE TRAVERSER

For fotgjengeren er attraktivitet, diversitet og variasjon viktige
kulepunkter. Varierte og interessante gatemiljøer virker attraktive,
og skaper motivasjon til å bevege seg til fots.

Lett å finne veien
Kvartalsstrukturen er lett å bevege seg i, med høy krysstetthet og
lange siktlinjer. For å bidra til økt orienterbarhet, bibeholder forslaget
de lange siktlinjene samtidig som særegne plasser, vegetasjon og
karakteristiske bygg blir orienteringsmarkører.

Bymessighet
Bebyggelse og mellomrommene i Rosenkrantz gate skal legge til
rette for byliv. Vertikale fasader, rytmer i materialer og farger, høyder,
uttrykk og fasadesprang bidrar til å bryte opp volumenes størrelse
visuelt og skaper variasjon langs gateløpet.
Gatesnittet med sammenhengende opparbeidelse roer ned inntrykket
og skaper sammenheng langs gateløpet. Gjentagende tilskudd av
utadrettet virksomhet i første etasje; møteplasser, bokaler, spisesteder og sosiale tilbud såsom minigjennvinningsstasjon, systue,
verksted og lignende tiltrekker seg mennesker og bidrar til aktivitet
langs hele gateløpet.

Forhager, grønne traverser, kantsoner og gatevegetasjon bidrar
til at skape en sammenhengende blågrønn struktur og bidrar til å
trekke naturen inn i byen. Tilstedeværelse av natur har en helsefremmende effekt og nærhet til natur og rekreative møteplasser er
bostadskvaliteter sarpingene ønsker seg i byen.

Kvalitativ opparbeidelse og brede fortau med forhager gir Rosenkrantz gate et særpreg forhold til nabogater i den historiske bykjernen.
Allerede fra starten, ved jernbanen, tverrgater eller ved Kulåsparken,
skal gatens særskilte identitet tydeliggjøre hvor besøkeren er i byen.
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1.6
Vegetasjonsforslag,
overvannshåndtering

Grøntstruktur
Grønne områder i byen gir beboere og besøkere mulighet for rekreasjon og hverdagslige
naturopplevelser. Forskning viser at grøntstruktur reduserer stress, motvirker depresjon og
forebygger sykefravær. Grønnstruktur fremmer
inkludering, sosialt samhold og miljøer utformet
for velvære støtter trivsel og komfort. Grønnstruktur er dermed en viktig bestanddel i en langsiktig
og bærekraftig byplanlegging - av både hensyn
til natur og menneske.

Vegetasjon / gårdsrom / grønne traverser
Den grønne traversen er den myke bevegelsen
på tvers av kvartaler og gater. Sammenhengende
vegetasjonsstrøk binder gårdsrommene i en
fotgjengervennlig bevegelse, utenom gaten, som
flyter gjennom Rosenkrantzkvartalene. Smett,
smug og koblinger mellom kvartalene lager fin
flyt i nabolaget der beboere i alle aldere finner god
sirkulasjon og kommunikasjon mellom kvartalene.

Bærekraftig overvannshåndtering
Bruk av vegetasjon kan forbedre en plass mikroklima, skape sammenheng og orienterbarhet
samt tydeliggjøre eierskap til arealer. Vegetasjon
og vann kan både bidra til økt biodiversitet og
fremme økologiske kvaliteter i byrommet. Overvann håndteres åpent og lokalt, i system som
bidrar til å berike bybildet. Flomberegninger viser
at det ikke er noen flomproblematikk tilknyttet
området.

og blå/grønn-faktor.
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1.7

1.7
Grønn mobilitet; tilrettelgging for fotgjengere, syklister og
kollektive transportløsninger inkludert parkeringskonsept
12

Prioritering av grønn mobilitet
I tråd med klimavennlig byplanlegging og FNs
bærekraftmål skal prosjektet bygge opp under
grønn mobilitet. Gjennom å tydeliggjøre gatens
grønne identitet, bredde fortau, prioritere fotgjengere, syklister, mikromobilitet og kollektive
transportløsninger samt begrense fremkommeligheten for bil skapes en attraktiv og tilgjengelig
fotgjengervennlig bygate. Dermed kan flere fordeler oppnås: Et mer klimasmart hverdagsliv,
bedre folkehelse, tettere nabolagsfølelse og en
mer barnevennlig by.

I forslaget legges deler av gatenettet i tverrgatene
om, i trå med planer fra Sarpsborg kommune.
Hovedsykkelvei etableres i Sverres gate, eksisterende sykkeltrasé i Pennys gata videreføres.
Opparbeidelse med langsgående og sammenhengende grønnstruktur og trevegetasjon bidrar
til menneskelig skala, samt klimatilpasser byen
med lokal håndtering av overvann.

ARKITEKTUR & BÆREKRAFT

1.7
Grønn mobilitet; tilrettelgging for fotgjengere, syklister og
kollektive transportløsninger inkludert parke-

Busstrasé og ny jernbanestasjon
Vi legger anbefalingene fra InterCity-prosjektets alternativ Midt til grunn for utformingen av
reisetorget og forutsetter at Østfoldbanen og
utbygging av nytt dobbeltspor finner sted før
denne ruteomleggingen finner sted.St. Nikolas-gate er det lagt opp til 4 oppstillingsplasser i
hver retning. Disse vil ha en tett kobling mellom
fremtidig stasjonsområde og foreslått trasé for
bussforbindelser.

Biler og taxier vil ha adkomst til stasjonsområdets
sør-vestside fra Olav Haraldssons gate og fv. 118
via en ny forlengelse av Oscar Pedersens vei,
Rosenkrantz gate og Aarslands gate.
Parkeringskonsept
Forslaget legger opp til tre parkering- og mobilitetssentra med fleksibilitet til å endre funksjon
alt ettersom behov for parkeringsdekning endres.

Ved å redusere omfanget parkeringskjellere
reduseres inngrep i terreng og levebetingelser for
vegetasjon i gårdsrommen forbedres. Trafikkbelastningen til og fra hvert kvartal og i tverrgater
blir mindre.

Ved å variere bruken av markmaterial samt snevre
inn gatens tverrprofil, spesielt ved kryss, viktige
overganger og St. Maries gate bidrar forslaget
også til å redusere hastighet.

Nordre del av Rosenkrantz gate forblir toveis kjørt,
men prioriterer kollektive transporsmiddel. Søndre
og midtre del av Rosenkrantz gata etableres som
enveiskjørt.

ringskonsept
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Ansvarlig forbruk og produksjon av ressurser
Målet for prosjektet er å se på alternativ til konvensjonell avfallshåndtering og bidra til at Sarpsborg
kan arbeide mot tre mål:
- Redusere avfallsmengden
- Øke andelen ombruk og ressursgjenvinning
- Klimaneutral avfallshåndtering
De viktigste tiltakene for å oppnå disse mål er:
- Redusere matsvinn - i snitt er nesten halvparten
av matavfallet matsvinn.

1.8

1.8
Forslagets organisering av avfallshåndtering
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Hvert år kastes rundt 390 000 tonn spiselig mat i
Norge (2019). Forbrukerne står for over halvparten
av dette (58 %, 42,5 kg mat per person per år). I
tråd med FNs bærekraftmål skal Norge halvere
matsvinnet innen 2030. For å redusere matsvinn
må kommunen arbeide med:

-God tilrettelegging for kildesortering
Spesielt viktig å tilrettelegge for beboerne å
kildesortere alle avfallstyper på en god måte i
hjemmet. For å oppnå en høy andel kildesortert
avfall er brukerperspektivet ved plassering av
oppsamlingsenheter for avfall viktig, dvs. at
beboerne ikke må gå så langt for å kaste avfallet.
Reduksjon av matsvinn er det som har størst
innvirkning på avfallsmengden og bidrar til en
stor klima- og miljøeffekt. Bevisstgjøring er en
viktig del av dette.
- Målrettet informasjon til beboere, men kan også
f. eks. måle beboernes og næringsarealenes svinn
digitalt - og gjennom erfaringsoverføring bidra
til endret adferd og forbedring hos hver enkel
husholdning. I teorien vil dette kunne la seg gjøre
med RFID-brikker og vekt på nedkast (container
eller avfallssug). Kommunen kan også se på
andre muligheter for å måle matavfall.

-Sikre at boligene har nok plass til kildesortering
av alt som skal kildesorteres hjemme. Dette er
én av årsakene til at noen ikke kildesorterer. De
må i tillegg til restavfall ha plass til beholdere
for matavfall, papp/papir, glass/metall og pant.
- Tilrettelegging for stor nok frys, en liten men
viktig detalj, sånn at de kan fryse ned matrester
m.m.

Noen muligheter som bidrar til å øke andelen
ombruk og ressursgjenvinning, som også kan
være med på å skape et sosialt fellesskap i
bymiljøet, er:
- etablering av «minigjenvinningsstasjon». Minigjenvinningsstasjonen vil kunne etableres i areal
som er planlegges for butikker. En stasjon bør
designes med fokus på ombruk. Minigjenvinningsstasjoner er også mulig å kombinere med
andre tilbud, som f.eks. et lokale som kan bookes
av innbyggerne.
- tilrettelegging for fellesarealer i borettslaget
for verksted/systue eller lignende. Dette vil dels
redusere beboernes behov for å kjøpe verktøy
og lignende som de uansett bruker sjelden, dels
tilrettelegge for reparasjon av ting. Dette vil redusere avfallsmengden.
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1.9

10 prinsipper for en sosialt bærekraftig byplanlegging
1# Å GJØRE TING SAMMEN
Residents who have opportunities to do meaningful or enjoyable things together are more
likely to develop a sense of trust and connection.
#2 EKSPONERING
People who live in spaces that give them a greater
sense of control over their exposure to others are
more likely to build positive social connections.
#3 RØTTER
The longer people can stay in their community,
the greater the bonds of trust and local social
connection.

For Rosenkrantzkvartalene vil dette bety
#6 DELTAGENDE
Residents who are involved in project design and
site management processes are more likely to
develop a sense of belonging and contribute to
their community.
#7 FOTGJENGERBYEN
Mixed-use neighbourhoods that encourage
walking are most likely to be associated with
positive social encounters and a strong sense
of community.
#8 NATUR
Access to nature is strongly linked to positive
neighbourhood relationships and trust among
community members.

#4 GRUPPE STØRRELSE
Social group size has a direct influence on the
quality and intensity of trusting relationships that
people develop.

#9 KOMFORT/TRIVSEL
People are more likely to engage with others in
environments that feel pleasant and comfortable.

#5 TRYGHET
People are more likely to build trusting and meaningful relationships in environments that feel
safe.

#10 KULTUR OG VERDIER
People feel a stronger sense of belonging and
attachment to places that reflect their culture,
values and sense of self

Å kople byen til - hverandre:
1. Skape en inviterende kultur
2. Gi beboere mulighet å påvirke sin egen nærmiljø
3. Oppmuntre og ivareta ønsker fra befolkningen
4. Tilrettelegge for aktivitet
5. Tilrettelegge for flerfunksjonelle byrom
6. Skape attraksjoner for naboskapet
7. Ivareta en god, tilgjengelig og inkluderende
design

- plassen:
14. en av Norges eldste byer - beskytte plassens
identitet
15. boligbyen Sarpsborg
16. hagebybebyggelse - grønn indre by tett på
sentrumskjernen
17. gjennomstrømming - ikke knutepunkt
18. omstillingsevne - får ikke bidra til kortsikte
løsninger

- naturen:
8. planlegge og skape uteaktivitet året rundt
9. skape inviterende, spennende og grønne byrom
for alle brukergrupper, unge som godt voksne.
10. knytte by- og gaterommene opp til større
naturområdene gjennom sammenhengende og
trygge forbindelser
11. skape aktivitetsplasser, som appelerer til flere
kulturer og generasjoner
12.. Urban dyrking som sosialt fellesprosjekt i
regi av kommunen
13. Mitt tre - å innby til drift og omhendertagelse
av et ”eget” tre i gaterommet

1.9
10 prinsipper for
sosialt bærekraftig
boligbebyggelse
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1.10
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Kantsone, møtet mellom bygning og gate
Møtet mellom private bygninger og offentlige
rom er med på å skape byliv. Samspillet mellom
bygningene og gatene er en sone som kan kalles
kantsone. Kantsonen tilhører byen, like mye som
den tilhører bygningen. Gode løsninger for overgangen mellom bygning og gate kan vitalisere
gater og nabolag.
1.10
Kantsoner - møte mellom
bygning og gate
16

Det er viktig at kantsonen ikke preges av monotone, lukkede fasader. Den må innby til visuell
kontakt mellom ute og inne, mellom bruker og
forbipasserende. Kantsonen skal oppfattes som
variert og interessant.
Kantsonen utformas som:
• Grønn semi-privat sone mellom gata og fasade.
En variant av det grønne hagebykonseptet, med en
forhage som bidrar til å gi gata et grønt og naturlig
preg samtidig som det kan bidra til å sterke

nabolagsfølelsen og aktivisere gate gjennom at
flere befinner seg på bakkeplan samtidig.
• Åpen handel, næring og servering i første etasje
på punkter hvor dette er hensiktsmessig, med
åpne og varierte fasader og i direkte kontakt med
fotgjengerne (uten terskelhøyde)
• Byboliger på bakkeplan med en høyere 1. etasje
som for eksempel kan drive utadrettet virksomhet.
Dette er et boligkonsept som tilrettelegger for livework enheter over ett eller flere plan. Eksempel

på type virksomhet kan være sykkelverksted,
snekkerverksted, atelier, galleri / utstillingslokal,
kontor, nisjebutikk m.m.
Tilrettelegging for fellesbruk av kantsoner, så som
dyrking, lekeplass og opphold bidrar til at mennesker er mer tilbøyelige, komfortable og glade
i å engesjere seg med hverandre. Økt fellesbruk
av gårdsrom og kantsoner bidrar til å forsterke
nabolagsfølelsen.

1.10
Prinsipper for utformin av kantsonen

BOLIG MED HAGE PÅ TERRENG

BOLIG MED FORHAGE

BOLIG MED INNTRUKKET UTEPLASS

BOLIG UTEN FORHAGE, MED GRØNN BUFFER

ARKITEKTUR & BÆREKRAFT

BOLIG UTEN FORHAGE

1.10
Kantsoner - møte mellom

BOLIG MED PRIVAT TRAPP

bygning og gate
17
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1.11

1.11
Sosiale arealer som
fremmer relasjoner,
rekreasjon og naboskap
– utendørs
18

Rekreasjon
Som en viktig del av konseptet, skal rekreative
utearealer bidra til fellesskapet, bære identiteten
til gata og styrke forholdet til omgivelsene. Den
blågrønne Rosenkrantz gate skal oppleves som
et kobling mellom rekreasjonsarealene Kulåsparken og Glengshølen og virke for at disse knyttes
nærmere hverandre og blir sett i et sammenheng.
Rom og møteplasser i gaten skal oppleves grønne
og bidra til aktivitet året rundt. De skal opparbeides
med høy kvalitet.

Sosiale soner
Et mål er å skape inkluderende steder som er
helsefremmende og tilrettelagt for en bred brukegruppe. Derfor finnes det mange forskjellige
sosiale soner langs gaten og i gårdsrommene,
som varierer i plassering, innhold og størrelse.
Sonene inneholder et bredt spektra av aktivitet
og opphold; markedsplass, grill- og hyggesoner,
dyrkingsarealer, voksentrening og lekearealer for
ulike aldrer samt møbleringsoner med varierende
beplantningskonsept, som skaper variasjon og

attraksjon for naboskapet. De kan for eksempel
inngå i en nabolagsvandring. Stedene i varetar
flerfunksjonalitet og er inviterende og inkluderende på tvers av generasjon og bakgrunn. De
kan brukes under store deler av døgnet.
Naboskap - på tvers av generasjon og kultur
Fleksble uterom gir beboere mulighet å påvirke
sin egen nærmiljø og er et viktig grep i forbindelse
med nabolagsfølelse. Gjennom å legge tilrette for
at brukene kan være med å planlegge, påvirke,
drifte samt pleie finnes en større sjanse for at

brukene involverer seg i sin omgivelse og bidrar
till fellesskapet. Gjennom de mange halvprivate
sonene legger forslaget tilrette for et mangfold
av aktiviteter, såsom voksentrening, lekeplasser,
rekreative rom, kaféer, urban dyrking, ”mitt gatetre”
som kan bidra til å øke samspillet og bidra til
samhørighet.

Power of ten

snakke med naboen

spise ute

trene hunden

handle mat

drømme om ferie

spille gitar

gå på utstilling
gi samlivsråd

få hjelp med sykkelen

ARKITEKTUR & BÆREKRAFT

se på folk

1.12
Sambruk gir merbruk
Barn og eldre er en god indikator på hvordan by- og
bomiljøet fungerer. Ved å skape gode bymiljøer for
barn og eldre, skapes også gode bymiljøer for alle
aldrer. Ved at gaten opparbeides som en miljøgate,
med friarealer og brede kantsoner - hvor barn og
godt voksne kan leke fritt, sosialisere, spasere,
lese og trene, tilrettelegger prosjektet for byliv.
1.12
Fordeling mellom
offentlige og private

Bakgård og gata
Byliv skapes i kontaktflaten mellom det offentlige og private. Godt opparbeidede og utformete
semiprivate eller private nisjer i offentlige gatearealer tilrettelegger for byliv. Samtidig bidrar
tydelige overganger mellom offentlig og private
miljøer til å definere ansvarsfordeling i forbindelse
med drift og skjøtsel, hvilket bidrar til at kvaliteten
i uterommene gjenstår over tid, spesielt viktig for
både by- og bokvaliteten.

Power of ten - PPS
Ideen bak dette konseptet er at steder trives når
brukere har en rekke grunner (10+) til å være der.
Disse kan omfatte et sted å sitte, lekeplasser å
nyte, kunst å ta på, musikk å høre, mat å spise, historie å oppleve og folk å møte. Ideelt sett vil noen
av disse aktivitetene være unike for det aktuelle
stedet, og gjenspeile kulturen og historien til det
omkringliggende samfunnet. Lokale innbyggere
som bruker dette rommet regelmessig, vil være
de som vet best hvilken bruk som vil fungere best.

arealer i uterommet
19
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1.14

1.14
Universell
utforming
20

Universell utforming er sentralt
Et sosialt mål er å skape inkluderende steder
som er helsefremmende og tilrettelagt for en
bred brukergruppe. For å skape slike steder «for
alle» er det noen momenter som er særlig viktig
å besørge, blant annet:
• Tilgjengelighet og god knytning til de omkringliggende områdene slik at det ikke oppstår barrierer
som vanskeliggjør tilkomst.

• Oversiktlighet og lesbarhet er viktig for opplevd
trygghet og for å sikre at alle kan delta i et trygt,
inkluderende fellesskap.
• Ved å inkludere tilbud for alle aldre blir aktivitetstilbudet bredere, noe som kan ha positiv
påvirkning på folkehelsen. Et bredt tilbud vil også
øke mulighet for sosiale møter på tvers av alder
og bakgrunn.

• For å sikre aktivitetstilbud til alle aldre i ett hvert
prosjekt er det viktig å vurdere hvilke funksjoner
som overlapper og hvilke som skal være spesielt
egnet for en bestemt gruppe.
• Et inkluderende uterom innebærer at alle deler
av byrommene bør være tilgjengelige for alle.
Universell utforming sikrer tilgjengelighet for
trillende med barnevogn, sykler eller rullestol og
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

1. STED, ARKITEKTUR OG FUNKSJONALITET

1.13

1.13
Fordeling mellom
offentlige og private
arealer, offentlige
tjenester, næring og
handel.

Reisetorg

Fordeling av arealer
Forslaget planlegger for en fortetting med opp
til 700 leiligheter. Det bidrar til at noen offentlige
tjenester må genereres som følge av prosjektet.
Basert på demografiske gjennomsnitt, vil det si at
utbyggingen kan føre til ca 100 barnehagebarn.
Det vil si at det kan være behov for å opparbeide
1-2 barnehager i forbindelse med planen. Prosjektet foreslår at en av disse plasseres i eksisterende
bebyggelse, tett koblet til bussholdeplass.

Bevart bebyggelse med plassdannelse

Næring, handel og service
Den økte befolkningsmengden i Sarpsborg
sentrum vil gi økt kundegrunnlag til eksisterende
og virksomheter, og muligheter til å opprette nye
handel - og tjenestetilbud. Planen kan gi omlag
1 400 nye innbyggere i sentrum, som kan gi
grunnlag blandt annet for en ny dagligvarebutikk.

Pellyhjørnet

Fleksibelt bruk av historiske bygg
Historiske bygninger i Rosenkrantz gate kan
fungere som fellesarealer og ikke-kommersielle
møteplasser, som bidrar til en levende og inkluderende miljø under hele døgnet, for alle aldrer.

St. Marias torg

De to historiske bygg som ligger bevart langs
krysset Rosenkrantz gate / Astrids gate skaper et
tydelig sammenhengende rom, på tvers av gatebildet. Byggenes synlighet og sammenhengende
arkitektoniske uttrykk bidrar i tillegg som historiske identitetelementer, samtidig som de bidrar
til orienterbarhet langs gateløpene. Plasseringen
skaper en samlingsplass i bybildet.
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SETT FRA SØR

1.15

Dagslys
På bakgrunn av beregninger av de ulike fasadenes
uhindrede eksponering mot himmel, kan vi se at
det er få leiligheter som vil få utfordringer med
tanke på dagslys.

SETT FRA NORD

Disse analysene måler det tilgjengelige lyset, og
ikke direkte sollys, og er uavhenging av til og dato.
De mørkegrønne fargene indikerer lysforhold
som krever en bevist design for å tilfredsstille
dagslyskrav. Ingen av fasadene har forhold som
er uforenelige med dagslyskravet til leiligheter.

Byggehøyder
Hensikten med å bygge høyt er først og fremst å
øke utnyttelsen, men det bør gjøres på en måte
som i minst mulig grad påvirker boligene og
byrommene negativt. Vi har sett på tilgjengelig
himmel og solforhold.

1.15.
Dagslys
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1.15
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Kvartalsutforming
Dette er samme typen analyse, men på kun ett
kvartal. Det er vanligvis slik at leiligheter med
himmeleksponering mellom 15 og 30 % krever
tiltak som høye vinduer. Men med 15% eller mindre
himmeleksponering blir det langt vanskeligere
å tilfredsstille kravene til dagslys. Derfor regnes
dette ofte som en grenseverdi for hvor det er
egnet for bolig i tidligfase planlegging.
1.15.
Solstudier og mikroklima
24

Her ser man at de varierte høydene gir langt
bedre forhold i kvartalets førsteetasjer. Varierte
høyder gir her en redusksjon av ugunstig fasadeareal på 60%.

1. STED, ARKITEKTUR OG FUNKSJONALITET

1.15

Varierte høyder
På grunn av varierte byggehøyder oppnår vi
bedre lysforhold i de lavere etasjene og i byens
uterom. Her har vi testet to varianter av samme
byggningsvolum. Til venstre er et alternativ med
jevn bebyggelse på 6 etasjer. Alternativet til høyre

1.15.
Solstudier og mikroklima

Her analyseres hvor stor andel av synsfeltet
himmelen utgjør sett fra bakkeplan. Dette har
innvirkning på lysforhold og vegetasjonens forutsetninger og menneskenes opplevelse av gater
og bakgårder.

Ved å bygge høyere noen steder og lavere andre,
kan man prioritere hva som skal ha mer lys og
hvor kan akseptere mindre lys. Men siden høye
bygg har en perspektivisk forkorting, er de negative konsekvensene av disse byggene på dagslys
noe mindre.

Illustrasjon av 3. forsvingingspunkt ogperspektivisk forkorting
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1.17

2 STARTE MED FORTETTING I NORD OG SØR

3 BYGGE OPP RESTEN AV KVARTALENE

4 UTVIKLE NÆRINGSAREALER MOT STASJONEN

1. STED, ARKITEKTUR OG FUNKSJONALITET

1 OPPARBEIDE GATER OG FORTAU

1.17
Rekkefølge
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Rekkefølge
For å skape godt bymiljø for beboerne i Sarpsborg
trengs kontinuitet i vedlikeholdet av byens uterom.
Vi foreslår å oppgradere det sammenhengende
gatenettet først. Krysset Rosenkrantz gate / St.
Maries gate er nylig etablert med høy kvalitet.
Mot Kulåasparken er gatenettet også rehabilitert. Derfor er det også naturlig å fortsette
rehabiliteringen i forlengelsen av den tidligere
oppgraderingen og skape sammenheng helt frem
til jernbanestasjonen.

Deretter kan kvartalene i nord og sør utvikles,
etterfulgt av kvartalene mellom Pellygata og Olav
Halvardsons gate. Til slutt kan næringsarealene
på jernbanen utvikles.

Utbyggingsavtale
Det bør stilles krav til grunneierbidra for oppargbeidelse av infrastuktur, i forbindelse med de
ulike utbyggingene. Gjennom en signert avtale
mellom Sarpsborg kommune og grunneiene
forpliktiger seg grunneiene å betale kommunen
når de skal bygge.

Kommunen kan da ta risikoen innledningsvis, og
forskuttere middel til å realisere oppbygningen av
gaten, men kan realiserere prosjektet med visshet
om at de har en avtale på plass som sikrer dem
finansiering etter hvert som utviklingen skrider
frem. Gjennom tinglysning vil betingelser følge
med eiendommen ved salg.

1.16
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Bolig
BTA 71 000 m²
Antall leiligheter 700 stk
Antall mennesker 1 400 pers
Barnehagebarn 100 pers
Barneskolebarn 100 pers
Ungdomskolebarn 40 pers

Næring og service
BTA 34 500 m²
Parkeringsareal 14 000 m²
Kundegrunnlag for en ny
dagligvarebutikk

Bevarte bebyggelse
Fra liste over foreslåtte bygg til gul liste,
og relativt nye bygg med god utnyttelse

Prosjektområde 79 000 m²
Områdeutyttelse 125%

1.16
Rekkefølge
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4 500 m²

6 800 m²

10 300 m²
13 800 m²

4 000 m²

8 700 m²

3 100 m²
9 100 m²

6 500 m²
10 000 m²

9 500 m²

1.17

1.17.
Forslag til areal- og
funksjonsprogram
– programarealer
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Denne boligmassen om lag 700 leiligheter og
rom for 1 400 mennesker i Sarpsborg sentrum.
Parkeringsarealet på 14 000 m² er lagt inn i de
tre p-husene. Antallet nye beboere i området

vil gi grunnlag for en ny dagligvarebutikk. I vårt
forslag flytter vi dagens Prix, og supplere med
ytterligere 6 000 m² til handel og service. En del
av dette arealet vil erstatte eksisterende butikker
og servicetilbud i området i dag.
Hvis vi legger til grunn en gjennomsnittlig demografisk sammensetning, vil utbyggingen føre til
en tilførsel av ca. 100 barnehagebarn, 100 barneskolebarn og 40 ungdom skolebarn i sentrum.

ARKITEKTUR & BÆREKRAFT

4 700 m²

8 000 m²

Areal- og funksjonsprogram
Prosjektområdet er på ca. 79 dekar. Med en
utnyttelse av hele prosjektområdet på 125% får
vi 110 000 m² med nybygg fordelt på de ulike
kvartalene. Av dette er det 71 000 m² BTA bolig
og 34 500 m² til næring og parkeringsanlegg.

10 700 m²
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