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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Sarpsborg kommune for å utføre en analyse på hvordan 

byen kan utvikles frem mot 2050. Oppdraget omfatter utarbeiding, beskrivelse og vurdering 

av fordeler og ulemper av fire ulike utviklingsretninger, og skal legges til grunn for videre 

planlegging i kommunen.  

Hege Hornnæs har vært Sarpsborg kommunes kontaktperson for oppdraget.  

Oppdraget har vært utført av Øyvind Dalen og Sissel Engblom, med Øyvind Dalen som 

oppdragsleder for Asplan Viak. Lasse Bjerved har vært kvalitetssikrer. 

 

Sandvika, 18.04.2013 
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1 BAKGRUNN 

 

Hovedformålet med oppdraget er å belyse hvordan Sarpsborg kan utvikles frem mot 2050, 

herunder i hvilken rekkefølge aktuelle utviklingsområder bør tas i bruk. Som grunnlag for 

videre planlegging i kommunen er det utarbeidet fire hovedalternativer: 

 Utbygging med hovedvekt på konkurransedyktig kollektivbetjening 

 Utbygging med hovedfokus på vern av rekreasjonsarealer og dyrka mark  

 Utbygging med hovedfokus på det kompakte byområdet 

 Utbygging med vekst mot Kalnes sykehusområde 

Hovedelementer i de fire hovedalternativene er nærmere beskrevet, med en begrunnelse for 

valgene som er gjort. De fire alternativene er deretter vurdert med hensyn på fordeler og 

ulemper i forhold til fremtidig utvikling i kommunen. 

I tillegg til kommuneplanens samfunnsdel gir flere regionale planer og samarbeidsavtaler 

føringer for hvordan Sarpsborg bør utvikles fremover, blant annet Areal og transportplan 

Nedre Glomma (ATPNG)1, fylkesplan for Østfold 2009-20122, samarbeidsavtale om 

Fremtidens byer3, bystyrevedtak om å anbefale dagens stasjonslokalisering for nytt 

dobbeltspor4.  

Sarpsborg kommune ønsker særlig å legge til rette for gode og trygge oppvekstsvilkår for 

barn og unge, og har samtidig ambisjoner om høy befolkningsvekst og tilflytting. I 

utredningen er det lagt til grunn 1,2 % årlig vekst frem mot 2050, samt føringer om at 90 % 

av veksten skal lokaliseres i/ved dagens tettstedsområde.  

Dette gir behov for en gjennomgang av tilgjengelig arealreserve i kommunen, både i forhold 

til arealbehov, tidsperspektiv i forhold til realisering, nye regionale planer, avtaler og 

forventninger, samt egne krav om å legge til rette for gode bo-, arbeids- og levevilkår for 

innbyggerne i Sarpsborg. 

Nytt sykehus på Kalnes vil medføre 3-4000 nye arbeidsplasser i Sarpsborg og mye fokus i 

forhold til blant annet transport og utbyggingspress i nærområdet. Sykehuset vil på en annen 

side kun utgjør 10-15 % av arbeidsplassene i Sarpsborg, hvor og hvordan de resterende 20-

30 000 arbeidsplassene i kommunen lokaliseres er svært viktige vurderinger for å minimere 

kommunens samlede areal- og transportbehov.  

Prinsippet om «rett virksomhet på rett sted» har således vært førende for arbeidet. Dette 

innebærer å legge til rette for arbeidsplassintensive virksomheter i sentrale områder med god 

tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivtransport, samt et attraktivt og livskraftig 

sentrum med et mangfold av boliger og arbeidsplasser. Mer areal- og transportkrevende 

virksomheter anbefales lokalisert til mindre sentrale områder, med god adkomst fra 

hovedvegnettet.  

                                                
1
 Vedtatt av Fylkestinget 2. mars 2006 

2
 Vedtatt av Fylkestinget 26. februar 2009 

3
 Undertegnet 19. mai 2009 

4
 Vedtatt 15. juni 2012 
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Det er viktig å legge til rette for at også andre næringsområder i kommunen enn 

sykehusområdet har nok attraktivitet. Kommunens arealreserve må i tillegg inneha en viss 

fleksibilitet, både i forhold til realiseringstid og innhold.  

Kommunen ønsker et kunnskapsgrunnlag og en analyse som kan beskrive konsekvenser 

ved ulik vekting av de mange nasjonale målsetningene som kan legges til grunn for fremtidig 

utvikling av Sarpsborg.  

I analysen har det vært særlig viktig å få belyst følgende tema: 

 By- og sentrumsutvikling i forhold til utbyggingspress ved nytt sykehus på Kalnes 

 Volumbalanse mellom nye utbyggingsarealer og fortetting/transformasjon 

 ATP-prinsippet med fortetting i bybåndet mellom Sarpsborg og Fredrikstad i forhold til 

jordvern og rekreasjon  

Utredningen er utført på et overordnet nivå hvor hovedformålet har vært å utarbeide og 

spisse fire prinsipielle utviklingsretninger for Sarpsborg kommune, samt å drøfte fordeler og 

ulemper med de enkelte.  

Når det gjelder den videre planleggingen i kommunen, vil det være nødvendig å foreta en 

mer kritisk evaluering av det reelle utbyggingspotensialet i de foreslåtte utbyggings-, 

fortettings- og transformasjonsarealene som er angitt i de fire alternativene.  
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2 DAGENS SITUASJON  

 

Figur 1. Sarpsborg byområde slik det er lagt til grunn i utredningen, med stedsnavn brukt i rapporten 
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2.1 Hvem bor i Sarpsborg i dag, og hvem flytter hit 

Sarpsborg har vært i vekst siden slutten av 1990-tallet, etter at det var en nedgang i 

befolkningsmengden i perioden 1988-1997. Kommunen forventes å nå en 

befolkningsmengde på nærmere 70 000 innen 2040-2050, se Figur 2. I Figur 2 er årlig 

befolkningsmengde (prognose fra og med 2013) vist i svart, med skala på venstre side, 

mens årlig befolkningsvekst i prosent er vist i blått, med skala på høyre side.  

Veksten i Sarpsborg er i all vesentlig grad styrt av tilflytting til kommune, og hovedtyngden av 

denne tilflyttingen skjer fra andre kommuner i landet, se Figur 3 og Figur 4. 60 % av 

innvandrere bosatt i Sarpsborg kommer fra Europa, og 30 % kommer fra Asia, se Figur 5.  

 

 

Figur 2. Befolkningsutvikling i Sarpsborg fra 1980-2040, kilde SSB. NB befolkningsmengde i sort (skala på 

venstre side) og årlig prosentvis vekst i blått (skala på høyre side) 
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Figur 3. Sammenheng mellom befolkningsvekst og netto tilflytting til kommunen, kilde SSB 

 

Figur 4. Hvor kommer innflytterne til Sarpsborg fra, og hvor flytter utflytterne, kilde SSB 
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Figur 5. Hvor kommer innvandrere bosatt i Sarpsborg fra. Kilde SSB. 

Alderssammensetningen i Sarpsborg er omtrent som landet for øvrig, med unntak for antall 

personer i alder ca 20-35 år, hvor det bor markant færre i Sarpsborg enn 

landsgjennomsnittet (andelen i Østfold fylke er for øvrig ennå lavere), se Figur 6. Avviket er 

omtrent like stort for begge kjønn. Figur 6 er basert på folkeregisteret adresse, slik at 

personer som for eksempel studerer andre steder i landet fortsatt står registrert som bosatt i 

Sarpsborg med mindre de har meldt flytting (som er nødvendig når man begynner i arbeid). 

Avviket er omtrent like stort for begge kjønn.  

 

Figur 6. Relativ alderssammensetning i Sarpsborg, Østfold fylke og landet for øvrig. Kilde SSB. 
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Fra 1980 til 2000 var det en netto utflytting av personer i alder 20-30 år fra Sarpsborg, se 

Figur 7. Det er rimelig å anta at mange av 20-30-åringene som flyttet fra kommunen på 80-

tallet er foreldre til dagens 20-35-åringer, noe som kan være en del av forklaringen på 

dagens gap i alderssegmentet 20-35 år. Flyttetrenden har snudd, og siden år 2000 har det 

vært netto innflytting i alle aldersgrupper, og med størst vekst for personer i alder 30-39 år. 

 

 

Figur 7. Netto flytting til og fra Sarpsborg, fordelt på aldersgrupper. Kilde SSB. 

Utdannelsesnivået på bosatte i Sarpsborg ligger vesentlig under landsgjennomsnittet, se 

Figur 8, som viser andelen personer med kort (3 år, bachelor-nivå) eller lang (5 år eller mer, 

master-nivå) utdannelse. Siden 1980 har veksten i andelen bosatte med kortere utdannelse 

økt mer enn landsgjennomsnittet, mens veksten i andelen med lengre utdannelse har økt 

mindre enn landsgjennomsnittet. Det er nok en utfordring i Sarpsborg å få unge som tar 

høyere utdannelse til flytte tilbake når de er ferdig å studere. Dette kan ha en sammenheng 

med hvilket næringsliv det er i kommunen, og hvilke muligheter dette gir for personer med 

høyere utdannelse. Det er også en utfordring at Sarpsborg ikke har noe tilbud om høyere 

utdannelse i dag, etter at ingeniørskolen flyttet til Fredrikstad.  
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Figur 8. Det generelle utdannelsesnivået i Sarpsborg, kilde SSB 

 

En annen utfordring Sarpsborg står ovenfor et stadig økende antall eldre beboere, en 

utfordring kommunen deler med de fleste kommuner i Norge, men befolkningsprognoser 

tilsier at utfordringen kan bli større i Sarpsborg enn i mange andre kommuner, se Figur 9 og 

Figur 10. Allerede i dag er andelen personer i yrkesaktiv alder sett i forhold til antallet før og 

etter yrkesaktiv alder vesentlig lavere i Sarpsborg enn i Norge sett under ett (statistikken sier 

ikke noe om de yrkesaktive personene faktisk er i jobb). Dette betyr utfordringer både for 

kommunens inntjeningsmuligheter gjennom skatter og avgifter, og økte kostander med å 

betjene personer i ikke-yrkesaktiv alder.   

Vekst for bosatte i yrkesaktiv alder frem mot 2040 ventes i første rekke å komme for 

personer i alder 45-65 år, mens antall personer i aldersgruppen 24-44 forventes å ligge på 

omtrent samme nivå gjennom hele perioden, se Figur 11.  
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Figur 9. Antall bosatte i yrkesaktiv alder i forhold til øvrige aldersgrupper 

 

 

Figur 10. Forventet utvikling for de eldste aldersgrupper i Sarpsborg.  
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Figur 11. Utvikling i yrkesaktive grupper i Sarpsborg.  
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2.2 Bolig og arbeidsplasser 

2.2.1 Boligområder 

Pr 1.1.2012 bodde det drøyt 53.000 i Sarpsborg kommune, hvorav 48.700 i tettbebygde 

strøk (kilde SSB/Statistikkbanken).  

Befolkningstettheten i boligområdene i kommunen er generelt lavt, og ligger i gjennomsnitt 

på 3,5 bosatt pr dekar. SSB har sett på gjennomsnittlig arealforbruk pr bosatt i de 13 byene 

som inngår i Fremtidens byer, og her kommer det frem at Sarpsborg, etterfulgt av Porsgrunn, 

Skien og Fredrikstad har det høyeste arealforbruket, se Figur 12.  

 

Figur 12. Arealforbruk pr bosatt for de 13 byene i Fremtidens byer (kilde SSB). 

 

Et økonomisk bærekraftig kollektivtilbud krever generelt en tetthet på minst 3,5 boliger pr 

dekar (tilsvarer 7-8 bosatte pr dekar).  

 

Kun enkelte kvartaler i og rett ved sentrum har en slik tetthet i Sarpsborg i dag, se Figur 13 

og Figur 14. I tillegg er det relativt høy tetthet i enkelte, spredte boligblokkområder på 

Hannestad, Greåkerdalen og Alvim.  
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Figur 13. Befolkningstettheten i Sarpsborg tettsted, basert på områdeinndeling gitt av AR5 

(arealressurskartlegging som deler regionen inn i homogene byggeområder, adskilt av infrastruktur, dyrka mark, 

skog og vann).  
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Figur 14. Boligtettheten i Sarpsborg tettsted, basert på områdeinndeling gitt av AR5 (arealressurskartlegging som 

deler regionen inn i homogene byggeområder, adskilt av infrastruktur, dyrka mark, skog og vann).  
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Figur 15 viser et forsøk på å dele Sarpsborg tettsted inn i mer eller mindre 

sammenhengende boligområder, og Figur 16 viser hvor mange som bor innenfor de enkelte 

delområdene. Innenfor delområdene er det bosatt til sammen 42.000 personer. 

Avgrensningen av sammenhengende boligområder er basert på infrastruktur, 

næringsområder, dyrka mark, skog og lignende skiller/avbrudd i strukturen5.  

Basert på denne avgrensningen er Sentrum og Øvre Lande de største boligområdene i 

kommunen, etterfulgt av Klavestadhaugen, Borgenhaugen og Hannestad/Yven.  

Boligtypesammensetningen er preget av eneboliger. I 2012 bestod boligmengden i 

Sarpsborg av drøyt 23200 boliger, hvorav 57 % eneboliger, 28 % rekkehus og 15 % 

boligblokker/leiligheter, se Figur 17 - Figur 20. Siden 1991 er det bygget i gjennomsnitt 167 

boliger i året, fordelt på 64 eneboliger, 64 rekkehus og 36 boligblokker/leiligheter. I første 

halvdel av perioden utgjorde eneboliger nesten 50 % av boligbyggingen, rekkehus 30 %, og 

boligblokker/leiligheter 20 %. I andre halvdel av perioden er andelen eneboliger sunket til 36 

%, rekkehus har økt til 42 %, mens andelen boligblokker/leiligheter er relativt stabil på 22 %.  

 

 

                                                
5
 Kartleggingen er basert på AR5-databasen, som er en arealressurskartlegging gjort av Skog og Landskap. AR5-

databasen deler arealene i kommunen inn i homogene områder (bebyggelse, overordnet infrastruktur, skog, 

dyrka mark, åpne plasser, og vann), og er således et godt grunnlag for å beregne den reelle tettheten i de enkelte 

boligstrøkene i kommunen. Dersom befolkningstettheten beregnes for de enkelte delområdene sett under ett, blir 

den lavere.  
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Figur 15. Forsøk på inndeling av Sarpsborg tettsted i sammenhengende boligområder.  
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Figur 16. Antall bosatte i de enkelte boligområdene i Sarpsborg tettsted, basert på områdeinndeling i Figur 15. 



Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 20 

 

SARPSBORG KOMMUNE Asplan Viak AS 

 

 

Figur 17. Boligtypesammensetningen i Sarpsborg tettsted 
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Figur 18. Boligtypesammensetning i Sarpsborg sentrum 
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Figur 19. Boligmengde i Sarpsborg kommune, kilde SSB.  

 

 

Figur 20. Boligbygging i Sarpsborg kommune siden 1991, kilde SSB. Den røde grafen viser nettoflytting over 

kommunegrensen (tilflytting minus utflytting). Fra 1991 til 1995 var det årlig netto utflytting, mens det fra 1996 har 

vært en årlig netto tilflytting til kommunen. 
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2.2.2 Arbeidsplasser 

I 2011 var det registrert 22 846 sysselsatte i Sarpsborg kommune (kilde 

SSB/Statistikkbanken). Offentlig forvaltning og tjenesteyting sysselsetter flest personer, og 

utgjør drøyt 30 % av sysselsetningen i kommunen, etterfulgt av varehandel på 15 % og 

forretningsmessig tjenesteyting på 12 % (Figur 21).  

Siden 1988 har det vært største vekst innen forretningsmessig tjenesteyting og privat 

tjenesteyting, etterfulgt av bygge- og anleggsvirksomhet og offentlig forvaltning. Industri og 

verkstedsvirksomhet har hatt en relativt stor nedgang i denne perioden (deler av dette kan 

skyldes utskilling av ulike tjenester som ikke er direkte relatert til industrivirksomhet, disse 

har da eventuelt gått over til forretningsmessig tjenesteyting i statistikken). Gjennomsnittlig 

årlig sysselsettingsvekst siden 1988 har vært på 0,6 %, omtrent samme nivå som 

befolkningsveksten i perioden. Sysselsettingsveksten har vært større de siste 10 år (1,1 %).  

Næringslivet i Sarpsborg er preget av mange små og mellomstore bedrifter. Drøyt 30 

virksomheter har mer enn 100 ansatte, omtrent halvparten av disse er offentlige 

virksomheter. Borregaard er den størst arbeidsplassen, med i overkant av 800 

arbeidsplasser, fordelt på ulike seksjoner (industri, kontor, forskning og utvikling), se Figur 

22, som viser fordeling av arbeidsplasser i Sarpsborg (ett punkt pr 

virksomhet/delorganisasjon, noen virksomheter er delt inn i flere organisasjoner, blant annet 

Borregaard og Sarpsborg kommune). Kartutsnittet viser fordelingen av 21 250 

arbeidsplasser i Sarpsborg, basert på virksomhetenes besøksadresse.   

Figur 22 viser at mange arbeidsplassene er fordelt utover mye av den tettbebygde delen av 

kommunen, men med tre til fire større konsentrasjoner; Sentrum, Grålum, Alvim og 

Tunejordet. 80 % av arbeidsplassene ligger vest for Glomma.  

Sentrum preges av mange små virksomheter, men er allikevel den største 

arbeidsplasskonsentrasjonen i Sarpsborg, og har også den høyeste arbeidsplasstettheten i 

kommunen (antall ansatte pr dekar), se Figur 23 og Figur 24. Hovedtyngden av 

arbeidsplassene i sentrum ligger vest for Sverres gate. Grålum er det eneste området utenfor 

sentrum med relativt høy arbeidsplasstetthet.  



Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 24 

 

SARPSBORG KOMMUNE Asplan Viak AS 

 

 

Figur 21. Utvikling i hovednæringer i Sarpsborg siden 1988.  
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Figur 22. Fordeling av arbeidsplasser i Sarpsborg, basert på stedfestet bedriftsregister 
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Figur 23. Arbeidsplasstettheten i Sarpsborg, basert på stedfestet bedriftsregister og områdeinndeling gitt av AR5. 
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Figur 24. Forsøk på inndeling av Sarpsborg tettsted i sammenhengende arbeidsplassområder 
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2.3 Handel og senterfunksjoner 

Ved siden av handelsvirksomheten er en rekke andre funksjoner viktig for et sentrums 

attraktivitet og konkurransestyrke. I henhold til Statistisk Sentralbyrå (SSB) inngår følgende 

virksomhetstyper i definisjonen senterfunksjoner: 

 Varehandel, inkludert reparasjon av varer til personlig bruk 

 Hotell, cafe- og restaurantvirksomhet 

 Transport (taxi, reisebyrå og turistkontor) 

 Finansiell tjenesteyting og forsikring 

 Eiendomsdrift og annen forretningsmessig tjenesteyting (forskning og utvikling, 

rådgiving og andre kontorbedrifter) 

 Offentlig forvalting 

 Helse- og sosialtjenester (lege, tannlege, fysioterapi og lignende) 

 Sosiale og personlige tjenester (kino, teater, bibliotek, museum, galleri med mer)  

Dette er alle virksomheter som er med å gjøre et sentrum attraktivt, både å besøke, bo i, og 

etablere nye virksomheter i.  

Senterfunksjoner er også ofte virksomheter med mye besøk, som bør lokaliseres sentralt slik 

at flest mulig kan nå dem med minst mulig transportbehov, i tillegg til at de bør være lett 

tilgjengelig også for personer som av ulike årsaker ikke disponerer privatbil. Et mangfoldig 

sentrum vil være et godt økonomisk utgangspunkt for både handel og andre private 

servicefunksjoner (spisesteder, cafe, helsetjenester, personlig tjenesteyting, med mer). 

Det er gjort en kartlegging av fordeling av antall ansatte i virksomheter som inngår i 

definisjonen senterfunksjoner, se Figur 25. 

Senterfunksjonene er hovedsakelig konsentrert til 4 tyngdepunkt; Sentrum, Grålum, Alvim og 

Tunejordet. I sentrum det en blanding av alle former for senterfunksjoner. På Tunejordet og 

Alvim er det ulike former for handel som dominerer, mens det på Grålum hovedsakelig er 

lokalisert virksomheter innen hotell og finansiell tjenesteyting, se Figur 25 og Figur 26.  

Detaljvarehandel er konsentrert til sentrum, Tunejordet og Alvim, i tillegg til en del mindre 

butikker i boligområdene (fortrinnsvis dagligvarehandel), se Figur 26.  

Handel med utvalgsvarer (klær, sko, sportsutstyr, leker, bøker og lignende) er hovedsakelig 

lokalisert i sentrum, på Tunejordet og Alvim.   

Bilbasert handel (møbler, elektro, fargevarer og motorvarer, samt byggevarer og hagesenter) 

er det mindre av i sentrum, de størst av disse butikkene er hovedsakelig lokalisert på 

Tunejordet.  
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Figur 25. Fordeling av ansatte i virksomheter som inngår i definisjonen senterfunksjoner. 
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Figur 26. Fordeling av ansatte i detaljvarehandel. 
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Rene dagligvarebutikker (mindre enn 3000m2) og nærsentre som retter seg mot et lokalt 

marked bør kunne etableres i boligområdene så sant det er marked for det. Som en 

tommelfingerregel for å beregne dette kan følgende parametere benyttes (tallene er 

oppskalert til dagens omsetningsnivå) 6: 

 Årlig forbruk pr person: kr 25-30.000,- 

 Omsetning pr m2 salgsalareal: kr 40-60.000,- 

 Gjennomsnittlig butikkstørrelse: 600-1000 m2 

 Nødvendig kundegrunnlag: 1000-2000 personer 

Disse faktorene kan også benyttes for å vurdere om butikk er tilpasset et lokalt eller regionalt 

marked, med det må tas hensyn til lokale variasjoner. Omsetning pr m2 vil også variere 

avhengig av om butikken er lokalisert midt i sentrum, i et knutepunkt eller ute i 

boligområdene. 

I en gjennomsnittlig dagligvarebutikk er det erfaringsmessig 1-2 ansatte pr 100 m2 

salgsareal. 

 

2.4 Trafikk 

Trafikktall viser at Sarpsbrua (Fv 118) og E6 mellom Fv 109 og Fv 111 er de mest belastede 

veistrekningene i kommunen, se Figur 27 og Figur 28. Kartet viser at lokaltrafikk utgjør 

nærmere halvparten av trafikkmengden på E6, dette kan ha sammenheng med dårlig 

trafikkavvikling på Fv 118 (Sarpsbrua), som er hovedinnfartsåren til Sarpsborg fra øst, 

inkludert Indre Østfold.  Trafikkmengden på Fv 111/118 avtar når disse veiene splittes på 

Borgen. Trafikkmengden Fv 109 inn mot og gjennom sentrum (vestre og østre linje) ligger på 

drøyt 7000 ÅDT (årsdøgtrafikk), det samme gjør Kirkegata, mens Korsgata har en ÅDT på 

10000. Fv 118, som er gjennomfartsveien for trafikk fra øst, inkludert Indre Østfold ligger på 

12000 ÅDT. Det samme har Fv 111, som er alternativ kjørevei for trafikk fra øst som skal ut 

på E6.  

                                                
6
 Turproduksjonstall for dagligvarebutikker, Prosam-rapport 121/2005,  
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Figur 27. Trafikkmengder på veinettet i Sarpsborg (Statens Vegvesen vegdatabanken 2011).  
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Figur 28. Trafikkmengder på veinettet i Sarpsborg sentrum (Statens Vegvesen vegdatabanken 2011).  
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2.5 Mobilitet  

2.5.1 Fotgjenger- og syklistbyen  

Hovedtyngden av dagens sentrum kan teoretisk nås innen 15 min gange fra 

busstasjonen/torvet, slik det fremgår av Figur 29. Innenfor dette området er det 7500 bosatte, 

som utgjør 14 % av antall personer bosatt i kommunen (18 % i forhold til andelen bosatt i 

tettbebygde strøk). I samme område er det drøyt 5800 arbeidsplasser, som utgjør 25 % av 

antall arbeidsplasser i kommunen. 

I utgangspunktet er det ingen åpenbare mangler eller hindringer i vegnettet som hindrer 

adkomst til delområder i sentrum, men trafikkmengde og manglende tilrettelegging for 

gående (for eksempel gangveger og fotgjengeroverganger/lyssignal) er barrierer som gjør at 

den reelle gangtiden blir noe høyere, eventuelt at enkelte områder og strekninger er mindre 

trivelig å gå langs.  

Med sykkel er dagens sentrum tilgjengelig innenfor 5 min. fra busstasjonen/torvet. 

Sykkelvegnettet har en del utbedringsbehov og manglede krysningspunkt for å nå 

tilfredsstillende standard7. Med 10 min på sykkel nås alle sentrumsnære boligområder 

(Brevik, Lande, Kurland, Alvim, Opsund). 10 min på sykkel tilsvarer 2,5 til 3 km, avhengig av 

hastighet og stigningsforhold. I disse områdene er det til sammen 8500 bosatte (16000 

inkludert sentrum). Økes sykkelavstanden til 15 min (3,7 - 5 km) når man også Borgen og 

søndre deler av Hafslundsøy i øst, Lekevoll-krysset og nordre deler av Grålum i vest, Øvre 

Lande og Øvre Kurland i nord, og industriområdene langs Greåkerveien/Alvim i sør. I disse 

områdene er det til sammen 6 400 bosatte (22400 inkludert sentrum og sentrumsnære 

områder).  

 

Tabell 1. Antall bosatte i ulike gangavstander fra Sarpsborg torg/busstasjonen 

Avstand Antall bosatte Akkumulert 

5 min (0,5 km)                     950                  950  

10 min (0,8-1 km)                  3 450               4 400  

15 min (1-1,5 km)                  3 100               7 500  

 

 

Tabell 2. Antall bosatte i ulike sykkelavstander fra Sarpsborg torg/busstasjonen 

Avstand Antall bosatte Akkumulert 

5 min (1,5 km)                  7 500               7 500  

10 min (2,5-3 km)                  8 500             16 000  

15 min (4-5 km)                  6 400             22 400  

 

                                                
7
 Hovedvegnett for sykkel i Sarpsborg, Statens Vegvesen og Sarpsborg kommune, 2008   
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Figur 29. Gangavstander fra Sarpsborg torg.  
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Figur 30. Sykkelavstander fra Sarpsborg torg.  



Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 37 

 

SARPSBORG KOMMUNE Asplan Viak AS 

 

 

Figur 31. Reiseavstander med kollektivtransport fra Sarpsborg torg (inkludert ventetid på holdeplass) 
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Figur 32. Reiseavstander med bil fra Sarpsborg torg (tidsforbruk ifm parkering kommer i tillegg) 
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Figur 33.  Sammenligning av 15 min reisetid fra Sarpsborg torg med ulike transportmidler  
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2.5.2 Kollektivbyen 

Transportøkonomisk institutt (TØI) har sett på dagens kollektivtilbud i Nedre 

Glommaregionen, og beskriver tilbudet som uoversiktlig, med mange linjer, kompliserte og 

varierende traser, som i tillegg opererer med variable avgangstider8. Kollektivandelen er lav 

og tilskuddsordningen høy, noe som gir dårlig utnyttelse av bussparken.   

Sammenlignet med de 11 største byregionen i landet utenom Oslo, har Nedre 

Glommaregionen den laveste andelen kollektivreiser pr innbygger, og det har vært en 

negativ utvikling i antall kollektivreiser på tross av befolkningsvekst. Samtidig er bilholdet i 

regionen blant landets høyeste, og bil er dominerende transportmiddel for alle reiseformål.  

Lyspunktet er Glommaringen som går mellom de to bykjernene med avganger hvert kvarter i 

begge retninger, henholdsvis vest og øst for Glomma. Glommaringen står for drøyt 40 % av 

kollektivmarkedet i regionen. Ringrute Øst-Vest som går mellom boligområdene på Grålum 

og Hannestad i vest, via sentrum, og Borgen i øst, har 30 minutters frekvens. Det øvrige 

tilbudet i kommunen kjøres med timesfrekvenser eller lavere.  

Østfoldbanen går med en avgang pr time i hver retning, mot henholdsvis Fredrikstad og 

videre til Oslo, og Halden (og Gøteborg på enkelte avganger). Det er kun ett togstopp i bruk i 

Sarpsborg kommune.  

Flatedekning og frekvens for dagens kollektivtilbud i Sarpsborg er vist i Figur 34. Frekvensen 

er vist for begge retninger, slik at en frekvens med to avganger pr time kan bety en avgang 

pr retning pr time. Enkelte ruter har overlappende traser, noe som gir høyere frekvens enn 

rutetilbudet skulle tilsi på utvalgte strekninger.  

Av Figur 34 fremkommer det at boligområdene på Øvre Lande ikke har et reelt busstilbud 

(ingen ruter med minst en avgang pr time), og det samme gjelder boligområdet mellom 

Greåker og Opstad. Store deler av Grålum, samt Opsund har heller ikke et reelt busstilbud 

innenfor akseptabel gangavstand. Det samme gjelder Borregaard fabrikker, Sarpsborgs 

største arbeidsplass.  

                                                
8
Utforming av kollektivtilbudet i Nedre Glomma fra 2013, TØI rap 1170/2011 
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Figur 34. Dagens kollektivtilbud i Sarpsborg. Kilde ATP-modell for Nedre Glommaregionen Asplan Viak 2012, og 

Østfold kollektivtrafikk. Frekvensen er vist for begge veier.  
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TØI har sett på muligheter for å forbedre kollektivtilbudet i Nedre Glommaregionen, og de 

foreslår flere radikale forbedringer.9 TØI anbefaler 6 stamlinjer, inkludert Glommaringen, med 

høy frekvens, og som dekker alle de viktigste reisemålene i regionen, se Figur 35. 

Stamlinjenettet er tilrettelagt for å betjene sykehuset på Kalnes når det kommer i drift. 

Samtidig anbefales det en opprydding i holdeplasstrukturen, med 500-800 meters avstand 

mellom holdeplassene som utgangspunkt. Forslaget innebærer at alle linjer kjører med 4 

avganger pr time i hver retning i rush, og med 2 avganger pr time ellers på dagen.  

Foreslått stamlinjenett vil kunne gi et tilbud til det aller meste av bebyggelsen i regionen 

innenfor 400 meter luftlinje fra traseene, se Figur 36. 

 

 

Figur 35. Forslag til nytt stamlinjenett i Sarpsborg. Kilde TØI rap 1170/2011. 

                                                
9
 Utforming av kollektivtilbudet i Nedre Glomma fra 2013, TØI rap 1170/2011. 
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Figur 36. Influensområde for forslag til rutenett med 6 stamlinjer – 400 m luftlinje fra traseene. Kilde TØI rap 

1170/2011. 

Et sentralitetskart viser gjennomsnittlig reisetid til forskjellige områder i en region, beregnet 

for alle som bor i regionen (for eksempel beregnet med utgangspunkt i antall bosatte pr 

grunnkrets).  Beregningene kan gjøres for ulike transportmidler. Figur 37 og Figur 38 viser 

sentralitet for henholdsvis bil og kollektivtransport for bosatte i Sarpsborg kommune. Reisetid 

med bil er basert på skiltet hastighet på veinettet, korrigert for forventet forsinkelse grunnet 

kø, trafikkavvikling, og lignende. Reisetiden med kollektivtransport inkluderer gangtid til 

nærmeste holdeplass, og ventetid på holdeplassene. Ventetiden på en holdeplass er lik 

halvparten av frekvensen på holdeplassen (summen av alle ruter som stopper på 

holdeplassen). 30 min frekvens gir således 15 min ventetid.  

Kartene viser noen av utfordringene kollektivtransporten står ovenfor i regionen. Mens 

gjennomsnittlig reisetid til sentrum er under 10 min med bil, er tilsvarende reisetid med 

kollektivtransport 20-30 min. Hele det tettbebygde området i Sarpsborg, inkludert det 

fremtidige sykehusområdet på Kalnes, er tilgjengelig innenfor gjennomsnittlig 15 min reisetid 

med bil. Med kollektivtransport er hovedtyngden av det tettbebygde området tilgjengelig 

innenfor 30-45 min reisetid, mens resterende andel kan nås innen 45-60 min). 

Kalnesområdet dekkes naturlig nok ikke med dagens kollektivtilbud. Det er verdt å merke 

seg at de tunge arbeidsplasskonsentrasjonene på henholdsvis Grålum eller Borregaard 

ligger utenfor de mest sentrale områder med kollektivtransport, hvor gjennomsnittlig reisetid 

er på nærmere 45 min. Greåker videregående skole, som har elever fra både Råde, Rygge, 

Fredrikstad, Sarpsborg og Halden i en av de minst tilgjengelige soner i hele det tettbebygde 

området i kommunen.  
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Figur 37. Gjennomsnittlig reisetid på grunnkretsnivå med bil for bosatte i Sarpsborg kommune. Kartet viser 

gjennomsnittlig reisetid fra hver grunnkrets til alle andre grunnkretser i kommunen, vektet for antall bosatte pr 

grunnkrets. Beregningene er basert på dagens vegnett, skiltet hastighet redusert for forventede 

kjøretidsforsinkelser. 
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Figur 38. Gjennomsnittlig reisetid på grunnkretsnivå med kollektivtransport for bosatte i Sarpsborg kommune. 

Kartet viser gjennomsnittlig reisetid fra hver grunnkrets til alle andre grunnkretser i kommunen, vektet for antall 

bosatte pr grunnkrets. Reisetiden med kollektivtransport inkluderer gangtid til nærmeste holdeplass, og ventetid 

på holdeplassene 
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2.6 Byrom og grønne strukturer   

Sarpsborg har mange grønne områder, både i og ved sentrum. Grøntområdene er av ulik 

karakter, og ikke alle er tilrettelagt for bruk/rekreasjon. 

I sentrum er Kulåsparken et viktig grøntelement som benyttes til mange ulike formål, både 

rekreasjon, trening, kulturarrangement med mer. Kirkeparken og St. Marie plass også viktige 

grøntelementer i sentrum.  Lengst mot øst ligger Borgarsyssel, med ruinparken, flere 

museum og ulike brukskunstvirksomheter. Borgarsyssel er en unik ressurs som med fordel 

kunne vært knyttet bedre til sentrum, og de aktivitetene og butikkene som ligger med 

utgangspunktet i Torget i vest. St. Olavs gravlund er også en potensiell grøntressurs i 

ytterkant av sentrum. Figur 39 viser regulerte grøntområder, parker og bilfrie trafikkareal i 

sentrum.  ( sett navne på kartet for disse grøntområdene) 

I ytterkant av sentrum inngår flere idrettsanlegg i grøntstrukturen, blant annet Sarpsborg 

stadion med treningsanleggene rundt. Mange av grøntområdene i sentrums randsone er 

friområder uten spesiell opparbeiding. Flere av disse områdene kunne med fordel hatt en 

bedre utnyttelse, for eksempel grøntdraget langs innfartsveien gjennom Torsbekkdalen 

(langs Torsbekkveien og vestre deler av Korsgata). Det samme gjelder grøntdraget mellom 

Sarpsborg stadion og Kruseløkka ungdomsskole. Figur 40 viser friområder, idrettsanlegg, 

parker og lignende grøntområder i og ved sentrum. 

Sarpsborg byområde er omkranset av dyrka mark, noe som gir en naturlig avgrensing av det 

bebygde området, se Figur 41. Men, det kan stilles spørsmålstegn ved om det er rett 

prioritering med dyrka mark inne i sentrumsområdet (Borregaardsjordene), samt søndre del 

av Hafslundsøy, dersom byen har behov for nytt byggeareal. 
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Figur 39. Regulerte grønne områder og bilfrie trafikkareal i sentrum, basert på kommuneplanens arealdel 
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Figur 40. Regulerte grønne områder og bilfrie trafikkareal i og ved sentrum, basert på kommuneplanens arealdel 
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Figur 41. Dyrka mark og regulerte grønne områder og idrettsanlegg i Sarpsborg, basert på kommuneplanens 

arealdel og AR5/DMK (digitalt markslagskart). 
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2.7 Barriereeffekter 

E6 og store områder med dyrka mark utgjør et naturlig skille mellom sentrumsområdet og 

boligområdene lengre i vest i kommunen (Grålum, Yven/Hannestad og Greåker). 

Topografien bidrar til å tydeliggjøre denne avgrensningen, slik at sentrum og de 

sentrumsnære boligområdene har en tydelig avgrensning mot vest. 

Øst for sentrum gjør store avstengte industriområder på begge sider av Glomma det 

vanskelig å etablere flere forbindelser over elva, og reduserer dermed 

byutviklingsmulighetene i østlig retning. Glomma og Sarpsfossen er samtidig et viktig 

grunnlag for industrien, blant annet for kraftproduksjon, slik at annen lokalisering kan virke 

mindre aktuelt. Men, det er mulig å tenke seg en mer effektiv arealutnyttelse, tydeligere 

avgrensning av industriarealene, og etablering av gang- og sykkelveger igjennom 

industriområdene og over Glomma.  Øst for Rv111 utgjør områder med dyrka mark en 

avgrensning mellom industriområdene langs elva og boligområdene på Navestad og 

Nordberg. 

Nord for sentrum ligger flislageret som en barriere mellom byen, Glomma og boligområdet på 

Opsund. En eller flere bruer for gang-sykkeltrafikk over Glomma ved Opsund vil øke 

tilgjengeligheten mellom boligområdene på Hafslundsøy og sentrum.  

E6 med Sannesund bro over Glomma er en barriere som både skyggelegger og gir støy- og 

luftforurensning i søndre bydel og Alvim/Sannesund. Sannesund bru er særlig hemmende for 

utviklingsmulighetene rundt kaiområdet i Sannesund, et område som i utgangspunktet burde 

ha et stort potensial. Støyskjermingstiltak på broen bør vurderes.   

Disse barrierene gir samtidig mulighet for en tydelig avgrensning av byen og hvor 

hovedinnsatsen  for byutviklingen bør ligge.  
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Figur 42. Barrier for byutvikling. Barrierene gir samtidig mulighet for en tydelig avgrensning av byen. 
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2.8 Muligheter og utfordringer 

 

Følgende oppstilling er en vurdering av de mest sentrale arealene i Sarpsborg by. Det er lagt 

hovedfokus på faktorer som påvirker potensialet for å utvikle en kompakt og bærekraftig 

bykjerne med korte avstander.  

Utfordringer 

 Generelt lav tetthet i boligområdene 

 Høy andel av eneboliger i kommunen (57 %) 

 Høyt innslag av store eneboligtomter i sentrum 

 Dårlig bomiljø i sentrum øst, både grunnet gjennomfartstrafikk, manglende 

vedlikehold, og generelt lavt arkitektonisk nivå på nye boligkvartaler (for eksempel 

leiligheter på fortausnivå, og ellers lukkede fasader som følge av 

parkeringssokkeletasjer) 

 For få næring- og arbeidsplasser i sentrum i forhold til antall leiligheter 

 Lav utnyttelse av potensielt gode næringsarealer langs innfartsårene til sentrum (for 

eksempel Torsbekkdalen) 

 Lukkede industriområder hindrer adkomst til Glomma og landskapsrommet langs 

elva, samt vanskeliggjør mobilitet mellom sentrum og potensielle utbyggingsområder 

øst for Glomma 

 Økende tendens til at den attraktive næringsveksten skjer utenfor sentrum, primært 

Grålum 

 Sykehusets lokalisering utfordrer byen med hensyn til mobilitet og arealutvikling/ 

investeringsvilje 

 Store grøntområder skaper store distanser, lav tetthet og manglende sammenheng 

 For høy konsentrasjon av handel og andre sentrumsfunksjoner i vestre del av 

sentrum, utarmer sentrale bykvartaler 

 Kjøpesenteretableringer på Alvim og Tunejordet utfordrer sentrumshandelen 

 Dårlig kollektivtilbud, som i tillegg er kostbart å drifte 

 Flere store områder med dyrka mark i sentrum 

 Vanskelig å tiltrekke seg unge voksne med høy utdannelse; Sarpsborg ligger under 

landsgjennomsnittet på utdannelse og innbyggere i aldersgruppen 20-35 år  

 Voksende eldrebølge  

 E6 er lagt på bro delvis over byen, noe som preger sentrum sør med trafikkstøy, 

skygge og svevestøv 

 Dagens jernbanetrase fungerer som en barriere i sentrum mot vest og nord  
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Muligheter 

 Svært god overordnet kvartalstruktur i sentrum 

 Jernbanestasjon med sentrumsnær beliggenhet 

 Kvalitative intakte enkeltbygg og historiske miljøer å bygge videre på 

 Sentrale kvartaler i sentrum øst er modne for transformasjon og nytenking 

 Lav tetthet rundt jernbanestasjonen åpner for helt nye kvartaler med høyere 

utnyttelse  

 Høydeforskjellen mellom hoved/gå-gata (St Marie gate) og stasjonsområdet gir 

mulighet for å gå opp i høyde på ny bebyggelse i nord ved stasjonen, uten at det bør 

dominere/ skygge for kvadraturen og bykjernen for øvrig 

 Nærhet til Glomma, som blågrønn struktur i sentrumsbildet 

 Store potensielle utbyggingsarealer i gang/sykkelavstand til sentrum 

 Stort potensiale for å utvikle god fremkommelighet for sykkel i og rundt sentrum 

 Kollektivtilbudet er modent for nytenkning 

 Sentrum er det mest tilgjengelig området i byen, uavhengig av transportmiddel 

 Store samlede grøntarealer i sentrum og ved sentrum, som kan utvikles med urbane 

kvaliteter 

 Byen har et særpreg med mange grønne innergårder med sterk karakter, som med 

fordel kan åpens og utvikles som urbane kvaliteter 

 Etablering av nytt sentralsykehus i kommunen åpner muligheter for å tiltrekke nye 

innbyggergrupper det er mangel på; dvs unge voksne med høy utdannelse  

 Borregård er en bedrift med en global profil som burde kunne prege og bidra til å 

synligjøre en økonomisk, næringsmessig og kulturell profilering av Sarpsborg   

 I dag er det relativt få arbeidsplasser innenfor Borregaards store lukkede areal (800 

arbeidsplasser på ca 1260 dekar). Virksomheten beslaglegger hele elvefronten mot 

byen. Arealeffektivisering og åpninger gjennom deler av området bør kunne vurderes 

slik at byen får opprettet bedre kontakt med elverommet 

 Sarpsborg har et rikt kulturliv og arv som burde kunne prege bykjernens utvikling 

 Støyavskjerming langs E6 vil kunne bedre boforholdene i sentrum sør 

 Flere gater på tvers av jernbanen (over /under) muliggjør å veve byen bedre sammen 

mot vest og nord 
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3 BÆREKRAFTIG VEKST OG ATTRAKTIVITET 

 

I dette kapitlet er det sammenstilt generell kunnskap om bærekraftig by- og tettstedsutvikling; 

aktuelle og relevante tema for attraktiv og livskraftig utvikling i mindre byer. Innholdet er 

hentet fra faglitteratur, offentlige dokumenter, media og publiserte foredrag og er ikke ment 

som et vitenskapelig grunnlag, men som inspirasjon.  

3.1 Trender - en ny urban generasjon   

 

     

Figur 43. Sarpsborg på 50-tallet var urbant og mangfoldig, her fra St. Marie gate. Den gang byens rolle som 
stimulerende møteplass var ikke bare var forbeholdt storbyer som Paris( t.h.) 

Norges befolkningsstruktur er i endring; vi blir eldre og vil bo mer sentralt. Samtidig er det en 

ny generasjon som kommer etter oss som forventer en mer moderne livsstil og som ikke er 

like bilbasert som den forrige. Dette gjelder særlig de yngre med høy utdannelse som 

kommer til å velge arbeidsplass og bosted ut i fra egne nye kriterier. Det er derfor viktig å ha 

som utgangspunkt for planlegging av mindre norske byer at det er livsstilsendringer på gang. 

Dersom en kommune skal lykkes med en bærekraftig vekst må denne baseres på en 

forståelse av HVEM det er man planlegger for. Ellers vil resultatet bli at bykjerner fortsetter å 

tømmes for puls, fylles med leiligheter for de eldste og ressurssvake i kommunen, de yngre 

velger de få storbyene vi har eller velger utlandet, eller i beste fall tvinges ut i spredte 

strukturer hvor boliger, arbeidsplasser og handel foregår bilbasert og helt utenfor byene.   

Hvordan ønsker nordmenn å leve i fremtiden? Statistikker viser at nordmenn følger den 

globale trenden med flytting fra bygda til storbyregionene, og at vi blir mer globale i vår 

livsstil. Likevel viser flere spørreundersøkelser at mange nordmenn ønsker å bo i enebolig. 

Hvordan henger dette sammen?  

Norge er i en vekst- og endringsperiode med store motsetninger mellom det som folk sier, 

eller tror, de ønsker å ha som livsstil og bolig, og det de i realiteten velger. Dette kan skyldes 

dagens polariserte boligmarked for middelklassen: de fleste kommuner tilbyr enten enebolig 

utenfor byen  skal du ha hage må du ut av byen) eller blokkleiligheter uten grønne 

omgivelser eller bakkekontakt. Da velger de fleste kanskje det første. Det er tenkelig at 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=cafe+paris+old+days&source=images&cd=&cad=rja&docid=iGUE-N2QbHc8eM&tbnid=VBOJ-8w6g4GTUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://onlyoldphotography.tumblr.com/&ei=mrFvUabFI-Kg4gTXq4GwCQ&bvm=bv.45373924,d.bGE&psig=AFQjCNHa2qHirPev2npL06l4x73FnXDfUg&ust=1366360831988997
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drømmen om eneboligen delvis er rotet i vår nordiske historie og kultur med rurale 

bosetninger og mindre skala på våre byer enn i europeiske land. Men dette skulle tilsi at 

nordmenn er vant til å bo tett i liten skala, mens det de drømmer om er å bo spredt med stor 

avstand til neste nabo? Hvor kommer dette inn i vår lange historie med å bo i felleskap i tun, 

bygder, fiskevær, tettsteder og landsbyer?  

 

Figur 44. Torgrestauranten i Sarpsborg fra «gamledager». Bildet er hentet fra internet og kommentaren under 
lyder: «Gode minner fra min barndom var å besøke torgresturanten. Vårens første softis ble gjerne fortært her. 
Den gang var torget en møteplass.» Flere av folkets kommentarer kan leses her: http://gamle-dager.origo.no/-
/image/show/1118087_torgresturanten 

Forskere er enige om at eneboligdrømmen skyldes et utenlandsk forbilde: den amerikanske 

bilbaserte livsstilen. Denne kom til Norge på 50-tallet og endret våre små byer og tettsteder 

radikalt med storstilt utbygging av usentrale eneboligfelt basert på privatbilisme. Man kan si 

at dette ble Norges variant av «millionprogrammet»10: det var stort behov for å bygge mange 

boliger på kort tid, noe som ble lettest å gjennomføre ved å spre bebyggelsen utenfor byene.  

Frem til 50-tallet var nordmenn faktisk et svært bærekraftig folk; de fleste hadde ikke bil, 

bodde tett i bygder, tun, landsbyer, tettsteder og små byer i gang- og sykkelavstander til det 

meste, eller reiste kollektivt. Med dagens fokus på bærekraft kan man si at vi er på vei tilbake 

til det opprinnelig norske før amerikaniseringen. Nordmenn er på vei til å få, og forvente, en 

mer urban og bærekraftig livsstil i tråd med våre lange tradisjoner med å bo, jobbe og leve 

tettere.   

                                                
10

 Millionprogrammet var et statlig tiltak i Sverige på slutten av 50-tallet for å bygge en mill. boliger på kort tid for å 

løse bolignøden i etterkrigstiden. Dette ble utført med svært varierende kvalitet utenfor byene. I ettertid er disse 

boligene forbundet med dårlig arkitektur og sosialt belastede miljøer.  

 

http://gamle-dager.origo.no/-/image/show/1118087_torgresturanten
http://gamle-dager.origo.no/-/image/show/1118087_torgresturanten
http://gamle-dager.origo.no/-/image/show/1118087_torgresturanten
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Hvordan skal den norske urbanismen se ut i små byer, og hvem skal vi planlegge for? Om 

det er de unge og ressurssterke så er det viktig å tenke nytt på hva som tilbys av 

boligtypologier og boligmiljøer i disse byene. Dagens polarisering med enten villa eller 

blokkleilighet er for unyansert og utdatert. Nå trenger vi å planlegge helhetlige urbane 

nabolag med varierte boligtypologier; leiligheter, rekkehus, flermannsboliger og eneboliger. 

Her er det eksempler fra bærekraftige pilotprosjekter i Sverige som kan vise vei.   

Trendanalyser viser at Oslo vil få den største utfordringen med vekst i årene som kommer. 

Prisutviklingen og brist på boliger i hovedstaden derimot har de siste årene gitt en motvals 

trend ved at flere velger å flytte ut av Oslo til mindre byer og tettsteder i regionen. Dette har 

skapt en konkurranse mellom kommuner om de samme ressurssterke gruppene.  

 

Figur 45. Et bilde av norsk bærekraftig småbyer finner vi i vår egen historie, og det er interessant å merke seg at 
de ikke er helt ulike de nye urbane nabolag som er blitt svært attraktive i V.Hamnen Malmø (t.h.) Frem til 50-tallet 
bodde de fleste nordmenn svært tett og i liten skala. Vi bodde, arbeidet, handlet og gikk på skole i sentrum. T.v. 
fra Øra på Sørlandet. 

 

Hovedkriteriene for hva unge familier og ressurssterke grupper ser etter er entydig: god 

kollektivdekning (det er langt flere nå som ikke tar bilsertifikat), større bolig (enn i Oslo) og 

mulighet for hage/ uteplass. Det vil si at de ikke nødvendigvis mener kvantitet når det gjelder 

uterom; et mål tomt i et usentralt boligfelt, men et kvalitativt grønt uterom. Med dette som 

inngangskriterier viser det seg at de steder som «vinner», ikke minst i de svenske og danske 

eksemplene som vises nedenfor, har noe mer å tilby utover dette. Det er gjerne de steder 

som er, eller satser på å bli, attraktive for en moderne og bærekraftig livsstil uten bil som 

tiltrekker seg ressurssterke innbyggere.   

Nordmenn er blitt flinkere til reise kollektivt til jobb og skole. For eksempel har det vært en 

nedgang de siste årene i antall Osloboere som eier bil; 40% av husstand i sentrum har ikke 

bil. Analyser viser at det er bosatte i hovedstadens randsoner og Akershus som forårsaker 

trafikken i sentrum, ikke byens innbyggere.  

Men nordmenn har fått mer fritid, og en økende bevissthet om en «fritidslivsstil» som har 

resultert i økende fritidsreiser. Dette gjelder ikke minst bilkjøring i forbindelse med aktiviteter i 

hverdagen så vel som helger og ferier, noe som bidrar til at biltrafikken fremdeles er økende i 

landet.   
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Figur 46. Alle kommuner vil ha innbyggerne som de til venstre til å skape puls i sentrum, men de fleste byer 
vokser med de til høyre.  

Analyser fra Norden og USA viser at det er en trend på gang som viser sammenheng mellom 

tetthet og utdannelsesnivå.  De områder hvor folk bor tettest er det også høyest gjennomsnitt 

på utdannelse. Det vil si at de områder hvor folk bor mest spredt er det lavest snitt på 

utdannelse. Videre er det sammenheng mellom kjønn, utdannelse og tetthet; menn med lav 

utdannelse bor mest spredt, kvinner med høy utdannelse bor i de tetteste områder osv.  

Dette kan være interessant for de kommuner der det er ønskelig å endre kjønnsbalansen i 

befolkningen.  For eksempel der man ønsker å tiltrekke seg ressurssterke unge familier, det 

vil de med både menn og kvinner i høyt kvalifiserte jobber, bør det satses på å utvikle gode 

urbane boligmiljøer for å tiltrekke seg kvinnene, mens små byer med lav urbanitet som satser 

på spredte eneboliger vil sannsynligvis ha minst effekt på denne gruppen. (Kilde: Edward 

Glaeser: «Triumph of the City» og Markedshøyskolen i Oslo) 

     

Figur 47 En leilighet i byen er forenelig med å bo grønt: her Pilestredet Park i Oslo av Asplan Viak Landskap.  

En attraktiv bykjerne i Sarpsborg bør kunne baseres på de bærekraftige kvalitetene som vi 

finner i de velfungerende bydeler i dag: tetthet rundt grønne bykvartaler. De grønne 

boligkvartalene med gatehus og kvartalshus der grønne innergårder og små hager skaper 

store kvaliteter, bør brukes som forbilde for en transformasjon av de deler som ikke er 

attraktive i bykjernen. For eksempel bør det i motsetning til ensformige boligblokker på 

parkeringsgarasjer tenkes at hele kvartalet er en urban hage omringet av ulike bygningstyper 

og leilighetstypologier – både leiligheter, eneboliger og næringer.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=pilestredet+park+terrasser&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tt16n75atwA8GM&tbnid=x_8Td6y0ANF57M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aftenposten.no/bolig/Godt---eller-darlig-boligomrade-6586203.html&ei=SqduUc-FCPPa4QTU3YAY&bvm=bv.45368065,d.bGE&psig=AFQjCNHICD-JXFNSfTZgxHS5FH07voK_Cg&ust=1366292663926721
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Figur 48. Kvartalenes innsider som grønne møteplasser og hemmelige hager; her fra Skåne.   

3.2 Referanser og forbilder  

 

Nedenfor vises noen nyere referanseprosjekter fra attraktive og livskraftige steder. De store 

historiske byene i Europa har en skala, historikk og kultur som gjør det vanskelig å 

sammenligne med Sarpsborg - som helhet. Det kan derimot være relevant å studere både 

prosessene bak (mye visjonsarbeid / nytenkning), og prinsippene i de bærekraftige 

prosjektene i sør Sverige.   

  

Figur 49. Godt eksempel på et nyetablert attraktiv og livskraftig bydel med nytt puls i gamle industriområdet ved 

havet i Västra Hamnen, Malmö. Bildet til høyre viser en helt ny enebolig i by som innfill i en tett bykvartal i 

Landskrona.  

 

http://tradgardslivet.blogspot.com/2010/07/oppen-tradgard.html
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=lund+gatuhus&source=images&cd=&cad=rja&docid=pnGQa6w6PWmmSM&tbnid=NQXqiqC_tp3IrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tradgardslivet.blogspot.com/2010/07/oppen-tradgard.html&ei=t7puUaj5DPHT4QTg6ICwCQ&psig=AFQjCNFYPvD_wZRgVy9KJkf21o_yMvWxEw&ust=1366297276046443
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Västra Hamnen, Malmö  

Byutviklingen på Västra Hamnen i Malmö har pågått i over 10 år og fremstår i dag som det 

fremste laboratorium for moderne, nordisk bærekraftig byutvikling. Västra Hamnen har en 

skala som det er hensiktsmessig å bruke som forbilde for norske småbyer i vekst.  

Industribyen Malmö stupte under en økonomisk nedgangstid på 70- og 80-tallet, og ble 

tynget av fraflytting og arbeidsløshet. Trenden snudde helt på 90-tallet, da politikerne valgte 

å gjøre en bevisst nystart med bærekraft som hovedmål for byens utvikling. Berlins tiltak på 

80-tallet for å løse overflatevannshåndtering ble nøye studert, og en egen svensk modell for 

overflatevanns- håndtering og grønt regnskap ble skapt i Malmö av fagfolk og forskere.  

Resultat ble en bred satsing på pilotprosjekter innen høyere utdanning og bærekraftig 

byutvikling med fokus på moderne urbane bomiljøer. Området har fra slutten på 90-tallet blitt 

utbygd i etapper som stadig setter høyere standard for økonomisk, sosial og økologisk 

bærekraft. Krav til energiforbruk har gått fra lavenergi bygg i etappe 1, til passivhus standard 

i etappe 2 og til plusshus i etappe 3.  

 

  

Figur 50 Masterplan for Bo-01 som viser kvartalsstrukturens uregelmessige forskyvninger. Variasjon i arkitektur 

og uttrykk er sikret gjennom en bevisst oppdeling mellom 20 ulike utbyggere og 30 arkitekter. Figur 51 Gater er 

prioritert for gående og syklende.   
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Bydelen har stor miks av ulike boligtyper, hvor både leiligheter og eneboliger blandes 

innenfor samme kvartal. All energi er fornybar, og åpne dagvannssystemer sikrer både 

økologisk mangfold og kvalitative opplevelser i byrommene.  

Et antall parker er blitt etablert med ulike biotoper, lekeplasser og møteplasser. Metodikken 

for å beregne bærekraft er høyst målbar og konkret, basert på verktøy som «grønytefaktor» 

og «grøna punkter» per tomt. Til sammen gir de et grunnlag for å beregne bærekraft og 

grønne verdier for større utbyggingsområder.  

Gående og syklende prioriteres i gatebildet. De lokale bussene går på miljøgass skal snart 

suppleres med en ny bybane, og i tillegg finnes det flere el-bilpooler.  Således ble 

bysatsningen initiert med en kollektivsatsning på gang-sykkel- og bussforbindelser til Malmøs 

togstasjon og bykjerne, mens bybanen var inkludert i planen som en fremtidig mulighet. Med 

utviklingen har den kritiske massen på antall reiser økt og forsvarer den økonomiske 

satsningen på en bybane.  

Västra Hamnen har vært en global forskningspark for gjennomføring av bærekraftig 

byutvikling de siste 10 årene og enestående i sitt slag i nordisk sammenheng. Det kan være 

interessant å studere metodikken nærmere og skape vår egen tilpasset norske forhold.  

 

 

 

Figur 52. Ved løsrivelse fra det rigide kvadratur grid skapes et mangfold av intime byrom og møteplasser innenfor storkvartalet 

på et gulv hvor gående og lekende prioriteres. Biler parkeres under eller innenfor bebyggelsen og preger således ikke 

byrommet.   
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Til tross for høy tetthet har Bo-01 en landsbykarakter og et mikroklima med intime byrom 

innenfor de vindutsatte storkvartalene. Det er utarbeidet strategiske planverktøy for å sikre 

bærekraftsmålene, og miljøkravene på Bo-01 ble satt opp av kommunen i tett samarbeid 

med Økolog  Annika Kruse.      

 

  

Figur 53 Boligprosjektet Hytten 4 er et eksempel på miks i boligtyper med leiligheter fra 1-6 roms og rekkeshus for 

barnefamilier med egen innganger fra den private innergården for felles lek.  

 

 

Erfaringene fra Västra Hamnen kan oppsummeres med følgende suksesskriterier for å 

oppnå attraktive og bærekraftige byområder:  

 

 Beliggenhet -  gangavstand til city og stasjon for skinnegående transport 

 Attraktive byrom av høy kvalitet – landskap og vann 

 Prioritering av gående, syklende, lekende  

 Bilveier holdes utenfor nabolag, bil-parkering under bakken  

 Mangfold av flere gode møteplasser med lekeplasser i by-vevet 

 Variasjon i bebyggelses høyde, type og funksjon, unngå at det blir monotont  

 Fleksibilitet i leilighetsstruktur  - kan deles opp eller slås sammen 

 Mangfold av leilighetstyper – attraherer ulike aldersgrupper og økonomiske klasser  
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Lillestrøm  

 

Figur 54. Lillestrøm sentrum er avgrenset av elv og dyrkbar mark og er vel koblet til Gardermoen og hovedstaden 

med god forbindelse fra togstasjonen i sentrum (stasjonen ses til høyre i bilde).  

 

Lillestrøm i Skedsmo kommune har de seneste årene gjennomgått en god byutvikling, og 

med tilsvarende størrelse og beliggenhet i forhold til hovedstadsregionen kan den være 

interessant som referanse for Sarpsborg med hensyn til prosess og metode.  

I byutviklingsstrategien for Lillestrøm er det lagt viktige overordnede føringer på 

arealutviklingen i kommunen. Strategien kan i korte trekk sies å ta inn over seg behovet for å 

styre utviklingen tilstrekkelig med tanke på å få riktig etablering på riktig sted, dette blant 

annet i sterk kobling til konsekvens, med tanke på samferdsel.  

En egen modell for utviklingen ”molekylær utviklingsmodell” er i strategien lansert som et nytt 

verktøy. Med ”molekylær utvikling” mener man å beskrive områdenes innbyrdes 

avhengighet, konsekvenser av utvikling et sted i kommunen må veies mot hva det utløser av 

utvikling/konsekvens i resten av kommunen. Sagt på en annen måte: Områdenes 

særegenhet, styrke og identitet søkes forsterket på en slik måte at det gir positive synergier i 

kommunen (og regionen) forøvrig.  

Byutviklingsstrategien peker ut kjerneområdet som utgjøres av Lillestrøm – Strømmen – 

Kjeller, ”L-S-K-triangelet” som det viktigste satsningsområdet med tanke på transformasjon 

og vekst de nærmeste årene. Det betyr at Skedsmo er varsom med å åpne for mye vekst 

andre steder i kommunen, det vil på mange måter ”punktere” muligheten for å oppnå 

tilstrekkelig vekst og kvalitet på det som bør skje i sentrale områder, fortrinnsvis tett på 

Lillestrøm og Strømmen stasjon. Sentralt i LSK-triangelet ligger Nitelva og Sagelva; svært 

viktige naturressurser som må ivaretas på riktig måte i framtida. For at framtidsbyen (LSK-

triangelet) skal bli byen med det ”blågrønne hjertet” må se det på hva som er riktige grep i 

forhold til elva og de grønne områdene. Byen skal igjen, slik det var historisk, vende seg mot 

elva på en måte som ivaretar både elva og byens prinsipper. 

http://www.skedsmo.kommune.no/Documents/Teknisk%20sektor/Prosjektsider/Str%c3%b8mmen%20%c3%98st/Byutvikling%20og%20urban%20strategi.pdf
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Skedsmo kommune er ansvarlig for prosjektet STRAKKS (Strategier for byutvikling i 

mellomstore nordiske kunnskapsbyer), et samarbeidsprosjekt mellom danske og norske 

kommuner, fylkeskommuner og kunnskapsmiljøer. Prosjektet skal blant annet prøve ut nye 

modeller og sørge for byutvikling og næringsutvikling, gjennom et samarbeid med næringsliv, 

forskning og kunnskapsmiljøer. Målet er å komme videre i utviklingen av kunnskapsbyer i 

Kattegat/Skagerrak-regionen. Målet er å få til et samarbeid med grunneiere, beboere, 

forretninger, investorer, entreprenører, politikere slik at planleggerne i kommunen blir 

pådrivere og tilretteleggere i stedet for leverandører av ferdige løsninger. Ett av målene med 

prosjektet er også å utvikle modeller for byutvikling som andre byer i Kattegat/Skagerak-

regionen kan få nytte av. 

 

 

Figur 55.  Fargene viser 5 byområder som er definert som urbane laboratorium i sentrumsplanen for Lillestrøm.  

STRAKKS-prosjektet er ett av flere midler som brukes for å utvikle byen, slik at den kan 

tiltrekke seg ettertraktet arbeidskraft, folk som ønsker å bo og leve her, og bedrifter som man 

ønsker skal etablere seg. Prosjektet skal bidra til byens attraktivitet og konkurranseevne, ved 

å klargjøre utviklingsmål og understøtte aktørenes evner til å samarbeide om å nå disse 

gjennom summen av de tiltak og investeringer som skal gjøres i de nærmeste årene i denne 

delen av sentrum.  

Felles for alle de urbane laboratorier i Lillestrøm er at de ligger i byens sentrum og i 

umiddelbar tilknytning til hverandre, hvilket betyr, at de deler vesentlige utfordringer og 

potensialer i STRAKKS prosjektet. På denne måten har de 5 byområdene også to 

overordnede felles mål. Det ene er å videre utbygge og bidra til en fortsatt opprustning av 

byens sentrum. Lillestrøm har vært vitne til en bemerkelsesverdig oppblomstring av et 

bysentrum de siste 10 år, og utfordringen er å bygge videre i disse områdene på en måte 

som sikrer at byen i fremtiden kan tilby et rikt og variert byliv. 

Det andre overordnede målet er tett knyttet til STRAKKS prosjektets formål – nemlig å tenke 

sammenheng mellom næringsutviklingen og byutviklingen som gjør byen attraktiv for 

virksomheter. Lillestrøm sentrum har et begrenset antall arbeidsplasser og mange av de 

virksomhetene kommer fra forskningsmiljøet på Kjeller og har typisk valgt at lokalisere seg 

andre steder enn i Lillestrøm. Denne utvikling har STRAKKS til formål å endre slik at 

Lillestrøm kan fungere som arvtaker for all den kunnskapen, som i dag produseres på Kjeller.  
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3.3 Tetthet som strategi for bærekraftig utvikling  

 

 

 

 

Hva skjer om vi fortsetter å planlegge norske tettsteder med dagens arealutnyttelse for å 

imøtekomme ønsket om flere billige eneboliger? Fra analysearbeidet «Miljø- og 

samfunnsregnskap for fortetting ved stasjonsnære jorder» (Asplan Viak) ble det vist at 

fortetting i sentrum gir mindre konflikter med hensyn på dyrkbar mark, redusert arealbehov, 

redusert transportarbeid, og ikke minst et mer livskraftig og konkurransedyktig sentrum for 

handel, kultur og andre fritidsaktiviteter gjennom å oppnå kritisk masse mht bosatte og 

arbeidsplasser.    

To mulige utbyggingsalternativer for å møte boligbehovet i Ås er skissert nedenfor. Til 

venstre er vist konsentrert utbygging på stasjonsnære jorder, og til høyre videre utbygging 

basert på dagens arealforbruk pr bosatt (med krav om ikke å bygge på områder med dyrka 

mark). Utbyggingen gjelder en tilnærmet dobling av dagens innbyggertall.   

Beregninger viser 8 ganger så høyt arealforbruk og dobbel så mye generert transport og 

klimagassutslipp i det spredte alternativet i forhold til det kompakte. Det er sett på 

arbeidsreiser, inkludert pendling til Oslo, fritidsreiser og innkjøpsreiser. Selv om den spredte 

utbyggingen bevarer dyrka mark på kort sikt, bygges flere jorder inn, og vil på sikt kunne bli 

vanskelig å drive på en effektiv måte uten å komme i konflikt med boligbebyggelsen.  
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Figur 56 Øverst: Ås tettsted med høy utnyttelse på tre sentrums- og stasjonsnære jorder; leiligheter og rekkehus. 

Krever 400 dekar. Nederst: Ås tettsted med lav tetthet over store arealer vist med eneboligfelt. Krever 3200 dekar 

basert på dagens boligtetthet/tomtestørrelse. Nye boliger er vist i gult.  
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Tetthet i bygningsmasse per m2 kan måles, men er vanskelig å overføre som veiledende 

for hvordan man bør planlegge andre steder. Et tett område kan ha samme tomteutnyttelse 

og likevel holde svært ulike nivåer på attraktivitet og livskraft. Høye bygg er ikke en fasit for å 

øke tetthet i et område, det er snarer bebyggelsestypologi tilpasset et steds karakter og miljø 

som bør være veiledende.  

  

 

  
 
Figur 57 Eksempler fra Danmark på at lav tetthet ikke nødvendigvis henger sammen med økt attraktivitet og 

livskraft for bymiljøet. Her et boligområde med høyhus gir relativt lav utnyttelse.   

 

Studier viser at kvartalsstrukturen med sammenhengende bygninger, grønne 

innergårder og aktive inngangspartier fra bygata er den mest sosiale, økonomiske og 

økologiske bærekraftige strukturen i urbane områder. Uavhengig forskningsresultater viser at 

denne klassiske europeiske bystrukturen er mest bærekraftig i våre nordiske byer:   

 

 Dansk forskning v/ prof. Poul Bæk Pedersen Århus 

 Svensk forskning v/ phd. Alexander Ståhle, Spacescape, Stockholm  

 Norsk forskning v/ Morten Sjåstad, Torbjørn Hansen og Per Medby: « Bokvalitet og 

etterspurte bebyggelsestyper»  

 

Det er ikke bare arealutnyttelsen som gjør at den kompakte byen gir økonomiske gevinster i 
forhold til en mer spredt vekstmodell. Figur 58 gjengir en sammenstilling utarbeidet av ark. 
Knut Selberg som viser at effekten av å bygge tettere får vesentlig uttelling på investeringer 
av infrastruktur.  

Rekkehus koster kommunen under halvparten av eneboliger i investeringskostnader for 
infrastruktur.   
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Figur 58 Effekten av å bygge tettere gjelder ikke bare arealutnyttelse men også løpemeter og utgifter for 

infrastruktur. Her eksemplifisert ved en studie av Arkitekt Knut Selberg presentert på TEKNA / NTNU 2012.  

 

 

Litt om jordvern  

Ny bebyggelse i satellitter utenfor bykjerner som plasseres for å unngå LNF områder har 

vært en utbredt modell i flere tiår i Norge. Samtidig har den europeiske (kompakte) modellen 

vært å addere til eksisterende bystrukturer og infrastruktur.  

Det man ser over tid er at transport og arealbehov endrer LNF landskapet i større grad ved 

satellittmodellen enn den kompakte modellen ettersom LNF området nødvendigvis 

penetreres med veier og omringes av ny bebyggelse; det blir vanskelig å holde 

sammenhengende i større områder.   

Den kompakte modellen derimot kan benytte og bygge på eksisterende infrastruktur og 

samtidig styrke kjernens byliv og livskraft. Dette kan illustreres strukturelt med følgende 

diagram:  
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Figur 59 En utspredning av bystrukturer kan påvirke verdifulle LNF områder. Illustrasjon: arkitekt Knut Selberg 

TEKNA 2012.  

 

En annen årsak til at den kompakte by er mer bærekraftig i lengden er at det blir mulig å 

skape et byvev som binder sammen byen i et rutenett. Det amerikanske båndby-prinsipp er 

basert på bilavstander langs en hovedvei hvor det adderes med «ledige» tomter lenger og 

lenger ut av byen langs en akse. Dette resulterer i en lang by, lange avstander til alt og 

resulterer i mye bilkjøring. I mindre norske byer, for eksempel Hønefoss som er i ferd med å 

få et sentrum som strekker seg i nord-sydlig retning over 4 km, blir resultatet at alle i byen 

sitter i den samme køen kl 16 hver dag.   

 

                                

Figur 60. Norske småbyer trenger å følge et overordnet bærekraftsprinsipp: styrke innerbyens attraktivitet med 
gang og sykkelavstander i to retninger – ikke langs en båndby som resulterer i lange avstander og derfor økt bruk 
av bil.  
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4 FIRE UTVIKLINGSALTERNATIV 

 

4.1 Befolkningsvekst og arbeidsplasser 

I 2012 var det 53 300 bosatte i Sarpsborg kommune. Sarpsborg kommune planlegger for en 

gjennomsnittlig årlig befolkningsvekts 1,2 % for perioden 2012 til 2050. Dette gir en samlet 

befolkningsvekst på drøyt 30 000 personer. Med et slikt utgangspunkt vil det være rundt 

83 000 bosatte i Sarpsborg kommune i 2050.  

Inntil 10 % av veksten antas å komme i omlandet, for å opprettholde befolkningsgrunnlaget i 

lokale grender. Dette betyr at av en samlet befolkningsvekst på 30 000 må 27 000 

lokaliseres innenfor dagens tettstedsområde.  

For å beregne boligbehovet frem mot 2050 er det lagt til grunn 2,2 bosatte pr boenhet (i dag 

er det gjennomsnittlig ca 2,3 bosatte pr boenhet i Sarpsborg).  

For næring er det sett på hvor mye næringsareal fortetting og transformasjon vil kunne 

generere. Ved omregning til arealintensive arbeidsplasser er det benyttet 25 m2 pr ansatt 

(kontor, handel og service).  For arealkrevende virksomheter er det svært store variasjoner i 

arealforbruket pr ansatt så potensialet for dette er ikke beregnet.  

 

Med arealintensive arbeidsplasser menes Handel, kontor, service og lignende, med 

gjennomsnittlig 25 m2 pr ansatt. 

Med arealkrevende arbeidsplasser menes industri, lager, logistikk, plasskrevende 

varehandel og lignende virksomheter. For slike virksomheter er det store variasjoner i 

arealforbruket. 

 

 

4.2 Fortetting og transformasjon 

For å finne potensielle utbyggingsarealer for fortetting og nybygg er det i første rekke sett på 

områder med nærhet til overordnet infrastruktur, slik at det ikke skal være nødvendig å sette 

av store arealer for å bygge dette.   

Potensielle transformasjonsarealer er valgt basert på eksisterende bygningstypologi, 

aktivitetsnivå (befolkningstetthet/arbeidsplasstetthet), sentralitet, samt muligheter for 

alternativ bruk. 
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Det anbefales at potensielle utbyggingsarealer i og ved sentrum følger eksisterende 

kvartalsstruktur. I noen områder anbefales det å endre på gatenettet, for å gjennomrette 

opprinnelig kvartalsstruktur. Dette er skissert ved inntegning av utbyggingsarealene. 

Ved beregning av utbyggingspotensial er det skilt på fortetting og transformasjon. 

Fortettingsarealer har til dels svært lite bebyggelse i dag, og utgjør gjerne områder med lav 

utnyttelse, som følge av blant annet svært generøse tomter, flateparkering og lagerbygg på 

sentrale områder, restarealer uten tydelig opparbeidet grøntanlegg, samt grøntarealer som 

med fordel kunne vært utnyttet bedre, og lignende.  

Transformasjonsarealer har bebyggelse av varierende karakter og kvalitet i dag. I 

transformasjonsprosessen vil deler av eksisterende bygningsmasse kunne brukes videre, 

men med en høyere utnyttelsesgrad, eventuelt med endret bruk (næring til bolig).  

I analysen er det brukt følgende definisjoner:  

 

Transformasjon: endret bruk av et bebygd område.   

Fortetting: høyere utnyttelse i eksisterende struktur eller formål, enten gjennom addering av 

volumer eller rivning og nybygg på hele eller deler av et avgrenset område.  

Nybygg: fra ubebygd mark til ny bebyggelse.  

 

 

I vurderingene er det lagt til grunn ny trase for jernbane gjennom kommunen, slik det er 

foreslått i Jernbaneverkets IC-strategi. Omlegging av jernbanelinjen gjennom Sarpsborg vil 

kunne frigjøre deler av dagens trase gjennom Greåker, Alvim og Brevik11. Ved omlegging til 

tunnel og ny trase over Brevik gis det muligheter for å transformere berørte boligområder til 

nye næringsområder, mens næringsarealene langs dagens trase i syd kan frigjøres til 

blandet bebyggelse. 

I sentrum er det antatt at ny gjennomfartsvei vil gå utenom østre bydel (alternativ til løsning 

skissert i gjeldende kommuneplan), for eksempel slik det er forslått i Asplan Viaks utredning 

om stasjonslokalisering i Sarpsborg5 eller ny bro over Glomma via Borregårdsjordene (som 

er ett av flere mulige alternativer som vurderes i kommunens KVU-arbeid ifm kryssing av 

Glomma). Bystyret har vedtatt at nytt dobbeltspor for IC-toget skal benytte dagens trase 

gjennom sentrum, med stasjon ved dagens stasjonsområde.  

Østre bydel inneholder flere enkeltelementer av høy arkitektonisk kvalitet som det vil være 

viktig å ta vare på også i transformasjonssammenheng (avhengig av bygningsteknisk 

kvalitet).  

Selv om hele kvartaler er markert som fortetting/transformasjon vil det innimellom være 

enkeltbygg verdt å ta vare på. Disse vil være med på å opprettholde og videreføre områdets 

                                                
11

 Mulig løsning for ny jernbanetrase og stasjonslokalisering er utredet av Asplan Viak, Konsekvenser 
stasjonslokalisering Sarpsborg, 09.11.2011, på oppdrag for Sarpsborg kommune. I rapporten foreslås det også 
en alternativ løsning for gjennomfartsvei utenom østre bydel. Stasjonslokalisering vedtatt i bystyret 15. juni 2012 
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historiske karakter. Ved fortetting/transformasjon i sentrum er det lagt vekt på å beholde den 

historiske rutenettstrukturen, og eventuelt gjenopprette gatestrukturen i strøk der denne er 

forskjøvet eller bygd igjen.  

I sentrumsnære områder er det sett på en del grønne områder som kan vurderes bebygd. 

Det forutsettes at utbygging tar utgangspunkt i dagens grønne elementer, og opprettholdelse 

av allmenn tilgjengelighet som grunnlag for rekreasjon.  

 

Tetthetsgrader 

Ved beregning av utbyggingspotensialet er det benyttet tre ulike tetthetsgrader, avhengig av 

utbyggingsarealenes beliggenhet og egnethet for henholdsvis boligformål, blandede formål 

og næringsformål.  

Tabell 3. Tetthetsgrader benyttet i beregningene 

Tetthetsnivå Bebyggelig areal Bolig pr daa Bosatte pr daa Etasjer Boligstørrelse
1 

Svært høy tetthet 50 % 11 - 14 24 - 30 4 - 6 100 m
2
 

Høy tetthet 40 % 8 - 10 18 - 22 2 - 4 100 m
2
 

Middels tetthet 30 % 4 - 7 9 - 15 2 - 3 110 m
2
 

1
Gjennomsnitt boligstørrelse (BTA)

 

 

Tabell 4. Fordeling mellom bolig og næring: 

Tetthetsnivå Boligandel Næringsandel 

Svært høy tetthet 85 % 15 % 

Høy tetthet 90 % 10 % 

Middels tetthet 100 % 0 % 

 

Bebyggelig areal angir hvor stor del av tomtearealet som kan bebygges. Resterende areal 

benyttes til lokal infrastruktur, grøntareal, uteområder, sosial infrastruktur og lignende. I 

områder med høy og svært høy tetthet er det forutsatt at all parkering skjer under bakken 

eller i felles parkeringsanlegg i nærområdet.  

Ved utbygging i sentrum bør det legges til rette for næring eller andre publikumsrettede 

aktiviteter i første etasje, eventuelt bygges slik at dette kan etableres på sikt, for å legge til 

rette for urbanitet på gateplan.  

Antall boliger pr dekar vil avhenge av hvordan tomtene utformes, fordeling mellom bolig og 

næring, andel grøntareal (det kan for eksempel etableres ett felles grøntområde for flere 

nærliggende kvartaler), og hvilket areal som inkluderes i beregningene (f eksempel 

infrastruktur). Tallene i tabellen er en indikasjon på hvilken tetthet det kan forventes.  

Transformasjonsområdene har ulike størrelse og karakter, med ulik grad av behov for 

overordnet infrastruktur og andre fellesarealer (grøntanlegg, idrettsanlegg, park og lignende). 

Arealet av transformasjonsområdene er redusert med 40 % for å ta høyde for dette. Det er 
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deretter benyttet samme prosentsats for bebyggelig areal som for fortettingsområder på 

resterende del. Reelt utbyggingspotensial for et transformasjonsområde på 10 daa i et 

område med «svært høy tetthet» blir dermed: 10 daa * 60 % * 50 % = 3 daa. 

 

Diagram som viser prinsipp for arealutnyttelse ved fortetting med høyeste tetthet:  

 

 

 

 

 

 

Diagram som viser prinsipp for arealutnyttelse ved transformasjon og nybygg med høyeste 

tetthet:  

 

 

 

 

 

 

 

Kartet i Figur 61 viser fordeling av de ulike tetthetsgradene som har blitt benyttet ved 

beregning av utbyggingspotensialet i Sarpsborg. Det er lagt til grunn at det kan bebygges 

med høyere tetthet i sentrum enn lengre ut i kommunen. Dette fører til at det samlede 

arealforbruket varierer for de enkelte alternativene, avhengig av hvor stor andel som er lagt 

til henholdsvis sentrum eller mindre sentrale områder. Det er også antatt at potensialet for å 

kombinere bolig- og næringsformål (arbeidsplassintensiv næring) er størst i og ved sentrum, 

slik at utbyggingsalternativer hvor større andeler av utbyggingsområdene ligger i utkanten av 

kommunen (mindre andeler i sentrum) vil gi mindre tilgjengelig areal til næringsformål.  

50 % 

bebygges 

50 %  

Lokal  

Infrastruktur 

grønt o.l. 

 

30 % 

bebygges 

70 %  

overordnet og lokal  

infrastruktur, grønt o.l. 
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Figur 61. Fordeling av tetthetsnivåer lagt til grunn ved beregning av utbyggingspotensialet i Sarpsborg 
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Eksempel på områder med sammenlignbare tetthetsgrader i Buskerudbyen 

Tetthetsgradene i Tabell 3 er basert på en lignende utredning Asplan Viak har gjort i 

Buskerudbyen12, hvor det ble tatt utgangspunkt i tettheter i eksisterende boligområder i 

regionen, fortrinnsvis Drammen.  

Nedenfor følger eksempler på områder i Drammen/Buskerudbyen med sammenlignbare 

tetthetsgrader. Beregningene er basert på de enkelte kommuners matrikkeldata, som blant 

annet inneholder en registrering av antall boenheter pr bygning. Det tas forbehold om at 

datagrunnlaget kan inneholde feil (mangelfulle registreringer, slik at tettheten i realiteten kan 

være høyere). 

 

Figur 62. Kvartal i Drammen med 16 boliger pr daa 

                                                
12

 Buskerudbyen består av kommunene Lier, Drammen, Øvre og Nedre Eiker, samt Kongsberg 
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Figur 63. På Strømsø er det 12 boliger på daa 

 

Figur 64. 5 boliger pr daa i kvartalsstrukturen i Kongsberg sentrum 
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Eksempler på områder med sammenlignbare tetthetsgrader i Sarpsborg 

Nedenfor følger eksempler på ulike tetthetsgrader i Sarpsborg, som kan brukes som 

sammenligningsgrunnlag. Beregningene er basert på opplysninger fra matrikkelen (GAB-

registeret), som blant annet inneholder antall boenheter pr bygning/adresse. Det tas 

forbehold om at datagrunnlaget kan inneholde feil (mangelfulle registreringer, slik at tettheten 

i realiteten kan være høyere). 

 

Figur 65. Antall boliger pr dekar i noen kvartaler i østre bydel 
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Figur 66. Antall boliger pr dekar i noen kvartaler nær Sarpsborg torg, hvorav flere er av nyere dato 

 

Figur 67. Antall boliger pr dekar i noen eldre boligområder på Nedre Lande, vest for jernbanen  
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4.3 Sarpsborg sentrum 

 

Områder i sentrum 

For å kunne gjøre en hensiktsmessig vurdering av Sarpsborgs byutvikling er det lagt til grunn 

en overordnet vurdering av de ulike sentrumsområder og deres potensial for utvikling 

(fortetting og transformasjon). Med utgangspunkt i områdeinndeling i kommunedelplan for 

sentrum, som er basert på de ulike områders karakter er det lagt følgende vurderinger til 

grunn for analysen: 

Bykjernen – ansees som det mest strategiske området for at Sarpsborg skal lykkes med 

attraktiv og livskraftig vekst. Dette kan oppsummeres med følgende: 

 Bykjernen utgjør Sarpsborgs historiske sentrum, og inneholder de mest vitale 

målpunkter og kommunikasjonsnav i byen (jernbanestasjon, bytorget, bussterminal, 

middelalderparken, gågate, handlegater, med mer) 

 Ved etablering av nytt dobbeltspor i 2026 (NTP 2014) vil jernbanenes posisjon i det 

regionale transportnettet styrkes betraktelig i forhold til dagens situasjon. Dette 

gjelder kobling både nordover i retning Oslo og sørover i retning Sverige. Kvartalene 

nærmest stasjonen vil kunne bli de mest attraktive områdene i kommunen for 

utvikling. 

 Bykjernen, særlig de østre deler, består av bygninger og kvartaler av svært 

varierende kvalitet, og anses derfor for det området i sentrum som har størst 

potensiale for fornyelse og økt vitalitet. Sett i forhold til investering i nybygg, og basert 

på de to foregående punkter, ansees dette området som det mest bærekraftige og 

økonomisk gunstige å begynne en sentrumstransformasjon i.  

Fritznerbakken, Gleng, Enenda – i følge kommunedelplan for sentrum skal dette området 

bebygges med maks 2 etasjer, basert på en helhetlig plan/strategi fra 1972. Dette betyr at 

området ikke kan bli utslagsgivende for en vesentlig vekst i sentrum gjennom fortetting 

dersom planen fra 1972 fortsatt skal legges til grunn. Glengshølen som del av 

rekreasjonsområde for sentrum utfordres ved å fortettes på de arealer som ligger nærmest 

stasjonen. Dette vil kunne styrke utviklingspotensialet for en «stasjonsby», og samtidig rette 

byen mot Glengshølen, slik at Glomma blir en reell del av bybildet.  

Kruseløkka - Kruseløkka oppleves som en karakteristisk og velfungerende bydel med 

byvillaer i grønne kvartaler. Det ansees derfor ikke som et viktig område for transformasjon, 

selv om en viss eplehagefortetting vil være relevant. For å opprettholde områdets karakter 

bør en eventuell fortetting skje i henhold til dagens skala.  

Torsbekkdalen - Torsbekkdalens store sammenhengende åpne arealer utgjør både et 

brudd og et tomrom i bystrukturen. Det å bevare så store og sammenhengende grøntarealer 

gitt byens størrelse og antall innbyggere bør revurderes. En strategi for å fortette sentrum vil 

innebære at såpass store områder må veves bedre inn i bystrukturen, noe som kan oppnås 

ved å redusere skalaen på de grønne områdene. Det anbefales derfor å bebygge 

randsonene til de grønne områdene i Torsbekkdalen, og bevare de indre arealene til allment 

tilgjengelig rekreasjon.   
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Sandesund – Sandesund oppleves som en karakteristisk og velfungerende bydel med 

byvillaer i grønne kvartaler. Det ansees derfor ikke som et viktig område for transformasjon, 

selv om en viss eplehagefortetting vil være relevant. For å opprettholde områdets karakter 

bør en eventuell fortetting skje i henhold til dagens skala. Elvefronten med Tollbodbrygga har 

utviklingspotensial for bymessig bebyggelse med vannkontakt, men skjemmes av trafikkstøy 

og skygge fra Sandesundbroa. Støyskjerming vil kunne bedre forholdene og øke potensialet 

i området.  

Vesteng – Hovedinnfartsåren til sentrum gjennom Torsbekkdalen preges av store grønne 

restområder og lavt utnyttede næringsområder på østsiden, og delvis transformerte 

næringsområder på østsiden. Østsiden av dalstrekningen har et stort fortettingspotensial for 

bymessig bebyggelse, mens omlegging av jernbanen vil kunne utløse transformasjon og 

bedre arealutnyttelse på vestsiden.  

Kulås – potensialet for utvikling ansees som lavt grunnet restriksjoner knyttet til 

kulturhistorisk vern. Dette gjelder både boligområder, parkområdet, og dyrka mark. De deler 

av området med dyrka mark som ligger nærmest bykjernen og fv 109 kan derimot vurderes 

som strategisk interessant for utvikling av sentrum i retning av Borregaards fremtidig 

næringspark.   

Kulås øst – Har noe potensial for fortetting i form av sammenhengende 

bebyggelsestypologier (townhouse/rekkehus/flermannsboliger) i kvadratur. På denne måten 

beholdes og styrkes bykjernes karakteristiske urbane karakter med tett og lav bebyggelse i 

grønne kvartaler.    

Sentrumsformål – Arealet innenfor bykjernegrensen er satt av til sentrumsformål. Det vil si 

at handel, service, kultur, servering, og annen sentrumsbasert næring primært skal 

lokaliseres innenfor dette området. For å oppnå nok puls, aktivitet og byliv er det viktig at 

området satt av til sentrumsformål ikke blir for stort, og at de viktigste funksjoner og målpunkt 

er innenfor gangavstand. Miljøverndepartementet har anbefalt at et handelssentrum for en by 

av Sarpsborgs størrelse bør holdes innenfor et område med radius 300 meter for å være 

velfungerende. Forslag til bykjernegrense følger av kommunedelplan for sentrum (se Figur 

69). Avgrensningen dekker et areal på 1200*500 meter, et område som tilsvarer strekningen 

Jernbanetorget-Slottet i Oslo (Karl Johans gate), se Figur 70.  

På sikt kan det anbefales å utvide bykjernegrensen på følgende områder:  

 nordøst for jernbanestasjonen; for å aktivere begge sider av stasjonsområde 

 kulturkvartalet ved Kirkegata skole; for å etablere et kulturbasert knutepunkt 

 det gamle sykehuset; for å bygge opp under en inngang til bykjernen fra fv 118 

 kvartalene langs Korsgata mellom Jonas Lies gate og Festiviteten; for å bygge opp 

under en inngang til bykjernen fra Torsbekkdalen 
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Figur 68. Områder i Sarpsborg sentrum av spesiell interesse 

 

Glengshølen 

Kulås 

Fritznerbakken 
Gleng, Enenda 
 

jo 

Kruseløkka/ 
Torsbekkdalen 

Sandesund 

Kulås øst 

jo 

Bykjernen 

jo 

Vesteng 



Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 81 

 

SARPSBORG KOMMUNE Asplan Viak AS 

 

 

Figur 69. Byutviklingstiltak i Sarpsborg sentrum. Bykjernegrense fra Kommunedelplan for sentrum2012-2023 er 
vist i grønt, og forslag til langsiktig utvidelse er vist i rødt 
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Figur 70. Bykjernegrense fra forslag til kommunedelplan for sentrum 2012-2023 projisert på Oslo sentrum. 
Området tilsvarer Karl Johans gate mellom Jernbanetorget og Slottet.  
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Generatorer 

Grunnlaget for en bærekraftig og levende bykjerne finnes allerede i Sarpsborgs bykjerne 

med den utbredte kvadraturstrukturen. Byrom, attraksjoner og målpunkter er derimot noe 

som det kunne satses mer på for å skape helhet, puls i byrom og sammenheng innenfor 

gangavstand. Med St. Marie gate som hovednerve i bylivet anbefales det å satse på noen 

generatorer i kort gangavstand, uavhengig av valg for vekststrategi utenfor bykjernen.  

 

Figur 71. Generatorer for byutvikling i Sarpsborg sentrum 

 

Bytorget 

Torget og gågata St. Marie gate utgjør kjerneområdet for handel i sentrum i dag. Torget er 

nylig restaurert, og er nå blitt vesentlig større enn det opprinnelig var. Det kan tenkes at dette 

viktige byrommet ville vært mer dynamisk om det var mindre og mer intimt.  

Det foreslås på sikt å bebygge den nordre halvdelen med et relativt høyt bygg, for eksempel 

et boligtårn med handel i 1 etg., både som signalbygg for byrommet, som fondvegg for torget 

og ikke minst for å få 24t liv og trygghet («overvåking») i området. Dette vil kreve en 

forsterkning av parkeringskjellerens konstruksjon som i dag ikke er dimensjonert for 

bebyggelse. Busslinjer som tangerer torgets østside i dag foreslås lagt til den nordre side av 

et slikt høyt bygg, hvor det gis plass til en gateterminal og utfart vestover i Roald Amundsens 

gt.  
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Som en første fase kan det vurderes å opparbeide nordsiden av torget som en vente- og 

omstigningssone for den nye gateterminalen i nord. Dette kan for eksempel utformes som en 

lav glasskonstruksjon med ventefasiliteter, som vil gi torget en aktiv vegg mot nord, og 

byrommet en bedre skala.  

 

 

Figur 72. Lilla Torg Malmø: Det høye bygget danner nordveggen i byrommet og skaper en signaleffekt i byvevet 
og viktigheten av byrommet nedenfor som møteplass.  

 

Kirkegata skole  

I forlengelsen av St. Marie gate ligger St. Marie plass med tilliggende skolekvartal som er 

fraflyttet og moden for nytenkning. Selve bygningsmassen er av høy arkitektonisk kvalitet, 

men krever generell oppgradering. Gjennom en transformasjon av området som helhet skulle 

dette rommelige kvartalet kunne inneholde en rekke kulturelle funksjoner, som et moderne 

og urbant møtested som styrker gågata og østre bydel. Arealene på skoleområdet kunne 

tenkes supplert med ny bebyggelse og attraktive utearealer for lek og urbant liv, både på 

skoleområdet og på St Marie plass. Utviklingen burde skje i samarbeid med private og/eller 

statlige aktører. 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=lilla+torg+malm%C3%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=K3pR0xyMQ7MklM&tbnid=t07spMAx_mVkvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lilla-Torg-Malmo.jpg&ei=k95KUcPkOsGStQaKjIHwDA&bvm=bv.44158598,d.Yms&psig=AFQjCNFENvXsS50i1EobjCKqpKLXbq2p6g&ust=1363947526819187
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Figur 73.  Fra Litteraturhuset i Oslo, som har blitt et viktig samlingspunkt i byen, med mulighet for både servering 
(cafe og restaurant), ulike kulturopplevelser (teater, konserter, forfatterpresentasjon og debatter), samt bokhandel.  

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=litteraturhuset+oslo+&source=images&cd=&cad=rja&docid=3dgxtDkYyiEeVM&tbnid=p9QmP2HrDY3sjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.litteraturhuset.no/nyheter/2011/sommerapningstider.html&ei=YVJMUbCKEaKJ4gT-kYC4Bg&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNEfwnITazwa6A2JTgVVAhiKPROsGw&ust=1364042709817301
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=litteraturens+hus+oslo&source=images&cd=&cad=rja&docid=HN_MChDwxxUGMM&tbnid=LGDXSJInMTdZOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/03/520026.html&ei=b1FMUbiuCYap4ATN0YGgBQ&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNFnBJoMOZhItSKK-C26YIIxiLE-9g&ust=1364042469371193
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=litteraturhuset+oslo+&source=images&cd=&cad=rja&docid=oDOGLRNDR-ZzuM&tbnid=ujYKVFv-eRSTiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8118709&ei=klJMUZiUKIT-4QTBvIHIBg&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNEfwnITazwa6A2JTgVVAhiKPROsGw&ust=1364042709817301
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Borgarsyssel museum/ Ruinparken 

Som endefond i St. Marie-aksen bør ruinparken med tilhørende museum og verksteder 

kunne forsterkes som kvalitativt målpunkt i bykjernen. Her burde det suppleres med flere 

attraksjoner og servicemuligheter som for eksempel servering og kunstutstillinger/ 

installasjoner, lekearealer for barn, med mer.    

 

 

Figur 74. Bilder fra Moderna Museet Malmø og Domkirkeodden Hamar (bearbeidet av Sverre Fehn).  

 

Stasjonsområdet 

Sett i sammenheng med konkurranse om den attraktive veksten i Osloregionen vil Sarpsborg 

på sikt være avhengig av gode togforbindelser. Dette gjelder både mot Oslo og Gøteborg, 

hvor særlig koblingen til Sverige er interessant med tanke på en mulig fremtidig rolle som 

Norges portalby for togreisende fra kontinentet. I et slikt perspektiv skulle Sarpsborg kunne 

strekke seg mot å bli et attraktivt besøksmål og arbeidssted i nordisk sammenheng.  

Dagens stasjonsområde fremstår som frakoblet bykjernen og sentrumskvadraturen, lokalisert 

i bunnen av en nordvendt bakke. Her burde det kunne tenkes helt nytt.  

Stasjonens plassering langs dagens stasjonsområde bør vurderes; ved transformasjon av 

kvartalene i øst og mulighet for byutvikling på nordøstsiden av jernbanelinjen (fliselageret til 

Borregård) åpnes nye muligheter. Her kunne det tenkes en moderne terminal plassert lenger 

mot øst som et midtpunkt i det nye satsningsområdet i østre bydel, og dermed sentralisert i 

forhold til den historiske kvadraturen.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=hamar+fehn+&source=images&cd=&cad=rja&docid=KrPMFIWRF1d1YM&tbnid=llzEPBvKOfBxWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://omarkitektur.blogspot.com/2009/01/fehn-og-de-andre-en-introduksjon-til.html&ei=zlJMUbbIEsrL4AT404CABg&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNHhMI5kTEcq4AOX8ArlvRMGOk3uNA&ust=1364042812124035
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=hamar+fehn+&source=images&cd=&cad=rja&docid=hxf2hQoaWGYi7M&tbnid=YxRmkO2kFaD8gM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gardermoen.no/no/destinasjon/eks_pa_egne_websider/severdigheter/Domkirkeodden+p%C3%A5+Hamar.b7C_wlnGX5.ips&ei=K1NMUdbHFebi4QTvtYDIBQ&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNHhMI5kTEcq4AOX8ArlvRMGOk3uNA&ust=1364042812124035
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=mei APPARTMENTS ROTTERDAM&source=images&cd=&cad=rja&docid=EBgbNFGYFVdO4M&tbnid=4gf72Bse07vQeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/category/retail-facilities/&ei=pVNMUZHZIaW74AS4kICIBg&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNGY0RCvtPApMhd6hjWGfigWWms77w&ust=1364043033815983
http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/files/2012/12/WO-ROG-01-Jau-20121108.jpg
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Denne delen av byen med stort terrengfall mot nord kunne vært et område med langt høyere 

tetthet enn i kvadraturen for øvrig; en stasjonsby for nye næringer og kontorarbeidsplasser.  

 

Figur 75. Fra Asplan Viaks forsalg for utvikling av Sandvika sentrum, med utgangpunkt i stasjonsområdet som 
generator på næring og arbeidsplasser i bykjernen.  

 

 

Figur 76. Illustrasjon av hvordan en ny jernbanestasjon i Sarpsborg kan se ut. Det bør åpnes for fortetting og 
transformasjon på begge sider av jernbanelinjen. 3D-modellen viser kun eksisterende bebyggelse utenom selve 
stasjonen (blått tak) og et tilhørende parkeringsbygg. Forslag utarbeidet av Asplan Viak.  
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Figur 77. Illustrasjon av hvordan en ny jernbanestasjon i Sarpsborg kan se ut. Det bør åpnes for fortetting og 
transformasjon på begge sider av jernbanelinjen. 3D-modellen viser kun eksisterende bebyggelse utenom selve 
stasjonen (i blått), som er tenkt lagt på tvers av jernbanetraseen, sammen med en gangbru med mulighet for 
allmenn ferdsel. Forslag utarbeidet av Asplan Viak.  

 

Ny bruforbindelse over Glomma 

Sarpsborg kommune har nettopp startet arbeidet med planlegging av ny fremtidig 

bruforbindelse og veiløsning over Glomma13. 

Følgende alternativer skal utredes nærmere:  

a. Utvide med to kollektivfelt i eksisterende trasé mellom Borregaardsbakken og Dondern 

b. Ny trasé over Hafslundsøy, der alternativene er; 

i. kollektivfelt og 2 allmenne felt i trasé over Hafslundsøy og ingen bruk av 

eksisterende trasé 

ii. allmenne felt i ny trasé over Hafslundsøy og bruk av eksisterende trasé til 2 

kollektivfelt.  

c. Ny trasé med 2 allmenne felt sør for Sarpsfossen, der eksisterende trasé brukes til 2 

kollektivfelt. 

Alternativene er vist i Figur 78.  

                                                
13

 Alternativene ble lagt frem når prosjektet var i sluttfasen (12.03 2013), og har således ikke inngått 
som premiss for oppgaven.  



Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 89 

 

SARPSBORG KOMMUNE Asplan Viak AS 

 

 

Figur 78. Alternative løsninger for ny kryssing av Glomma (kilde Sarpsborg kommune) 

Uten å foregripe utredningsarbeidet, frarådes det å utvikle en løsning som vil føre 

gjennomfartstrafikken gjennom østre bydel. En slik løsning vil skape en barriereeffekt 

gjennom byens historiske kvadratur. For å kunne løfte bilvegen over dagens jernbanetrase 

vil alternativ b kreve at det bygges en høy bro med kraftig brokar midt i kvadraturen 

(sammenlignbart med Ring1-løsningen over Vaterland i Oslo). Vår anbefaling er således å 

satse på enten alternativ a eller c, som begge muliggjør å føre gjennomfartstrafikk utenom 

sentrum, eventuelt med egne kollektivgater gjennom Østre bydel, dersom man ønsker å 

revitalisere bydelen og skape attraktive boområder i denne delen av Sarpsborg. 

 

Figur 79. Fra brofeste for Ring 1 ved Vaterland i Oslo. Slike løsninger hvor hovedveger løftes over byens gulv 
skaper dårlige forutsetninger for å oppnå trygge og gode bymiljøer.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=vaterland+gr%C3%B8nland&source=images&cd=&cad=rja&docid=g7fnUhd0p9LVQM&tbnid=UIKQxV7KMnet-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://journalen.hioa.no/journalen/Nytt_fra_Oslo/2013/02/25/riverside-ungdommene-foler-seg-trygge-pa-gronland&ei=nw1kUe6zFab64QTSyICwDw&psig=AFQjCNG5qlMt-YhhyH5H0RC2Vdu5CYlh-A&ust=1365597974403505
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Figur 80. 3D-modell som viser hvordan ny jernbanebru kan kombineres med 4-felts bru over Glomma ved 
Sarpsfossen, i samme område som dagens bruer. Jernbanebruen lengst mot nord (ny bru må bygges ifm 
etablering av dobbeltspor). 4-felts bru er tenkt etablert med 2 felt for bil og 2 kollektivfelt. Forslag utarbeidet av 
Asplan Viak.  

 

Bryggeriet og papirfabrikken i Olav Haraldssons gate 

Disse virksomhetene er velfungerende i dag, men etter hvert som byen vokser og får behov 

for høyere utnyttelse av sentrale arealer bør det vurderes en mindre sentral lokalisering av 

disse arealkrevende virksomhetene.  

Dersom områdene settes i spill for transformasjon skulle dagens bebyggelse kunne 

transformeres til nye næringer eller boligmiljøer.  Fra å ha fungert som lukkede arealer, vil en 

slik transformasjon føre til en bedre sammenheng mellom sentrum og sentrumsnære 

boområder mot nord.   

En annen spennende mulighet kunne være å vurdere dette som moderne «loft appartments»  

- friske fabrikkleiligheter med grove overflater og stor takhøyde for ad-hoc leiligheter som 

appellerer til en ung urban og kreativ boligmarked.  
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Figur 81. Eksempel på ombygging fra industri til bolig, ved MEI arkitekter i Rotterdam. 

 

Ny stadion? 

På sikt kan det være et alternativ å flytte dagens fotballstadion til Glengshølen, i nærheten av 

fremtidig ny jernbanestasjon. Stadionanlegget forutsettes da anlagt med kontorer, og 

eventuelt noe handel og andre servicefunksjoner. Et stadionanlegg vurderes å være mer 

forenelig med Borregaards virksomhet (tømmerlager og flisproduksjon) enn boligformål. 

Plassering av anlegget må i så fall tilpasses Borregaards interne jernbanesystem og øvrig 

logistikk i området. Eksisterende stadionanlegg forutsettes da transformert til bybebyggelse, 

hovedsakelig boliger. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=mei+architecten+rotterdam+st+job&source=images&cd=&cad=rja&docid=9KQiU2qbNYmI5M&tbnid=X15PhMxiEbvMAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flickr.com/photos/irdrager/3839929632/&ei=dxFkUY2AI9Ha4QSo2IDIAw&bvm=bv.44990110,d.bGE&psig=AFQjCNF13iFErUbfLPVcwxRfNlkbPqUxag&ust=1365598945314026
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=rotterdam+st+job+loft+interior&source=images&cd=&cad=rja&docid=8D97oLOQ3s7nwM&tbnid=7RJc2S8VG9CEDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.inrichting-huis.com/en/interior-design/interior-design-in-lloydstraat-38d-rotterdam/&ei=PBJkUe74F7TE4gSfiIGADA&bvm=bv.44990110,d.bGE&psig=AFQjCNG9uMe-NRHUES0VoAEPXkWvqLHY6g&ust=1365599144152875
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Figur 82. Eksempel gode boligområder med høy tetthet i grønne omgivelser, Selegrend i Åsane Bergen. 

 

Figur 83. Eksempel gode boligområder med høy tetthet i grønne omgivelser, Skårsetlia Lillehammer (opprinnelig 
bygget som deltakerlandsby for OL i 1994).   

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=%C3%85sligrenda,+Bergen&source=images&cd=&cad=rja&docid=LtZexr0W-4I3hM&tbnid=dFOo3ZYSggTJmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.panoramio.com/photo/70692520&ei=jCNkUaGAMumt4AT5lYDoAQ&bvm=bv.44990110,d.bGE&psig=AFQjCNEU1LJsV-wcgOc5Nod3ubInwOG8xg&ust=1365603550126753
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=sk%C3%A5rsetlia&source=images&cd=&cad=rja&docid=75WInPqeHPOAZM&tbnid=6XTnxW1CU_ExAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lundhagem.no/projects/all/deltagerlandsbyen&ei=yiNkUfrHNYnm4QSvpYHoDw&bvm=bv.44990110,d.bGE&psig=AFQjCNER0mNpJpP8M84pm3-K6G7DVyoN7w&ust=1365603640093954
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4.4 Alternativ 1: Kollektivakser 

Hovedgrep 

I dette alternativet er det lagt vekt på transformasjon og fortetting i sentrum, i kombinasjon 

med utvikling langs noe få, strategiske kollektivakser. Alle utbyggingsarealer er innenfor 

fylkesplanens langsiktige tettstedsgrense, og ligger i gangavstand til sentrum eller et 

høyfrekvent kollektivtilbud (noen områder krever eventuelt etablering av nye 

gangforbindelser). Alternativ 1 er vist i Figur 84. 

Strategi for utviklingsretning  

Strategien i dette alternativet er først å fortette i sentrum og sentrumsnære områder, og 

deretter å styrke utviklingen i retning av Fredrikstad, på begge sider av Glomma 

(Sandesund-Greåker og Hafslund).  Det er ikke lagt opp til utbygging mot Kalnes sykehus, 

slik at dette blir en ren transportetappe for kollektivtransport.  

De to aksene er valgt basert på følgende parametere; de muliggjør sammenhengende 

bebyggelsesstruktur med Sarpsborg sentrum, gir grunnlag for et høyt og jevnt 

kundegrunnlag på Glommaringen, og knytter sammen store potensielle transformasjons- og 

fortettingsområder. En slik utviklingsretning vil være i tråd med regionale myndigheters 

overordnede og langsiktige mål om å knytte bebyggelsen i Sarpsborg og Fredrikstad 

sammen.  

Transformasjonsområdene langs St Torps vei (fv 111) ansees som gode 

transformasjonsområder av to grunner, god kollektivdekning og mulighet for å kunne knyttes 

til sentrum ved en fremtidig veiforbindelse over Glomma, gjennom Borregaards 

industriområde. Sistnevnte er drøftet som en mulighet i møte med representant for 

Borregaard 15.01.13.  

Mobilitet 

Samtlige utbyggingsarealer ligger godt til rette for å kunne betjenes med kollektivtransport. I 

tillegg ligger mange av områdene i gangavstand til sentrum (jernbanestasjonen og torget).  

Følgende kollektivakser er lagt til grunn for dette alternativet: 

 Glommaringen; som går mellom Sarpsborg sentrum og Fredrikstad sentrum, med 

trase på begge sider av Glomma (samme trasé som i dag)  

 En ny indre sentrumsring; som knytter sammen de nye transformerte og fortettede 

områdene i sentrum: Torget, Storgata, Borregaardsjordene, Østre bydel, og 

jernbanestasjonen. Oscar Pedersens vei anbefales anlagt som en ren kollektivgate 

mellom Hjalmar Wessels vei og Olav Haraldssons gate. 

 I tillegg må det etableres en shuttle/pendelbuss mellom Sarpsborg sentrum og Kalnes 

sykehus, langs henholdsvis Tuneveien og E6 (samlerute i sentrum med stopp på 

jernbanestasjonen og torget, og transport-etappe mellom Grålum og Kalnes).  

Utvikling av transformasjonsområder mellom Greåker og Sandesund krever etablering av 

gode forbindelser for gående og syklende til bussholdeplasser langs Fv109. For øvrig vil 

utbyggingsarealene i alternativ 1 kunne knytte seg opp mot eksisterende infrastruktur. 
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Bomiljø 

I dette alternativet legges det til rette for blandet boligbebyggelse i sentrum og langs Glomma 

generelt (Sandesund-Greåker, Glengshølen, Hafslund). I områder mellom hovedvei og vann 

kan det tenkes en blanding i boligtypologier som på Sjællands østkyst nord for København 

(Strandvejen); her er det lagt opp til leilighetsbygg i bakkant, deretter lavere 

rekkehusbebyggelse nærmest sjølinjen. I sentrum bør det være en urban miks av bolig, 

handel/service og kontorbasert næring som bygger opp under et bærekraftig og livskraftig 

byliv. Med en gjennomsnittlig boligstørrelse på 100 m2 i sentrum bør det vektlegges gode 

kvaliteter for barnefamilier. Dette innebærer å legge til rette for en livsstil med korte 

gangavstander til jobbe/kollektivtilbud, skoler og barnehager. Selve bomiljøet bør bygges opp 

rundt grønne lekearealer og møteplasser innenfor kvartalet/nabolaget. Dette betyr at dages 

store grønne friområder og mellomrom erstattes med mer intime «lommeparker» i passende 

skala, som er tilgjengelig for alle byens borgere.  

 

Næringsutvikling 

Langs kollektivtrasen på fv 109 på Alvim anbefales det å legge til rette for 

arbeidsplassintensiv og sentrumsbasert næring. Øst for E6 vil dette fungere som buffer for 

nye boligområder i bakkant. Gjennom transformasjon foreslås det å legge til rette for 

arealintensiv næring på Hafslund. På Tunejordet kan tenkes mer plasskrevende næring.  

Som møteplasser i de nye utbyggingsområdene kan det eventuelt åpnes for etablering av 

nærbutikk, gjerne i kombinasjon med privat/offentlig service rettet mot et lokalt marked i 

Sandesund/Alvim og Hafslund (vist som lokalsenter i kartet). 

På Alvimjordet kan det tenkes etablert arealkrevende handel rettet mot et regionalt marked i 

tilknytning til avkjørsel fra E6 og fv 109. Dette området har mulighet for god regional 

tilgjengelighet med både kollektivtransport og privatbil.  

For øvrig vises det til kapittel om sentrum og sentrumshandel.  

 

Utbyggingspotensial 

 

 12 300 boliger / 27 200 bosatte 

 Antall nye bosatte i sentrum14: 11 600 

 252 dekar næringsareal / 10 000 arbeidsplasser (kontor/handel/service) 

 Gjennomsnittlig arealforbruk: 139 m2 pr bosatt 

 Nytt utbyggingsareal: 1,7 km2 

 Utstrekning: 6,1 x 4,1 km 

  

                                                
14

 Innenfor 1,5 km fra Sarpsborg torg  
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Fordeler: 

 Muliggjør økt satsning og aktivitet i bykjernen ved å legge til rette for høy befolknings- 

og arbeidsplasstetthet i og ved sentrum 

 Bygger opp under sentrum som byens viktigste tyngdepunkt  

 Høy tetthet langs viktige transportkorridorer muliggjør etablering av et 

konkurransedyktig og bærekraftig kollektivtilbud 

 Muliggjøre variert boligtypesammensetning  

 Høy grad av fortetting og transformasjon gjør at ny boligbebyggelse i vesentlig grad 

kan knyttes opp mot eksisterende tilbud av sosiale tjenester (skoler, lokalsentre med 

privat/offentlig service og lignende), noe som reduserer offentlige investeringsbehov i 

forbindelse med utbygging 

 Høy grad av fortetting og transformasjon gjør at ny bebyggelse i vesentlig grad kan 

knyttes opp mot eksisterende infrastruktur (veg, vann, avløp), noe som reduserer 

offentlige investeringsbehov i forbindelse med utbygging 

 Legger til rette for å knytte bebyggelsen i Sarpsborg og Fredrikstad tettere sammen 

langs transportkorridoren mellom byene  

 Muliggjør etablering av gode bo- og næringsområder langs Glomma 

 Muliggjør revitalisering av gamle lokalsentre (Greåker og Kurland) og etablering av 

nye (Alvim, Hafslund) 

 Muliggjør tilrettelegging for regionalt nærings/handelsområde på Alvim, med god 

tilgjengelighet med både kollektivtransport og bil 

 Utbygging på Hafslund muliggjør en synliggjøring av Glomma i bybildet 

 Høy grad av fortetting og transformasjon krever en streng arealpolitikk i følge med 

forutsigbar og langsiktig politisk styring, for å motivere private utbyggere til å bygge 

med høy kvalitet i sentrum, fremfor å slippe opp for billigere løsninger i mindre 

sentrale områder 

 Arealeffektiv og bærekraftig løsning for å romme Sarpsborg kommunes langsiktige 

behov for boliger og arbeidsplasser 

Ulemper: 

 Feil utbyggingsrekkefølge kan føre til at sentrum tappes for viktige funksjoner 

(utviklingen må starte i sentrum og bevege seg sørover i retning Greåker/Fredrikstad, 

ikke motsatt) 

 En del transformasjonsområder utløses først ved omlegging av dagens jernbanetrasé 

i forbindelse med utbygging av nytt dobbeltspor for IC-tog (antatt ferdigstilt i 2026 iht 

Nasjonal Transportplan 2014-2023) 

 Forutsetter nedbygging av jordbruksarealer og rekreasjonsområder i sentrum 

(Borregårdsjordene, Glengshølen, Torsbekkdalen) 

 Utbygging på Hafslund forutsetter at det etableres minst en ny broforbindelse over 

Glomma til bykjernen, gjennom Borregårds industriområde 
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Figur 84. Alternativ 1: fortetting i sentrum og langs strategiske kollektivakser 
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4.5 Alternativ 2: Vern  

Hovedgrep: 

I dette alternativet er det lagt vekt på å bevare dyrka mark og rekreasjonsområder, slik at 

potensielle utbyggingsområder må baseres på fortetting og transformasjon, samt nedbygging 

av skog og andre grønne områder. I sentrumsnære områder er hensyn til dyrka mark gitt 

større vekt enn rekreasjon, slik at det kan bli nødvendig å bebygge enkelte sentrumsnære 

rekreasjonsområder for å få nok utbyggingsareal.  

Det er lagt opp til fortetting og transformasjon i sentrum og på tidligere industriområder langs 

Glomma i retning Greåker og Fredrikstad. Annen utbygging er hovedsakelig lagt til 

skogsområder i tilknytning til eksisterende boligområder, fortrinnsvis i gangavstand til en 

busstrase. Alle foreslåtte utbyggingsområder ligger innenfor fylkesplanens langsiktige 

tettstedsgrense, men mange av utbyggingsområdene vil komme i utkanten av dagens 

tettstedsbebyggelse. Alternativ 2 er vist i Figur 85.  

Strategi for utviklingsretning  

Strategien i dette alternativet er først å fortette i sentrum og sentrumsnære områder, og 

deretter å fortsette utviklingen i retning av primært Fredrikstad, fortrinnsvis på strekningen 

Sandesund-Greåker. En slik utviklingsretning vil være i tråd med regionale myndigheters 

overordnede og langsiktige mål om å knytte bebyggelsen i Sarpsborg og Fredrikstad 

sammen.  

Deretter er det lagt vekt på å tette «huller» i eksisterende boligområder, fortrinnsvis gjennom 

å bebygge skogsområder. Flere av disse skogsområdene benyttes til rekreasjon i dag, slik at 

utbyggingen må sikre mulighet for fortsatt allmenn ferdsel i disse områdene. De største 

utbyggingsområdene vil komme i utkanten av dagens tettstedsbebyggelse, og vil ha en 

vesentlig høyere tetthet enn dagens boligområder rundt sentrum. I prinsipp bygger dette opp 

under en klassisk drabantbystruktur.  

Mobilitet 

Alternativ 2 vil kreve et omfattende busstilbud i tillegg til Glommaringen for å kunne håndtere 

trafikkveksten med kollektivtransport.  Mange av rutene vil måtte gå gjennom store områder 

med lav befolkningstetthet, noe som gjør at det kan bli utfordrende å etablere et 

konkurransedyktig og driftseffektivt kollektivtilbud som kan betjene boligområdene i 

kommunen.  

De store utbyggingsområdene i utkanten av dagens tettstedsbebyggelse vil kreve relativt 

store infrastrukturtiltak for å kunne gjennomføres.  

En mulig løsning kan være å etablere en pendel via sentrum mellom utbyggingsområdene 

ved Hevingen i øst og Kalnes i vest. I tillegg må det etableres et bedre rutetilbud fra Greåker 

og Hannestad/Yven til Grålum/Kalnes og Sarpsborg sentrum for at kollektivtransport skal 

kunne fremstå som et attraktivt alternativ. 

Mange av utviklingsområdene vil ikke ha gang/sykkelavstand til sentrum eller til et av dagens 

lokalsentre.  
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På grunn av den store utstrekningen og utfordringene med å etablere et konkurransedyktig 

kollektivtilbud vil Alternativ 2 ventelig bidra til å øke dagens trafikkomfang i og til Sarpsborg.  

Bomiljø 

I dette alternativet legges det til rette for blandet boligbebyggelse i sentrum og langs Glomma 

(Sandesund-Greåker og Hafslund). I områder mellom hovedvei og vann kan det tenkes en 

blanding i boligtypologier som på Sjællands østkyst nord for København (Strandvejen); her 

er det lagt opp til leilighetsbygg i bakkant og deretter lavere rekkehusbebyggelse nærmest 

sjølinjen. I sentrum bør det være en urban miks av bolig, handel/service og kontorbasert 

næring som bygger opp under et bærekraftig og livskraftig byliv. Med en gjennomsnittlig 

boligstørrelse på 100 m2 i sentrum bør det vektlegges gode kvaliteter for barnefamilier. Dette 

innebærer å legge til rette for en livsstil med korte gangavstander til jobbe/kollektivtilbud, 

skoler og barnehager.  

I sentrum beholdes de grønne lungene som i dag (Glengshølen og stadionområdet).   

Boligområdene utenfor sentrum baseres i all hovedsak på kjedede eneboliger, rekkehus, 

flermannsboliger og lavere leilighetsbygg med grønne fellesområder. Det legges vekt på å 

etablere gode, bilfrie gangforbindelser til skole, idrettsanlegg, lokal handel/service og 

kollektivtransport.  

Næringsutvikling 

Langs kollektivtrasen på fv 109 på Alvim anbefales det å legge til rette for 

arbeidsplassintensiv næring. Øst for E6 vil dette fungere som buffer for nye boligområder i 

bakkant. Gjennom transformasjon foreslås det å legge til rette for arealintensiv næring på 

Hafslund. På Tunejordet kan det tenkes mer plasskrevende næringsvirksomhet.  

Som møteplasser i de nye utbyggingsområdene kan det eventuelt åpnes for etablering av 

nærbutikk, gjerne i kombinasjon med privat/offentlig service rettet mot et lokalt marked i 

Sandesund/Alvim, Hevingen og Ravneberget (vist som lokalsenter i kartet). 

Grunnet krav om bevaring av dyrka mark og rekreasjonsområder gis det ikke rom for et 

regionalt rettet nærings- og handelsområde nær sentrum, med mulighet for god 

tilgjengelighet for både bil og kollektivtransport.  

For øvrig vises det til kapittel om sentrum og sentrumshandel.  

Utbyggingspotensial 

 12 500 boliger / 27 600 bosatte  

 Antall nye bosatte i sentrum15: 8 200 

 170 dekar næringsareal / 6 800 arbeidsplasser (kontor/handel/service) 

 Gjennomsnittlig arealforbruk: 196 m2 pr bosatt 

 Nytt byggeareal: 2,9 km2 

 Utstrekning: 8,4 x 9,7 km 

 

                                                
15

 Innenfor 1,5 km fra Sarpsborg torg  
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Fordeler 

 Muliggjør vern av sentrumsnære områder med dyrka mark på kort og mellomlang sikt 

 Legger delvis til rette for å knytte bebyggelsen i Sarpsborg og Fredrikstad tettere 

sammen langs transportkorridoren mellom byene 

 Muliggjør etablering av gode bo- og næringsområder langs Glomma 

 Muliggjør revitalisering av gamle lokalsentre (Greåker og Kurland) og etablering av 

nye (Borgenhaugen, Hafslund, Hevingen, Ravneberget) 

Ulemper 

 På lang sikt vil sentrumsnære områder med dyrka mark bli satt under press for 

utbygging og omsider bli omringet av tettbebyggelse, og som konsekvens skjer 

utviklingen utenfra og inn, fremfor innenfra og ut. Dette gir en ineffektiv og kostbar 

investering i infrastruktur, jamfør Figur 59.  

 Legger opp til en mindre urban boligbebyggelse, med lav og spredt struktur 

 Mye av boligveksten vil i komme i tettbebyggelsens ytterkant, noe som vil gi økt 

transport, både for arbeidsreiser og handle/servicereiser 

 Mindre boligbygging i gang/sykkelavstand til sentrum, noe som vil gi økt bilbruk 

 Bygger opp under en klassisk drabantbystruktur, med en høyere tetthet på nye 

boligområder i utkanten av tettstedsbebyggelsen i forhold til de etablerte 

boligområdene rundt sentrum 

 Vanskelig å etablere et konkurransedyktig kollektivtilbud som kan betjene de største 

utbyggingsområdene  

 Ny boligbebyggelse kan i mindre grad knyttes opp mot eksisterende tilbud av sosiale 

tjenester (skoler, lokalsentre med privat/offentlig service og lignende) grunnet store 

avstander, noe som øker offentlige investeringsbehov i forbindelse med utbygging 

 Flere av utbyggingsområdene vil kreve større infrastrukturinvesteringer ved 

realisering (vei, vann, avløp)  

 Gir vesentlig mindre næringsareal enn de andre alternativene, alternativt kan 

næringsandelen i sentrum økes på bekostning av boligandelen, noe som vil kunne gi 

mindre mangfold og forsterker en soneinndeling mellom boliger og arbeidsplass. 

Dette vil gi færre bosatte i sentrum, og derav mindre puls og attraktivitet i bykjernen 

 Vil kreve delvis nedbygging av flere skogsområder som i dag benyttes til rekreasjon 

 En del transformasjonsområder utløses først ved omlegging av dagens jernbanetrasé 

i forbindelse med utbygging av nytt dobbeltspor for IC-tog (antatt ferdigstilt i 2026 iht 

Nasjonal Transportplan 2014-2023) 

 Gir ikke rom for å etablere et samlet regionalt nærings- og handelsområde på Alvim  

 Gir økt byspredning og en mindre bærekraftig løsning for å romme Sarpsborg 

kommunes langsiktige boligbehov, samt knapphet på sentrale næringsareal, og 

dermed økt sjanse for ytterlige byspredning og større transportbehov 
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Figur 85. Alternativ 2: vern av dyrka mark og rekreasjon 
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4.6 Alternativ 3: Kompakt by 

 

Hovedgrep: 

I dette alternativet er det lagt vekt på transformasjon og fortetting i Sarpsborg sentrum, og 

sentrumsnære områder innenfor en radius på cirka 2 km fra jernbanestasjonen/Sarpsborg 

torg. Potensielle utbyggingsområder er foreslått uavhengig av dagens arealbruk (dyrka mark, 

grønne områder, park, lavt utnyttede industriarealer ol). Alternativet fordrer således 

nedbygging av dyrka mark og enkelte friområder med strategisk lokalisering i sentrum og 

sentrumsnæreområder.  

Alle utbyggingsarealer ligger innenfor fylkesplanens langsiktige utbyggingsgrense, og er i 

gang/sykkelavstand til. Arealene lengst ut ligger godt til rette for kollektivbetjening.  

Får å få en mest mulig kompakt by er gjennomsnittlig etasjehøye økt til 4,5 (dvs mellom 3-6 

etasjer). Områdene nærmeste jernbanestasjonen vurderes å kunne tåle en høyere 

bebyggelse enn nivået ellers i sentrum i dag. 4,5 etasjer kan eventuelt bebygges med en 

inntrukken 5te etasje.  

Alternativ 3 er vist i Figur 86.  

 

Strategi for utviklingsretning  

Dagens sentrumskjerne har en god kvadratur å basere videre utvikling på. Bykjernen er 

omringet av store ubebygde områder som i varierende grad er allment tilgjengelig eller 

trygge som byrom i dag; kirkegårder, idrettsstadion, fotballsletter, Kulåsparken, dyrka mark, 

industri og tung infrastruktur.  

Strategien i dette alternativet er først og fremst å fortette områder som skaper barrierer, 

tomrom og utrygghet i bystrukturen. Målsetningen er en trygg, tilgjengelig, tett og helhetlig 

bystruktur.  Dette er det beste utgangspunkt for å lykkes med å skape en attraktiv og 

bærekraftig bykjerne.  

Det neste grepet er å få elverommet inn i bykjernen ved å transformere arealer langs 

Glomma; Sandesund og Hafslund. Dette kan bli to nye sentrumsnære satsningsområder 

med en blanding av bomiljøer og næringer med attraktiv utsikt over Glomma.  

Det tredje grepet vil være å satse på sentrumsnære områder som også har mulighet for god 

kollektivbetjening.  
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Mobilitet 

Samtlige utbyggingsarealer ligger godt til rette for gang og sykkeltransport. Områdene lengst 

ut ligger godt til rette for kollektivbetjening. Følgende kollektivakser er lagt til grunn for dette 

alternativet: 

 Glommaringen; som går mellom Sarpsborg sentrum og Fredrikstad sentrum, med 

trase på begge sider av Glomma (samme trasé som i dag)  

 En ny indre sentrumsring; som knytter sammen de nye transformerte og fortettede 

områdene i sentrum: Torget, Storgata, Borregaardsjordene, Østre bydel, og 

jernbanestasjonen. Oscar Pedersens vei anbefales anlagt som en ren kollektivgate 

mellom Hjalmar Wessels vei og Olav Haraldssons gate. 

 I tillegg må det etableres en shuttle/pendelbuss mellom Sarpsborg sentrum og Kalnes 

sykehus, langs henholdsvis Tuneveien og E6 (samlerute i sentrum med stopp på 

jernbanestasjonen og torget, og transport-etappe mellom Grålum og Kalnes).  

Utvikling av transformasjonsarealene i Sandesund langs Glomma krever etablering av gode 

forbindelser for gående og syklende til bussholdeplasser langs Fv109. For øvrig vil 

utbyggingsområdene i alternativ 3 kunne knytte seg opp mot eksisterende infrastruktur. 

 

Bomiljø 

I dette alternativet legges det til rette for blandet boligbebyggelse i sentrum og langs Glomma 

generelt (Sandesund, Glengshølen, Hafslund).  

I sentrum foreslås det å legge til rette for en blandet boligtypologi med fokus på grønne 

innergårder.  Dagens kvartaler i øst, hvor mye av bebyggelsen er av lav standard eller 

mangler urbane kvaliteter på bakkeplan, bør vurderes sanert i sin helhet for å legge til rette 

for en helhetlig oppgradering til moderne, attraktive og livskraftige nabolag.  

I sentrum bør det være en urban miks av bolig, handel/service og kontorbasert næring som 

bygger opp under et bærekraftig og livskraftig byliv. Med en gjennomsnittlig boligstørrelse på 

100 m2 i sentrum bør det vektlegges gode kvaliteter for barnefamilier. Dette innebærer å 

legge til rette for en livsstil med korte gangavstander til jobbe/kollektivtilbud, skoler og 

barnehager. Selve bomiljøet bør bygges opp rundt grønne lekearealer og møteplasser 

innenfor kvartalet/nabolaget. Dette betyr at dages store grønne friområder og mellomrom 

erstattes med mer intime «lommeparker» i passende skala, som er tilgjengelig for alle byens 

borgere.  

 

Næringsutvikling 

Langs kollektivtrasen på fv 109 på Alvim anbefales det å legge til rette for 

arbeidsplassintensiv og sentrumsbasert næring. Øst for E6, på Alvim og Brevik, vil 

næringsområder fungere som buffer for nye boligområder i bakkant. Gjennom 

transformasjon foreslås det å legge til rette for arealintensiv næring på Hafslund. På 

Tunejordet kan det tenkes mer plasskrevende næring.  
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Som møteplasser i de nye utbyggingsområdene kan det eventuelt åpnes for etablering av 

nærbutikk, gjerne i kombinasjon med privat/offentlig service rettet mot et lokalt marked i 

Sandesund/Alvim (vist som lokalsenter i kartet). 

På Alvimjordet kan det tenkes etablert arealkrevende handel rettet mot et regionalt marked i 

tilknytning til avkjørsel fra E6 og fv 109. Dette området har mulighet for god regional 

tilgjengelighet med både kollektivtransport og privatbil.  

For øvrig vises det til kapittel om sentrum og sentrumshandel.  

Utbyggingspotensial 

 

 12 300 boliger / 27 000 bosatte  

 Antall nye bosatte i sentrum16: 18 700 

 260 dekar næringsareal / 10 400 arbeidsplasser (kontor, handel, service) 

 Gjennomsnittlig arealforbruk:109 m2 pr bosatt 

 Nytt byggeareal: 0,7 km2 

 Utstrekning: 5,3 x 3,5 km 

 

Fordeler: 

 Muliggjør økt satsning og aktivitet i sentrum ved å legge til rette for høy befolknings- 

og arbeidsplasstetthet i bykjernen 

 Muliggjør en revitalisering av sentrum som byens viktigste målpunkt  

 Det alternativet som mest sannsynlig vil kunne sikre vitalitet og puls i bykjernen 

 All boligbygging lokaliseres i gang/sykkelavstand til sentrum 

 Alle nye arbeidsplasser lokaliseres i gang/sykkelavstand til sentrum 

 Høy tetthet langs viktig transportkorridor muliggjør etablering av et konkurransedyktig 

og bærekraftig kollektivtilbud 

 Muliggjør variert boligtypesammensetning  

 Høy grad av fortetting og transformasjon gjør at ny boligbebyggelse i vesentlig grad 

kan knyttes opp mot eksisterende tilbud av sosiale tjenester (skoler, lokalsentre med 

privat/offentlig service og lignende), noe som reduserer offentlige investeringsbehov i 

forbindelse med utbygging 

 Høy grad av fortetting og transformasjon gjør at ny bebyggelse i vesentlig grad kan 

knyttes opp mot eksisterende infrastruktur, noe som reduserer offentlige 

investeringsbehov i forbindelse med utbygging 

 Muliggjør etablering av ny sentrumsbebyggelse som styrker byens kontakt med 

Glomma (Glengshølen, Hafslund, Alvim) 

 Muliggjør etablering av nytt lokalsenter på Alvim/Sandesund  

 Muliggjør tilrettelegging for regionalt nærings/handelsområde på Alvim, med god 

tilgjengelighet med både kollektivtransport og bil 

  

                                                
16

 Innenfor 1,5 km fra Sarpsborg torg  
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 I motsetning til de andre alternativene vil det her være mulig å sikre at bykjernen og 

sentrum fortettes med kvalitet fremfor å slippe opp for billigere løsninger i mindre 

sentral områder i kommunen 

 Krever revurdering av gjeldende krav til byggehøyder i deler av bykjernen, fortrinnsvis 

nær jernbanestasjonen (som kan tåle opp mot 6-7 etasjer), noe som muliggjør bedre 

økonomi for potensielle utbyggere og investorer 

 Svært arealeffektiv og bærekraftig løsning for å romme Sarpsborg kommunes 

langsiktige bolig- og arbeidsplassbehov 

 

Ulemper: 

 Noen transformasjonsområder utløses først ved omlegging av dagens jernbanetrasé i 

forbindelse med utbygging av nytt dobbeltspor for IC-tog (antatt ferdigstilt i 2026 iht 

Nasjonal Transportplan 2014-2023) 

 Forutsetter nedbygging av jordbruksarealer og rekreasjonsområder i sentrum 

(Borregårdsjordene, Glengshølen, Torsbekkdalen, golfbane på Opsund), samt mindre 

deler av Borregaards arealer på Opsund/fliselageret 

 Vil kreve en kursendring der politikere, planleggere og utbyggere må enes om, og 

forstå gevinsten av, å følge en langsiktig strategi med sentrum som det primære 

satsningsområdet i Sarpsborg («Look to Drammen»)  
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Figur 86. Alternativ 3: kompakt bykjerne 
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4.7 Alternativ 4: Utvikling i retning Kalnes sykehusområde 

 

Hovedgrep: 

I dette alternativet er det lagt vekt på utbygging mot vest; med nye boligområder mellom 

Tune kirke og Stikkaåsen/Kalnes, Greåkerdalen og Hannestad. I tillegg er det lagt opp til noe 

fortetting og transformasjon i sentrum og i Sandesund. Forslaget innebærer at all vekst i 

kommunen skjer vest for Glomma.  

Den største utbyggingen vil komme i skogsområdene mellom Tune kirke og 

Stikkaåsen/Kalnes. Store deler av dette utbyggingsområdet ligger utenfor fylkesplanens 

langsiktige utbyggingsgrense, da områdene langs E6 ansees som mindre egnet for 

boligbebyggelse. Det er derfor lagt opp til nye boligområder ned mot Visterflo, med 

skogsområdene som buffer mot E6.  

Med unntak for fortettingsområdene i og ved sentrum vil de aktuelle utbyggingsarealene 

ligge i utkanten av dagens tettstedsbebyggelse. 

Alternativ 4 er vist i Figur 87 

Strategi for utviklingsretning  

Strategien i dette alternativet er først å fortette i sentrum og sentrumsnære områder, og 

deretter å underbygge en ensrettet utviklingsretning mot sykehuset i nordvest. En slik 

utviklingsretning vil utfordre regionale myndigheters overordnede og langsiktige mål om å 

knytte bebyggelsen i Sarpsborg og Fredrikstad sammen. Derimot vil dette kunne styrke 

argumenter for en ny veiforbindelse fra Fredrikstad til Kalnes gjennom Greåkerdalen.  

De største utbyggingsområdene vil komme i utkanten av dagens tettstedsbebyggelse, men 

vil samtidig ha en høyere tetthet enn dagens boligområder nærmere sentrum.  

 

Mobilitet 

Avstanden mellom Lekvollkrysset og avkjørsel til Kalnes sykehus på drøyt 3,5 km gjør at det 

ikke kan etableres flere avkjørsler på strekningen17. Det må således anlegges ny 

gjennomfartvei parallelt med E6, med påkobling ved Kalnes og Lekvoll. Alternativ 4 vil kreve 

store infrastrukturinvesteringer for å kunne realiseres.  

Følgende kollektivruter vil kunne betjene utbyggingen: 

 Glommaringen mellom Sarpsborg sentrum og Fredrikstad sentrum, langs begge sider 

av Glomma (samme trase som i dag) 

 Kalnesrute mellom sentrum og Kalnes, langs nye vei parallelt med og vest for E6 

I tillegg må det etableres bedre forbindelser til Grålum/Kalnes og Sarpsborg sentrum fra 

boligområder i Greåkerdalen og Hannestad/Yven.  

                                                
17

 Statens Vegvesen Håndbok 017. Det er krav om minst 3 km mellom avkjørslene på motorveger. 
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Bomiljø 

Boligområdene utenfor sentrum baseres i all hovedsak på rekkehusbebyggelse og lavere 

leilighetsbygg, med grønne fellesområder. Det legges vekt på å etablere gode 

gangforbindelser til skole, idrettsanlegg, lokal handel/service og kollektivtransport.  

 

Næringsutvikling 

Eksiterende næringsarealer på Bjørnstad foreslås transformert/fortettet med mer 

arealeffektiv næring, bedre tilpasset nærliggende boligområder enn dagens virksomheter i 

området.  

I utgangspunktet anbefales det å bevare skogsområdet mellom E6 og Gamle kongevei som 

en buffer mot bakenforliggende boligområder. Alternativt kan hele eller deler av dette 

skogsområdet benyttes til næringsformål. Men, dette er arealer som gjerne etterspørres av 

virksomheter innen lager og logistikk fremfor mer kunnskapsbaserte næringer. Tilrettelegging 

for kunnskapsbaserte næringer er et satsningsområde i hele Nedre Glommaregionen.  

På Tunejordet kan det tenkes mer plasskrevende næringsvirksomhet.  

Som møteplasser i de nye utbyggingsområdene kan det eventuelt åpnes for etablering av 

nærbutikk, gjerne i kombinasjon med privat/offentlig service rettet mot et lokalt marked i 

Sandesund/Alvim, og Kalnes, sør for E6 (vist som lokalsenter i kartet). 

Ved Kalnes kan det tenkes etablert arealkrevende handel rettet mot et regionalt marked i 

tilknytning til avkjørsel fra E6. Dette området har mulighet for god regional tilgjengelighet med 

privatbil.  

For øvrig vises det til kapittel om sentrum og sentrumshandel.  

 

Utbyggingspotensial: 

 

 12 500 boliger / 27 500 bosatte  

 Antall nye bosatte i sentrum18: 8 300 

 238 dekar næringsareal / 9 500 arbeidsplasser (kontor, handel, service) 

 Gjennomsnittlig arealforbruk blir 268 m2 pr bosatt  

 Nytt byggeareal: 5,6 km2 

 Utstrekning: 8,2 x 4,6 km 

 

 

 

                                                
18

 Innenfor 1,5 km fra Sarpsborg torg  
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Fordeler 

 Muliggjør etablering av boligområder i gang/sykkelavstand til Kalnes 

 Muliggjør etablering av gode boligområder ved Tunevannet 

 Muliggjør etablering av et kollektivtilbud mellom sentrum og Kalnes langs ny vei, med 

mulighet for god driftsøkonomi (løsningen vil på en annen side gi økt reisetid mellom 

sentrum og Kalnes i forhold til å benytte E6) 

 Muliggjør raske utbyggingsprosesser på jomfruelig mark 

Ulemper 

 Vil være en reell trussel for å utarme sentrum for aktiviteter, arbeidsplasser, boliger, 

handel/service og investeringsvilje 

 Byutviklingen forskyves ut av sentrum, og bort fra bærekraftige forutsetninger for 

jernbanestasjonen som det regionale trafikknutepunktet i kommunen (jamfør 

satsningen nytt dobbeltspor gjennom Østfold, ferdigstilt 2026) 

 Svært mye av boligveksten vil komme utenfor dagens tettbebyggelsens, noe som vil 

genere økt transport, både for arbeidsreiser og handle/servicereiser  

 Sykehusområdet blir gjort til Sarpsborgs største og viktigste tyngdepunkt, selv om 

sykehuset kun vil utgjøre 10-15 % av arbeidsplassene i kommunen  

 Svært liten boligbygging i gang/sykkelavstand til sentrum 

 Legger opp til en mindre urban boligbebyggelse, med lav og spredt struktur 

 Vil ventelig gi mindre investeringsvilje for fortetting og transformasjon i sentrum, 

frigjorte arealer langs dagens jernbanetrasé, og på strekningen Greåker-Sandesund 

 Bygger ikke oppunder langsiktige regionale målsetninger om å knytte bebyggelsen i 

Sarpsborg og Fredrikstad tettere sammen, og er ikke forenelig med Areal- og 

transportplanen for Nedre Glomma 

 Vil gi økt press for å etablere nye veiforbindelse til Kalnes gjennom Greåkerdalen, 

som vil måtte gå igjennom store områder med dyrka mark.  

 Bygger opp under en klassisk drabantbystruktur, med en høyere tetthet på nye 

boligområder i utkanten av tettstedsbebyggelsen i forhold til de etablerte 

boligområdene rundt sentrum 

 Vanskelig å etablere et konkurransedyktig kollektivtilbud som også kan betjene resten 

av kommunen  

 Ny boligbebyggelse kan i mindre grad knyttes opp mot eksisterende tilbud av sosiale 

tjenester (skoler, lokalsentre med privat/offentlig service og lignende) grunnet store 

avstander, noe som øker offentlige investeringsbehov i forbindelse med utbygging 

 Vil kreve svært store infrastrukturinvesteringer ved realisering (vei, vann, avløp)  

 Vil kreve nedbygging av skogsområder/friområder som i dag benyttes til rekreasjon 

 Åpner for etablering av store næringsområder langs E6 i usentrale områder. Noe som 

legger til rette for lager og logistikk fremfor kunnskapsbaserte næringer 

 Krever vesentlig mer nytt byggeareal enn de andre alternativene, og overskrider 

kommunens arealpott på 4,3 km2 (jamfør fylkesplanen) 

 Gir økt byspredning og en svært lite bærekraftig løsning for å romme Sarpsborg 

kommunes langsiktige bolig- og arbeidsplassbehov, og vil gi økt transportbehov med 

mindre muligheter for miljøvennlige løsninger 

 



Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 109 

 

SARPSBORG KOMMUNE Asplan Viak AS 

 

 

Figur 87. Alternativ 4: utvikling i retning Kalnes sykehusområde 
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4.8 Sammenstilling 

 

De fire alternativene er sammenstilt i tabellen nedenfor. 

 

Alternativ 
Boliger/ 

bosatte 

Nye bosatte 

i sentrum 

Næringsareal/ 

arbeidsplasser 

Arealforbruk  

pr ny bosatt 

Nytt 

byggeareal 
Utstrekning 

1: Kollektiv 12 300/ 

27 200 

11 600 252 m
2
/ 

10 000 

139 m
2
 1,7 km

2
 6,1 x 4,1 km 

2: Vern 12 500/ 

27 600 

8 200 170 m
2
/ 

8 200 

196 m
2
 2,9 km

2
 9,7 x 8,4 km 

3: Kompakt 12 300/ 

27 000 

18 700 260 m
2
/ 

10 400 

109 m
2
 0,7 km

2
 5,3 x 3,5 km 

4: Kalnes 12 300/ 

27 150 

8 300 233 m
2
/ 

9 300 

269 m
2
 5,6 km

2
 8,2 x 4,6 km 

 

4.9 Utbyggingsrekkefølge 

For å sikre en bærekraftig byutvikling av Sarpsborg (både økonomisk, sosial og økologisk), 
uavhengig av valg av alternativ for utviklingsretning, anbefales det å satse på vekst og 
fornyelse i bykjernen før man setter i spill nye og mindre sentrale områder.   

Det legges til grunn en forståelse av bykjernens størrelse og innhold, som må være i balanse 
med Sarpsborgs helhetlige utvikling for ikke å risikere en videre utarming av sentrumets 
livskraft og attraktivitet, og dermed svekking av dets rolle i kommunen. 

Forslag til anbefalt utbyggingsrekkefølge er vist i Figur 88. 
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Figur 88. Forslag til utviklingsrekkefølge for Sarpsborg, hvor det anbefales å begynne utviklingen innenfra (rødt) 
og utover (oransje), eventuelt som siste prioritering utkanten (gult).    


