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Høringsinnspill til sentrumsplan.
Sarpsborg Kommune har utarbeidet et godt forslag til sentrumsplan som
Aksjon rett Linje (ARL) i stor grad støtter.
Noen punkter må imidlertid kommenteres:
Jernbanens funksjon:
Områdene rundt jernbanen ser ut til å ivareta hensynet til jernbane godt under forutsetning
at Sarpsborg Stasjon er en bybanestasjon med svært begrenset trafikk av gods og region-og
IC-tog.
Den i særklasse største andelen av reiser foregår lokalt, primært i bybandet i Nedre
Glomma. Med lokal bybane gir dette et stort potensiale for kollektivreiser.
Imidlertid ser det ut til at fremkommeligheten med bil og buss blir liten rundt
jernbanestasjonen og parkeringstilbudet blir for begrenset. Selv med god lokal offentlig
kommunikasjon, må man forvente betydelig tilbringertjeneste med bil også i framtiden.

Forslaget til sentrumsplan forutsetter imidlertid at fremtidig
dobbeltspor/ IC-utbygging IKKE kommer gjennom Sarpsborg Sentrum.
Som kjent planlegger Bane Nor et nytt dobbeltspor nettopp gjennom dette område. Skulle
det, mot formodning og mot ARL sitt syn, bli bygget et nytt dobbeltspor gjennom dette
området, ser det IKKE ut til at planen for området rundt jernbanen kan gjennomføres. Det
ser ut til at det IKKE er tatt høyde for inntil 42 godstog på inntil 1500 tonn og 750 meter
lange pr døgn. Kravet til Jernbanedirektoratet er at disse skal kunne krysse
stasjonsområdene i opp til 100 km/t. Dette krever plass, støysone og sikkerhetssone, noe
som sentrumsplanen IKKE ser ut til å ha tatt høyde for.
Jfr også krav fra Bane Nor om utvidelse av planområde vest for dagens stasjon. For å gi
plass for ventespor. Dette kan beskjære potensielt viktige utbyggingsområder ytterligere.

Fornminner og kulturlandskap:
Området ved Sarpsfossen, middelalderbyen, Olavsvollen og Tarris er nærliggende områder
av svært høy verdi og som vil bli sterkt påvirket av utbygging i sentrum.
ARL mener at dette området også skulle bli presentert tydeligere og fått et sterkere vern i
Sentrumsplanen.
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