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Fylkesordførerens forslag til vedtak

Sarpsborg kommunes forslag til sentrumsplan er omfattende og gjennomarbeidet.
Planforslaget åpner for fortetting, knutepunktutvikling og styrking av sentrum.
Planen skal også være et viktig verktøy for byutvikling inkludert vern av kulturmiljøer i byen.
Planforslaget legger opp til store høyder flere steder i sentrum. Østfold fylkeskommune
mener planforslaget har i seg «reserver» som gjøre at behovet for bolig- og næringsutvikling
er dekket selv med moderate høyder. Bevaring av kulturminner og kulturmiljø skal være et
premiss ved fortetting og transformasjon, og er en forutsetning for vellykket byutvikling.
Østfold fylkeskommune fremmer innsigelser til at nasjonale og regionale
kulturminneinteresser ikke er tilstrekkelig sikret i planen.
Endelig vedtatt plan vil være et viktig underlag for forhandlinger om byvekstavtale.

Innsigelser
Det fremmes innsigelser med de begrunnelser som fremkommer i saksutredningen:
1. Manglende bestemmelsesområder og planbestemmelser
Det må avmerkes bestemmelsesområder på plankartet som sammenfaller med
hensynsonene for bevaring av kulturmiljø og landskap (H570 og H550). Planen må ha
bestemmelser om hva som er tillatt av endringer og nye tiltak innenfor områdene. Planen må
ha bestemmelser om riveforbud for bygninger og anlegg som har kulturminneverdi i
bestemmelsesområdene

2. Tilrettelegging for urban høy bebyggelse i den historiske bykjernen.
Utbygging innenfor hensynsonen (H570_1) som ligger over en vesentlig del av den historiske
bykjernen, kan kun tillates i samsvar med høydebestemmelser for lav bebyggelse og evt.
suburban tett bebyggelse. Bebyggelsen må tilpasses det kulturhistoriske bygningsmiljøet.
3. Manglende hensynssoner for ivaretagelse av Riksantikvarens NB!-områder,
Riksantikvarens KULA-område, utbygging av Borregårdsjordet og ivaretakelse av
middelalderbyen Sarpsborg
Planen må ha hensynssonen «bevaring kulturmiljø» over Riksantikvarens NB!- områder
(Nasjonale kulturminner i by) og hensynssonen «landskap» over Riksantikvarens KULAområde (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse).
Det må legges hensynssone «bevaring kulturmiljø» på Borgarsyssel Museum for å få et
juridisk vern for bebyggelsen oppå bakkenivå. Hensynssonen (H730), som nå er angitt,
omhandler kun de arkeologiske kulturminnene i grunnen (middelalderbyen).
Borregaardsjordene må bevares ved å beholde arealformålet LNF som i gjeldende
sentrumsplan. Innenfor hensynssone H570_1 er det viktig med plankrav for:
 Nybygg med unntak av frittliggende bygning som ikke brukes til varig opphold,
hvor hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2.
 Parkeringsanlegg under bakkenivå.
 Vesentlig terrenginngrep.
Middelalderbyen Sarpsborg er et automatisk fredet kulturminne som må ivaretas i planen på
en forsvarlig måte med utdypende bestemmelse i planens §3.5. Hensynssonen for
Middelalderbyen Sarpsborg må få korrekt SOSI-kode.
4. Manglende generelle bestemmelser for ivaretakelse av nyere tids kulturminner,
manglende status på temakart for vernede bygninger og mangler i samme temakart.
Planen må ha juridisk bindende bestemmelser for bevaring av nyere tids kulturmiljøer, i hht
plan- og bygningslovens §11-9, pkt 7. Temakartet for vernede bygninger, «gul liste», må
vedtas slik at kartet får juridisk status sammen med bestemmelsene. En rekke bygninger av
nasjonal/regional interesse knyttet til Borgarsyssel museum, Borregaard hovedgård og
Sarpsborg kirke er utelatt av «gul liste». Dette må rettes.
5. Manglende sikring av regional kulturminneforvaltnings rolle
Bestemmelser etter plan og bygningsloven er nødvendig for at fylkeskommunen skal få fulgt
opp sitt ansvar som kulturminneforvalter for kulturminner fra nyere tid på regionalt nivå.
Det må tas inn en bestemmelse som sikrer at regional kulturminneforvaltning får alle saker
som dreier seg om rivespørsmål av verneverdige kulturminner, vesentlige om- eller
påbygginger, dispensasjoner og endringer av sentrumsplanen til uttalelse. Bestemmelsen må
sikre at saker av prinsipiell betydning som hovedregel forelegges regional
kulturminneforvaltning.
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Sterkt faglig råd
1 Kulturmiljø inn i formålsparagrafen
Planens formålsparagraf bør gjenspeile kulturminneverdiene og ta inn vern av kulturmiljøet i §
1 b eller som eget punkt.
2 Høyhus/punkthus
Kommunen bør vurdere om gjennomføring av planen med høyhus/punkthus gir kvalitet til
byen, og om sonene for høyhus bør begrenses til få utvalgte steder, hvor de gir mening i byen
i fht funksjon og sammenheng.
3 St. Olav videregående skole
Nye «kvartal 509 A» for St. Olav videregående skole bør ha egne bestemmelser som kan
fravike noen av bestemmelsene i §§ 6.3.1, 6.3.2. mm for område 3B. Disse bestemmelsene
bør gi rom for å få et velfungerende skolebygg. Det vises til forslag i saksutredningen.
Fylkesrådmannen viser for øvrig til de faglige råd som fremkommer i saken, og som utdypes i
vedlegg til saken. Disse er også begrunnet med regionale og/eller nasjonale hensyn.

Fylkesordførerens behandling
Ingen endring.
Sarpsborg, 22. mai 2018
Ole Haabeth
fylkesordfører

Fylkesrådmannens anbefaling
Sarpsborg kommunes forslag til sentrumsplan er omfattende og gjennomarbeidet.
Planforslaget åpner for fortetting, knutepunktutvikling og styrking av sentrum.
Planen skal også være et viktig verktøy for byutvikling inkludert vern av kulturmiljøer i byen.
Planforslaget legger opp til store høyder flere steder i sentrum. Østfold fylkeskommune
mener planforslaget har i seg «reserver» som gjøre at behovet for bolig- og næringsutvikling
er dekket selv med moderate høyder. Bevaring av kulturminner og kulturmiljø skal være et
premiss ved fortetting og transformasjon, og er en forutsetning for vellykket byutvikling.
Østfold fylkeskommune fremmer innsigelser til at nasjonale og regionale
kulturminneinteresser ikke er tilstrekkelig sikret i planen.
Endelig vedtatt plan vil være et viktig underlag for forhandlinger om byvekstavtale.
3

Innsigelser
Det fremmes innsigelser med de begrunnelser som fremkommer i saksutredningen:
1. Manglende bestemmelsesområder og planbestemmelser
Det må avmerkes bestemmelsesområder på plankartet som sammenfaller med
hensynsonene for bevaring av kulturmiljø og landskap (H570 og H550). Planen må ha
bestemmelser om hva som er tillatt av endringer og nye tiltak innenfor områdene. Planen må
ha bestemmelser om riveforbud for bygninger og anlegg som har kulturminneverdi i
bestemmelsesområdene
2. Tilrettelegging for urban høy bebyggelse i den historiske bykjernen.
Utbygging innenfor hensynsonen (H570_1) som ligger over en vesentlig del av den historiske
bykjernen, kan kun tillates i samsvar med høydebestemmelser for lav bebyggelse og evt.
suburban tett bebyggelse. Bebyggelsen må tilpasses det kulturhistoriske bygningsmiljøet.
3. Manglende hensynssoner for ivaretagelse av Riksantikvarens NB!-områder,
Riksantikvarens KULA-område og utbygging av Borregårdsjordet og ivaretakelse av
middelalderbyen Sarpsborg
Planen må ha hensynssonen «bevaring kulturmiljø» over Riksantikvarens NB!- områder
(Nasjonale kulturminner i by) og hensynssonen «landskap» over Riksantikvarens KULAområde (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse).
Det må legges hensynssone «bevaring kulturmiljø» på Borgarsyssel Museum for å få et
juridisk vern for bebyggelsen oppå bakkenivå. Hensynssonen (H730), som nå er angitt,
omhandler kun de arkeologiske kulturminnene i grunnen (middelalderbyen).
Borregaardsjordene må bevares ved å beholde arealformålet LNF som i gjeldende
sentrumsplan. Innenfor hensynssone H570_1 er det viktig med plankrav for:
 Nybygg med unntak av frittliggende bygning som ikke brukes til varig opphold,
hvor hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2.
 Parkeringsanlegg under bakkenivå.
 Vesentlig terrenginngrep.
Middelalderbyen Sarpsborg er et automatisk fredet kulturminne som må ivaretas i planen på
en forsvarlig måte med utdypende bestemmelse i planens §3.5. Hensynssonen for
Middelalderbyen Sarpsborg må få korrekt SOSI-kode.
4. Manglende generelle bestemmelser for ivaretakelse av nyere tids kulturminner,
manglende status på temakart for vernede bygninger og mangler i samme temakart.
Planen må ha juridisk bindende bestemmelser for bevaring av nyere tids kulturmiljøer, i hht
plan- og bygningslovens §11-9, pkt 7. Temakartet for vernede bygninger, «gul liste», må
vedtas slik at kartet får juridisk status sammen med bestemmelsene. En rekke bygninger av
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nasjonal/regional interesse knyttet til Borgarsyssel museum, Borregaard hovedgård og
Sarpsborg kirke er utelatt av «gul liste». Dette må rettes.
5. Manglende sikring av regional kulturminneforvaltnings rolle
Bestemmelser etter plan og bygningsloven er nødvendig for at fylkeskommunen skal få fulgt
opp sitt ansvar som kulturminneforvalter for kulturminner fra nyere tid på regionalt nivå.
Det må tas inn en bestemmelse som sikrer at regional kulturminneforvaltning får alle saker
som dreier seg om rivespørsmål av verneverdige kulturminner, vesentlige om- eller
påbygginger, dispensasjoner og endringer av sentrumsplanen til uttalelse. Bestemmelsen må
sikre at saker av prinsipiell betydning som hovedregel forelegges regional
kulturminneforvaltning.

Sterkt faglig råd
1 Kulturmiljø inn i formålsparagrafen
Planens formålsparagraf bør gjenspeile kulturminneverdiene og ta inn vern av kulturmiljøet i §
1 b eller som eget punkt.
2 Høyhus/punkthus
Kommunen bør vurdere om gjennomføring av planen med høyhus/punkthus gir kvalitet til
byen, og om sonene for høyhus bør begrenses til få utvalgte steder, hvor de gir mening i byen
i fht funksjon og sammenheng.
3 St. Olav videregående skole
Nye «kvartal 509 A» for St. Olav videregående skole bør ha egne bestemmelser som kan
fravike noen av bestemmelsene i §§ 6.3.1, 6.3.2. mm for område 3B. Disse bestemmelsene
bør gi rom for å få et velfungerende skolebygg. Det vises til forslag i saksutredningen.
Fylkesrådmannen viser for øvrig til de faglige råd som fremkommer i saken, og som utdypes i
vedlegg til saken. Disse er også begrunnet med regionale og/eller nasjonale hensyn.

Sarpsborg, 4. mai 2018
Anne Skau
fylkesrådmann

Hilde Brandsrud
fylkesdirektør

Bakgrunn og oppbygning av saksutredningen
Sarpsborg kommune har sendt kommunedelplan for sentrum 2018-2030 på offentlig
ettersyn. Planen er en revidering av kommunedelplanen for 2013-2023. Arealdelen og
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samfunnsdelen med visjonen «sammen skaper vi byen» er sentrale føringer for planen.
Planen skal bidra til styrking av sentrum.
Saksutredningen fokuserer på de tema der ulike nasjonale/regionale hensyn kan synes å stå i
motsetning til hverandre, og som ender ut med forslag om innsigelse eller faglige råd. Dette
er først og fremst forholdet mellom areal- og transportplanlegging, med fokus på tetthet,
arealhusholdering, knutepunktutvikling, og bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. For at
saken ikke skal bli for omfattende, er andre regionalt viktige tema lagt ved som vedlegg.

Fakta og Fylkesrådmannens vurdering
Mål og behov
Hovedmålet med planen er å styrke sentrum. Attraktiviteten retter seg mot det å bo i, jobbe i
og å oppleve sentrum.
Utfordringer og plangrep
Planbeskrivelsen peker på følgende utfordringer for Sarpsborg mot 2030:
 for lav andel (33% mot et mål på 50%) av ny boligbygging foregår innenfor
bysonen (2 km fra torget)
 næringsetableringer forgår i hovedsak utenfor bysentrum
 sentrumshandelen sliter
 stor andel eneboliger i sentrum
 mangel på flerfunksjonelt sentrum, som et samlingspunkt
Planen åpner for større byggehøyder og stiller strengere krav til regulering. Kommunen
ønsker å stimulere til byutvikling selv om ikke hele kvartaler planlegges eller bygges ut under
ett. Regulering premieres med muligheter for større høyder og bygging av punkthus.
Rosenkrantz gate pekes ut som hovedadkomst til nytt stasjonsområde.
Forhold til fylkesplanen
Vurderinger i forhold til fylkesplanen er beskrevet i vedlegget. I saken er kun hovedpunktene
av de faglige rådene summert opp. Generelt kan det sies at plangrepet som skal utvikle en
kompakt by med gangavstand til daglige gjøremål, bygger opp under:
 knutepunktutvikling
 bidrar til utviklingen av en flerfunksjonell by som setter myke trafikanter i sentrum
 muliggjør utvikling av gode sosiale uterom.
Sentrumsplanen ivaretar ikke på samme måte fylkesplanenes delmål for kulturminner, som
sier at hensynet til kulturminner og kulturmiljøer, med deres egenart og variasjon, vektlegges
i samfunnsplanleggingen. Kulturminner og kulturmiljøer bør vernes, både som del av vår
kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

Kulturminner og kulturmiljø
Sarpsborg er den eldste bydannelsen i Østfold, og har viktige kulturminner og kulturmiljøer
som konkretiserer seg i bybildet fra perioden 1839 og frem til i dag. Rutenettstrukturen med
290 kvadratiske og rektangulære kvartaler, som i hovedsak målte 60x60 meter er
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fremtredende. Gården Borregaard ble innlemmet i byen i 1912. I Riksantikvarens NB!-register
heter det at byplanen er et tidlig eksempel på et helhetlig grep i byplansammenheng, og er av
nasjonal interesse.
Begrunnelsene for at Fylkesrådmannen foreslår innsigelse er summert opp i punktene:
1. Bestemmelsesområder og planbestemmelser
2. Bebyggelse i den historiske bykjernen
3. Hensynssoner bevaring kulturmiljø og landskap og utbygging Borregårdsjordet
4. Ivaretakelse av nyere tids kulturminner, status på temakart for vernede bygninger
og mangler i samme temakart.
5. Regional kulturminneforvaltnings rolle
1 Bestemmelsesområder og planbestemmelser
Det må avmerkes bestemmelsesområder på plankartet som sammenfaller med
hensynsonene for kulturmiljøene. Planen må ha bestemmelser innenfor hver hensynssone.
Bruk av planbestemmelser er sammen med kart de viktigste juridiske virkemidlene innenfor
kulturminneforvaltningen for kulturminner fra nyere tid (etter 1537). Planforslaget har kun
retningslinjer innenfor hensynssonene for bevaring av kulturmiljø. Dette gir ikke tilstrekkelig
juridisk hjemmelsgrunnlag for forvaltningen. Når hver hensynsone for bevaring kulturmiljø
avmerkes i kartet med bestemmelsesområde er det mulig å lage bestemmelser som ivaretar
den enkelte hensynssones særpreg og karakter, jf «Gågata» som eksempel som nå er
avmerket på plankartet som bestemmelsessone og har egne bestemmelser i § 5.5 f.
Riveforbud
Formålet med vern av kulturmiljøer er å forhindre riving. Planen mangler bestemmelse om
riveforbud for bygninger og anlegg som har kulturminneverdi. Det må tas inn riveforbud
innenfor bestemmelsesområdene. Det åpnes opp for riving i unntakstilfeller for
bygningselementer som ikke har verneverdi. Bestemmelsen må sikre at verneverdig
bebyggelse, med hovedkonstruksjon og anlegg, bevares og ikke tillates revet, fjernet eller
flyttet. Unntak fra riveforbud kan kun tillates for mindre bygninger og anlegg og bygningsdeler
som, etter en vurdering fra regional kulturminneforvaltning, tillegges å ha liten eller ingen
bevaringsverdi.
Endringer
Planen må ha egne bestemmelser om hva som er tillatt av endringer og nye tiltak innenfor
hensynsone kulturmiljø. I planens § 6 om utforming vises det til om annet ikke er fastsatt
innenfor hensynsone kulturmiljø § 3.4. Denne paragrafen er kun retningslinje og gir ikke
hjemmelsgrunnlag som sikrer tilpasset utforming. Riksantikvaren anbefaler i sin bystrategi at
nye tiltak skal videreføre områdets særpreg. Viktig i den sammenheng er byggehøyder og
volum. Dette kan skje gjennom byreparasjon for å rette opp uheldige tiltak som svekker
områdets verdi.
2 Bebyggelse i den historiske bykjernen
Hensynssone H570_1 utgjør den eldste delen av Sarpsborg bybebyggelse. Gleng-området,
utgjør denne nordlige bydelen, og har rette gater regulert i rutenettmønster med hovedakser
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som går fra sydøst mot nordvest. Området har store verneverdier for stedsidentiteten til det
moderne Sarpsborg. Hensynssone H570_1 er sammenfallende med området 3B på temakart
for høyder og bygningstypologi. I 3B åpnes det for Urban høy bebyggelse, med unntak av
«Gågata». Dette innebærer utvikling med den mest kompakte utbyggingen i sentrumsplanen.
Innenfor hensynssonen (den historiske bykjernen) tillates høyhus på opptil 21,5 meter (25
meter inkl. tekniske rom som blir 6-7 etasjer) på 30 % av hvert kvartal. Denne fortettingen er
uforenelig med ivaretagelse et kulturmiljø som skal prioritere vern og skånsom utvikling, som
er styrt etter kulturminnefaglige prinsipper (jf Steds- og mulighetsstudier for Sarpsborg
sentrum 2017). For å kunne forvalte kulturminneverdiene på en akseptabel måte kan kun en
utbygging i samsvar med høydebestemmelser for lav bebyggelse og suburban tett bebyggelse
(gul/oransje farge) aksepteres i dette området. Det må tas inne en bestemmelse som krever
at ny bebyggelse tilpasses det kulturhistoriske bygningsmiljøet.
3 Hensynssoner «bevaring kulturmiljø» og «landskap» og utbygging Borregårdsjordet og
ivaretakelse av middelalderbyen Sarpsborg
Kulturminner av nasjonal interesse
Det er fra nasjonalt hold anbefalt at kommunen legger hensynssonen «bevaring kulturmiljø»
(H570_) over Riksantikvarens NB!-områder og hensynssonen «landskap» (H550_) over
Riksantikvarens KULA-områder.
De utelatte hensynssonene for kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse er:
Aksene i bysentrum som strekker seg langs Sandesundsveien og St. Maries gate er av
Riksantikvaren, gjennom NB!-registeret, utpekt som et kulturmiljø av nasjonal interesse. I NB!registeret heter det at aksene, torget og rutenettstrukturen i sentrum har klare likhetstrekk
med romerske byplanprinsipper. En øst-vest akse (Cardo) tilsvarende St. Maries gate og en
sør-nord akse (Decamanus major) tilsvarende Sandesundsveien/Karl Johans gate. Sarpsborg
torg tilsvarer Forum. Aksene må i sin helhet inn i planen som «hensynssone bevaring av
kulturmiljø» (H570) med tilhørende bestemmelser/retningslinjer.
Kulåsparken og de grønne arealene vest for Oscar Pedersens vei ved Borregaard hovedgård er
av Riksantikvaren, gjennom NB!-registeret, utpekt som et kulturmiljø av nasjonal interesse.
Området må i sin helhet inn i planen som «hensynssone bevaring av kulturmiljø» (H570) med
tilhørende bestemmelser/retningslinjer. Bevaringsinteressene knytter seg til den historiske
skogsparken, funksjonærboligene til Borregaard fabrikker og opplevelsen av herregården.
Industrilandskapet ved Sarpsfossen er av Riksantikvaren, gjennom KULA-registeret, utpekt
som et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Området innbefatter Borregaards
fabrikkområde, Borregaardsjordene og Kulås. Landskapet må inn i planen som «hensynssone
landskap» (H570) med tilhørende bestemmelser/retningslinjer.
Hensynssone ved Borgarsyssel Museum
Middelalderbyen Sarpsborg er i planen markert med hensynssonen «D-båndlegging etter lov
om kulturminner» (H730). Middelaldergrunnen er avgrenset i Riksantikvarens
kulturminnedatabase Askeladden og samsvarer med avgrensningen i NB!-registeret. Vi
bemerker at denne båndleggingen kun gjelder de arkeologiske kulturminnene i grunnen, ikke
bygningene som står oppe på bakken. Museumsområdet, samt et tilliggende bygningsmiljø
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ved inngangsporten, må derfor også tillegges en hensynssone «bevaring av kulturmiljø»
(H570) i tillegg til båndleggingssonen. Denne må ha tilhørende bestemmelser/retningslinjer
som ivaretar miljøet.
Bevaring av Borregaardsjordene som LNF-område
Borregaardsjordene er en del av et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse.
Fylkesrådmannen mener derfor det ikke kan legges inn nye utbyggingsområder her.
Fylkeskommunen har tidligere hatt innsigelse til foreslått utbygging av disse jordene med
samme begrunnelse. Innsigelsen ble trukket, og det ble avsatt et område nord på det vestre
jordet til barnehagetomt. I tillegg ble det lagt inn 38 daa sørover fra Stjernebygget. Disse er
ikke realisert. I det forslåtte utkastet er det lagt inn ytterligere 47 daa ned til Gårdsgata.
I vårt innspill ved varsel om oppstart skrev vi at Borregaardsjordene vil ha en stor
kulturhistorisk verdi i fremtiden, og bør i planen vises som åpne, grønne arealer. Gjennom
KULA-registeret er denne vurderingen av de kulturhistoriske interessene styrket. Jordet som
er avsatt til LNF på nordsiden av hovedgården, synes å kunne være for lite til å drive jordbruk
dersom det ikke driftes i sammenheng med Borregaardsjordene ellers. De grønne, åpne
jordene mellom parkområdet/hovedgården og de store fabrikkbygningene utgjør en viktig
miljømessig faktor for Sarpsborg sentrum.
Ivaretakelse av middelalderbyen Sarpsborg
Riksantikvaren er forvaltningsmyndighet for kulturminner fra middelalderen. Riksantikvaren
påpeker i brev til Østfold fylkeskommune, datert 22.05.2018, at SOSI-koden for hensynssonen
for middelalderbyen Sarpsborg er feil i bestemmelsene (H710 skal være H730, plankartet er
derimot korrekt) og at bestemmelsene som er knyttet til middelalderbyen ikke gode nok for å
sikre kulturminnene, jf. §3.5 i planen. Riksantikvaren ber fylkeskommunen om å ta dette
forholdet inn i en innsigelse til planen. I teksten i § 3.5. må det stå: «Middelalderbyen
Sarpsborg er et automatisk fredet kulturminne, og båndlagt etter kulturminneloven».
I bestemmelsene skal følgende også tas med i § 3.5:
«For tiltak som kan berøre automatisk fredete kulturminner på en måte som nevnt i
kulturminneloven §3 og som kan berøre middelalderbyen Sarpsborg, skal det søkes
dispensasjon fra lovens bestemmelser, jf. kulturminneloven § 8. Eventuell søknad om tillatelse
til inngrep i automatisk fredet kulturminne innenfor hensynssone d) skal sendes rette
kulturminnemyndighet i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt».
Plankrav
Det må kreves detaljregulering ved alle større tiltak innenfor «hensynssone kulturmiljø»
(H570_1):
 Nybygg med unntak av frittliggende bygning som ikke brukes til varig opphold, hvor
hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2.
 Parkeringsanlegg under bakkenivå.
 Vesentlig terrenginngrep.
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Fordelen ved plankrav er at ved regulering kan det enkelte prosjekt vurderes mer konkret, og
planen kan sikre tilpasning og avbøtende tiltak. Det er vanskelig å ta høyde for alt og gi
tilstrekkelige hjemler for byggesaken som sikrer bevaringshensyn i en stor sentrumsplan. I
tillegg er planprosessen en demokratisk prosess som er viktig ved prinsipielle verdivalg.
4 Ivaretakelse av nyere tids kulturminner, status på temakart for vernede bygninger og
mangler i samme temakart.
Fylkeskommunen er som regional kulturmyndighet delegert ansvar for å ivareta regionale og
nasjonale kulturminneinteresser gjennom gjeldende lovverk, forskrifter og planer. Plan- og
bygningsloven krever at det formuleres klare og tydelige bestemmelser om hva som skal
bevares.
Generelle bestemmelser
I planens kap. 4 Generelle bestemmelser uavhengig av arealformål, er det kun gitt generelle
bestemmelser for kulturminner som er automatisk fredete (eldre enn 1537). Denne type
kulturminner er allerede sikret gjennom lov om kulturminner. Siden planen mangler
bestemmelser for verdifulle kulturminner/kulturmiljøer oppført etter reformasjonen (1537),
fratas fylkeskommunen muligheten til å følge opp sitt forvaltningsansvar for dette området.
Kulturminner fra nyere tid må sikres med egne generelle bestemmelser slik plan- og
bygningsloven § 11-9 pkt 7 åpner for. Det er nødvendig at kulturminnenes kunnskapsverdi,
opplevelsesverdi og bruksverdi blir ivaretatt gjennom bestemmelser.
«Gul liste»
Fylkesrådmannen savner bygninger med nasjonal/regional kulturhistorisk interesse på «Gul
liste». Disse må sikres med tilhørende bestemmelser og med rivningsforbud.
Dette gjelder:
- Verneverdige bygninger og anlegg på og inntil Borgarsyssel Museums område. Det
gjelder både tilflyttede bygninger og opprinnelige bygninger, slik som f.eks.
arbeiderboligen St. Olavs vold. Også de små trehusene like ved porten til museet, samt
de klassisistiske murgårdene i St. Marie gate 30 (1908) og 37 (1898) må vurderes som
en del av dette miljøet og gis samme vernestatus.
- Låven, teglbygningen og stabburet på Borregaard hovedgård.
- Sarpsborg kirke.
Vi forutsetter at temakart over verneverdige bygninger, «Gul liste», gis juridisk status i planen.
«Gul liste» bør være en dynamisk liste som årlig oppdateres siden kommunen ikke har
oversikt over alle sine verneverdige kulturminner nå, og siden enkelte kulturminner kan miste
sin verneverdi av ulike årsaker. De justeringer som gjøres etter vedtak av sentrumsplanen, kan
nyttes retningsgivende i saksbehandlingen.
5 Regional kulturminneforvaltnings rolle
Sarpsborg kommune kan ikke alene avgjøre hvilke saker som skal forelegges regional
kulturminneforvaltning. Fylkeskommunen er delegert ansvar for ivaretagelse av regionale- og
nasjonale kulturminneinteresser, gjennom Forskrift om faglig ansvarsfordeling m. v. etter
kulturminneloven (FOR 1979-02-09 med senere endringer). Dette er utdypet i den regionale
planen Kulturminneplan for Østfold 2010-2022, kapittel 5 Kulturminnevernet i Østfold.
Ansvarsfordelingen følges opp i plan- og bygningsloven kap. 5 og 19, hvor det heter at forslag
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til arealplaner og dispensasjonssøknader som berører regionale myndigheters saksområde
skal oversendes fylkeskommunen til uttalelse.
Regional kulturminneforvaltning skal ikke ha alle byggetiltak innenfor hensynssonenen
«bevaring av kulturmiljø». Det må derfor tas inn en bestemmelse om regional
kulturminneforvaltnings rolle når det gjelder saker med spørsmål om rivning av verneverdige
kulturminner, vesentlige om- eller påbygginger, dispensasjoner og endringer av herværende
plan. Disse skal regional kulturminneforvaltning ha til uttalelse. Saker av prinsipiell betydning
bør som hovedregel forelegges regional kulturminneforvaltning.
Formålet med sentrumsplanen
Formålsparagrafen i sentrumsplanen tar ikke opp sikring av kulturmiljøer. Fylkesrådmannen
ber kommunen vurdere å ta dette inn på lik linje med sikring og videreutvikling av natur- og
friluftsområder. Selv om kommunen nå har satt vekst og utvikling i fokus i forslag til ny plan,
er det føringer både fra nasjonalt og regionalt nivå som er opptatt av samspillet mellom
byutvikling og byens historiske spor. Fylkesrådmannen berømmer kommunens tidligere
grundige kartlegging av kulturminner/kulturmiljøer som er nedfelt i verneverdivurdering som
er del av gjeldende sentrumsplan. Det er viktig å videreføre dette vurderingsarbeidet i den
nye sentrumsplanen, siden byens verneverdige kulturmiljøer er å anse som en ressurs i
byutviklingen. Kulturmiljøene gir verdi til både beboere, brukere og næringslivet, og har
betydning i et klimaperspektiv gjennom bruk og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse.
Fylkesrådmannen gir et sterkt faglig råd om at planens formål bør gjenspeile disse verdiene og
ta inn vern av kulturmiljøet i § 1 b eller som eget punkt.

Forholdet til arbeidet med Bypakka og fremtidig Byvekstavtale
Vegdirektoratet har utarbeidet et indikatorsett for oppfølging av bymiljøavtalene. Samme
indikatorsettet gjelder for byvekstavtaler. Indikatorsettet består av utviklingen av
persontransport, målt i:
 Endring i antall kjøretøykilometer med personbil i byområdet
 Endring i årsdøgntrafikk for lette kjøretøy for byområdet
 Endring i transportmiddelfordelingen
 Endring i antall kollektivreiser
Og utvikling av klimagassutslipp, målt i
 CO2-utslipp fra vei i byområdet
Nedenunder gjennomgås de deler av sentrumsplanen som har særlig relevans for dette.
Areal
Byutvikling og realisering av nytt knutepunkt vil få stor betydning for kommunens mulighet for
oppfølging av indikatorene og for å legge til rette for gåbyen. Ved utvikling av en tett og
flerfunksjonell by vil innbyggere, arbeidsreisende og besøkende gis mulighet til å forflytte seg
til fots, på sykkel eller med kollektive transportmidler.
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har gjennomført Byutredning og forbereder seg på
forhandling om byvekstavtale. Her skal areal- og transportplanleggingen kobles tettere
sammen. I en avtale forplikter partene seg til en arealbruk som øker nytten av
infrastrukturinvesteringene. Byutredningens trinn I viser at areal er av stor betydning for å
oppnå nullvekst i personbiltrafikken. Høyere utnyttelse av sentrumsområdene medfører
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mindre behov for innføring av restriktive tiltak og lavere kostnader knyttet til
fremkommelighetstiltak og frekvensøkning på kollektivnettet.
0-vekstmålet er klimamotivert, og fylkesrådmannen påpeker at det er flere produsenter av
CO2 som har betydning når det er snakk om byutvikling, ikke bare transport. Hvordan vi lykkes
med det grønne skiftet handler også om hvordan vi kan utnytte ressursene bedre, herunder
eksisterende bygningsmasse.
Andel av fremtidig boliger i sentrumsplanområdet

Byutredningen analyserer ulike arealutviklingsmodeller, for å kunne vurdere hvilke
kombinasjoner av virkemidler som må til for å nå målet om 0-vekst i personbiltrafikken. Det er
gjort analyse på boligvekstfordelingen som ligger i gjeldende kommuneplan (40 % i sentrum),
dagens trend (33% i sentrum) og en fortettingsmodell (80 % i sentrum). Planforslaget legger
til rette for at 40% av nye boliger skal komme innenfor sentrumsplanområdet, med anslagsvis
3500 personer. Dette betyr ca 1700 nye boenheter frem mot 2030 i sentrumsplanområdet.
Valg av virkemiddelpakker skal fastsettes gjennom forhandlinger. Da må sentrumsplanen ha
anledning til å ta opp i seg en høyere andel av nye boliger enn det som ligger i gjeldene plan.
Planprogrammet for pågående rullering av arealdelen viser nettopp til dette, og sier at det må
tas høyde for en annen arealfordeling enn det som ligger i gjeldende plan. Sentrumsplanen
og arealdelen må ses i sammenheng. Det er utfordrende at sentrumsplanen nå tar
utgangpunkt i gjeldende arealutviklingsmodell, uten å problematisere dette nærmere.
Arealplanene bør til sammen være godt nok underlag for en byvekstavtale, uten at
kommunen må godta innføring av for mange bilrestriktive tiltak eller at kostnadene på tiltak
for fremkommelighet for buss eller frekvensøkning på kollektivtilbudet blir for store.
Det er et sprik mellom statistisk befolkningsutvikling og målet for befolkningsutvikling i
kommuneplanens samfunnsdel. Det er derfor uklart for fylkesrådmannen om hvilken andel av
den faktiske fremtidige befolkningen som sentrumsplanen evner å ta opp i seg.
Gitt et politisk ønske om vekst på 1,2%, mener kommunen sentrumsplanen kan ta opp i seg
40 % av ny boligmasse. Underlagsrapporten «Steds- og mulighetsstudie Sarpsborg sentrum»
(Rodeo 2016) viser at det kan legges til rette for 2000 nye boligenheter i sentrumsområdet
uten at det må bygges over 4-6 etasjer i bykvartalene.
De siste årenes befolkningsvekst har vært lavere enn den politiske målsetningen.
(Befolkningsvekst 2016-17: 0.8%. SSBs hovedalternativ, MMMM, viser beregnet
befolkningsvekst på 0.76% årlig vekst til 2040). Kommunen kan jobbe for en høy befolkningsog arbeidsplassvekst, men arealutviklingen i sentrumsplanen må stå i forhold til den faktiske
og beregnede befolkningstilveksten. Sentrumsplanen kan så justeres over tid.
Fylkesrådmannen har ikke regnet på hvor stor andel av boligveksten sentrumsområdet kan
håndtere mot 2030 om SSB sine tall legges til grunn. Ut fra ovenstående synes det rimelig at
mer enn 40% av ny boligutvikling kan finne sin plass i sentrum. Dette er gunstig for det videre
arbeidet med forhandlinger. Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er nå invitert med inn i
Byutredning trinn II. Mer realistiske fortettingsalternativ enn modellene i Byutredning trinn I
skal vurderes. Hvordan man kan gjennomføre et slikt arealalternativ? Hvordan kan
kommunen ta ut utbyggingsområder fra kommuneplanen? Hvilke virkemiddel kan tas i bruk?
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Arbeidet skal være ferdig oktober 2018. Arbeidet vil kunne gi nyttig input til forhandlinger
med staten. Fylkesrådmannen viser til Bergen kommune sitt pågående kommuneplanarbeid,
hvor revurdering av fremtidige arealer for utbygging er et viktig tema for å initiere en
byutvikling i de mest sentrale områdene. De erfaringene Bergen kommune gjør kan være
nyttig i et eventuelt felles prosjekt i nedre Glomma. Vi ber kommunen vurdere dette i sitt
arbeid med arealdelen. Dette vil kunne konsentrere innsatsen og gi gjennomføringskraft til
sentrumsplanen.
Fortetting, høyder og knutepunktutvikling

I planprogrammet heter det at forslag til alternative fortettingsstrategier skal legges frem som
del av sentrumsplanen. Det er gjennomført en steds- og mulighetsstudie for Sarpsborg
sentrum (Rodeo 2016). Denne tar utgangpunkt i utvikling av 2000 nye boliger i sentrum
innenfor en 2 km radius fra Torget. Rodeo-rapporten er ikke del av planmaterialet som er
sendt på høring, men det vises til denne i planbeskrivelsen. Kommunen har også utarbeidet et
notat, som er behandlet av formannskapet (11.05.2017): «Alternative vurderinger – sentrale
plangrep». Notatet og sentrumsplanen konkluderer med grep som går lengre i å tøye høyder
enn det Rodeo har anbefalt. Det er særlig utviklingen av «sentrumstriangelet», som favner
den historiske bykjernen, som er utfordrende. Vi leser Rodeo sine anbefalinger annerledes
enn kommunen. Fylkesrådmannen støtter de vurderinger som Rodeo gjør når det gjelder
utvikling av sentrumstriangelet, med:








«Indrefileten av bykjernen inneholder mange viktige enkeltbygninger og en viss
sammenheng, og de få sammenhenger som finnes, bør få stå…….Tilstøtende bygninger
bør i tillegg omfattes av vernebestemmelser, spesielt med hensyn til høyde, volum og
materialtilpasning.
Sosiokulturell- og kulturhistorisk analyse konkluderer med at det er områdene mellom
østre del av St. Mariesgate og jernbanen som er godt egnet for fortetting, og nybygg
med store volumer. Potensialet mellom Pellygata, Jernbanegata, O. Haraldsonsgate –
Vollgata og de muligheter for utbygging som ligger på de åpne parkeringsplassene bør
tas ut før det gjøres større inngrep ellers.
Fysisk analyse sier at det ikke er behov for å bygge høyere enn 4-6 etasjer i
fortettingsområdene i sentrumskjernen (kvadraturen) for å få plass til 2000 nye
boligenheter totalt i sentrumsområdet.
Det kan åpnes for punkthus der dette ev anses som gunstig.
Tiltak for å styrke sentrumstriangelet: Grepet bør fokusere på sammenhengene og
bevegelseslinjene mellom disse punktene, snarere enn punktutviklinger i seg selv.
Koblingen mellom Torget, Jernbanestasjonen og St. Maries Plass styrkes i tillegg til
punktene i seg selv.»

Fylkesrådmannen mener sentrumsplanen går vesentlig lengre i å anbefale fortetting og
transformasjon enn Rodeos rapport anbefaler. Vekst, med utgangspunkt i reelt
befolkningsgrunnlag og SSB’s beregnede befolkningsutvikling, lar seg innpasse sammen med
hensynet til kulturmiljøer om sentrumsplanen følger Rodeo sine anbefalinger om å styrke
bevegelseslinjene i sentrumstriangelet, men ikke gå mer i høyden enn 4-6 etasjer i kvartalene.
Sentrumsplanen beskriver at sentrumstriangelet mellom torget, St.Mariesgate og nytt
stasjonsområde skal være tyngdepunkt for handel, kultur og service. Fylkesrådmannen mener
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ny jernbanestasjon gir mulighet for konsentrert satsing, og at dette punktet blir viktig
kjerneområde også for andre typer næringer enn service. Arbeidsplassintensive næringer,
som kontorarbeidsplasser og statlige virksomheter, bør være naturlige funksjoner i
knutepunktet. En slik lokalisering er viktig i et mobilitetsperspektiv, og gir mulighet for å endre
reisevaner. Nytt knutepunkt bør kunne gi rom for relokalisering av arbeidsplassintensive
næringer, som i dag ikke følger ABC-prinsippene. Kontorarbeidsplasser vil kunne bidra til å
holde liv i kafeer, restauranter, service og forretninger i sentrum.
Bokvalitet, sol, lys og grønnstruktur
29.01.2015 vedtok Sarpsborg kommune at innspill om å bygge 2-3 høyhus i sentrum skulle
vurderes. Planforslaget åpner for høyere bebyggelse for størsteparten av sentrum samt
innslag av høyhus på hhv 21.5, 28.5 og 35 m (med tekniske bygg opp til 38.5 m) i ulike soner.
Det er ikke satt noen begrensninger på antall, og det er ikke satt noen krav til hva
punkthusene skal tilføre byen. Sarpsborg har i dag gjennomgående lav bebyggelse, og
fylkesrådmannen mener høyhus vil utfordre og endre stedskarakteren i bylandskapet. Høye
hus kan brukes til å klargjøre og markere viktige punkt og sammenhenger, som kirker og
offentlige bygg. Høyhus kan også markere viktige punkt i byen, som byport,
kommunikasjonsknutepunkt mm. Punkthus kan i seg selv ha så stor arkitektonisk verdi at de
kan forsvare en høy samfunnsverdi ved at det etableres ny identitet til en by. «Turning Torso»
i Malmø kan være et godt eksempel på dette. Høyhus må bidra til kvalitet ved å berike og
supplere byen. Sentrumsplanen argumenterer for innføring av punkthus og det å løse opp
kvartalsstrukturen for å skape forhager mot gaten. Dette skal gi mangfold av byrom og
mulighet for å bygge høyere i deler av et kvartal. Som sterkt faglig råd ber fylkesrådmannen
kommunen vurdere om gjennomføring av planen gir kvalitet til byen, og om sonene for
høyhus bør begrenses til få utvalgte steder, hvor de gir mening i byen for funksjon og
sammenheng. Punkthus gir ikke høyere tetthet til et kvartal som helhet.
Å bygge høyhus er ikke veldig arealbesparende. Ved en tomteutnyttelse (TU) på 100% vil en
ved å bygge to etasjer spare halve tomtearealet. Deretter avtar effekten fort, og er knapt å
regne med om etasjetallet økes ut over 5-6 etasjer. Slagskyggen øker imidlertid med
byggehøyden, og vil skygge stadig mer av arealene rundt. Et høyhus på 20 etasjer har ikke
større tetthet enn 4 etasjer karrèbebyggelse. Kilde: Bullby «Tetthet og bebyggelsesform i
fremtidens by»
Planforslaget sier at innføring av høyhus skal gi passasjer og et mangfold av byrom. Planen gir
imidlertid ingen føringer for regulering av arealene rundt høyhusene som kan gi allmennheten
tilgang/adgang til disse. Beskrivelsen vektlegger at byens gågate skal ha tilgang til sol og lys,
og at eksisterende situasjon ikke skal svekkes. Dette er avgjørende for bylivet med
uteservering, handel og opphold. Temakart for høyder og bygningstypologi viser at kvartalene
nært inn mot gågaten legger til rette for urban høy bebyggelse med innslag av punkthus på
hhv opp til 21.5 og 28.5 m.
Forventningene til hva høyhusene skal gi tilbake til byen bør tydeliggjøres i den juridiske
delen. Satt på spissen kan sentrum ende opp med en rekke punkthus som ikke forholder seg
til bystrukturen, som ikke gir tilgang til nye passasjer, og som ikke gir kvalitet, men skygge til
gaterommet. Utbyggingsgevinsten kan hentes ut uten at det totalt sett gir gevinst for byen.
Fylkesrådmannen støtter Rodeo sin anbefaling om maks 4-6 etasjer, og ev. bare punkthus der
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funksjoner eller tyngdepunkt skal markeres. Virkningen av høyhus er heller ikke godt
redegjort for i planforslaget, og en regulering må følge en utredning av alle konsekvenser.
Som faglig råd ber vi kommunen vurdere krav om dokumentasjon på hva høyhusene skal gi
tilbake til byen, og at disse forholdene må sikres (gjerne med rekkefølgebestemmelser) i
reguleringsplanen.
Parkering
I 2017 vedtok kommunen at felles parkeringsstrategi for nedre Glomma skulle følges opp i
sentrumsplanen gjennom fastsettelse av avgrensning av avgiftssone, lokalisering av p-hus/kjeller, avgrensing av boligsoner og lokalisering av langtidsparkeringsplasser, prioritering av
byutviklingsformål fremfor flateparkering, innføring av avgifter på p-plasser for egne ansatte i
sentrum innen utgangen av 2018 og samtidig forby midlertidige parkeringsplasser. De punkter
sentrumsplanen ikke følger opp (avgrensning av avgiftssone, avgrensing av boligsoner og
innføring av avgifter på p-plasser for egne ansatte i sentrum) har kommunen tatt inn i en egen
parallell sak. Denne er ikke sendt på høring. Fylkesrådmannen mener likevel kommunen har
fulgt opp vedtaket om oppfølging av parkeringsstrategien. Kommunen er i gang med en
trinnvis gjennomføring av felles parkeringsstrategi. Det kan være behov for ytterligere
gjennomgang og innstramminger som følge av forhandlingene om byvekstavtale.
P-strategien viser en klar overkapasitet på p-plasser i sentrum. Sentrumsplanen foreslår
utbyggingsformål på enkelte p-plasser, mens andre omdisponeres til sentrumsformål.
Strategisk plasserte langtidsplasseringer kan bidra til prioritering av besøkende og handlende
på de mest sentrale plassene, og at arbeidsreisende får et alternativ til det å kjøre helt frem til
arbeidsplassen i bykjernen. Fylkesrådmannen mener dette er gode grep.
Siden kommunen har vedtatt at det innen utgangen av 2018 skal foreligge en samlet
vurdering for trinnvis avvikling av overflateparkering og gateparkering til fordel for
byutviklingsprosjekter og sykkel-/ kollektivfelt, vil fylkesrådmannen som faglig råd anbefale at
hovedkollektivakser og hovedsykkeltraseer legges inn i sentrumsplanen. Dette vil være nyttig
stadfesting av hvilke gater hvor kollektiv og sykkel prioriteres fremfor gateparkering.
Sentrumsplanen sier ingen ting om hvor stort antall p-plasser som tas ut ved realisering av
planen, og heller ikke hvor mange nye p-plasser planen legger opp til. Det er derfor opp til
kommunen å se til at antallet faktisk reduseres samtidig som p-plasser relokaliseres i utkanten
av sentrumsområdet for arbeidsplassreisende. Fylkesrådmannen mener kommunen bør jobbe
med reduksjon i gateparkering, og at dette bør gjennomføres senest samtidig med åpning av
p-hus i østre bydel.
Sentrumsplanen foreslår parkeringsnorm med maks-krav for biloppstillingsplasser i stedet for
minimums-krav. Det innføres maks-krav til forretninger, som tidligere ikke har hatt p-norm og
maks-krav til kjøpesenter, som tidligere kun har hatt min-krav. Fylkesrådmannen mener det
er riktig å gå over til maks-bestemmelser, og leser forslaget som relativt ambisiøst. Det er
uklart for oss om utkastet et drøftet med Fredrikstad kommune, for mulig samordning.
Sykkelparkering
Det er positivt at planen inneholder minimumskrav til sykkelparkering, og kvalitetskrav til
disse. Som faglig råd spilles inn at krav om sykkelparkering på grunnskole med 0,25/elev kan
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synes noe lavt, og bør vurderes justert. I tillegg ber vi kommunen vurdere hvordan
sykkelparkering for besøkende og handlende i byen skal dekkes. Sykkelnormene fanger i stor
grad opp sykkelparkering til boliger, skoler og arbeidsplasser, men ikke for besøkende til
forretninger, restauranter mm. Kommunen bør vurdere en egen strategi for etablering av
allment tilgjengelige sykkelparkeringsplasser av god kvalitet på sentrale plasser i sentrum.
Mobilitetsstrategi
Selv om sentrumsplanen legger opp til relativt ambisiøse parkeringsnormer, så gjelder disse
for nybygging i sentrum. Andre virkemidler må tas i bruk for å redusere arbeidsreiser til
eksisterende virksomheter. 90 % av alle arbeidstagere har gratis parkering ved arbeidsplassen
og 73% av reisene er interne reiser, som starter og slutter innenfor kommunen (Byutredning
fase I). Kommunen skal, som vedtaket i p-strategien sier, sørge for at det foreligger en felles
«mal» for mobilitetsarbeidet til bruk i dialog med næringslivet og mobilitetsplanlegging i løpet
av 2018.
Som faglig råd ber fylkesrådmannen kommunen vurdere å ta bestemmelsene til
sentrumsplanen et skritt videre, og med Stavanger kommune som eksempel, innføre krav om
mobilitetsplan for alle nye etableringer med mange ansatte eller utbygging av næringsareal
over en viss grense. Krav på alle plannivå (fra utarbeiding av konsekvensutredning til søknad
om bruksendring) om dokumentasjon av transportbehov og transportløsninger bør innføres. I
en mobilitetsplan redegjør virksomhetene eller utbygger for totalt transportomfang til/fra
virksomheten, hvordan denne transporten skal fordeles på typer transportmiddel, og hvordan
en skal tilrettelegge for den ønskede fordelingen mellom transportmidler. Malen kommunen
allikevel skal utarbeide blir en slags veileder for hva en slik mobilitetsplan skal inneholde.
Dette kan være kommunens svar på det planprogrammet har fastlagt, at det skal utarbeides
en mobilitetsstrategi parallelt. Det er ukjent for oss om et slikt arbeid er påstartet.

Andre tema
St. Olav videregående skole
For kvartal 509, hvor St. Olav videregående skole ligger, spiller Østfold fylkeskommune inn
følgende: Kvartal 509 bør deles i 2 i henhold til formål (offentlig formål og bolig) siden
kvartalet er for sammensatt til å underlegges samme bestemmelser. Et nytt kvartal «509 A»
vil da omfatte følgende tomter (se kartutsnitt under):

Forslaget omfatter følgende gnr/bnr: 1/1849, 1/1123,
1/1096, 1/1097, 1/990 og 1/1881
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Nye «kvartal 509 A» bør ha egne bestemmelser som kan fravike noen av bestemmelsene i
6.3.1, 6.3.2. mm for område 3B. Disse bestemmelsene bør gi rom for å få et velfungerende
skolebygg:
For dette kvartalet bør man gå bort fra bestemmelsene om indre gesims 18,5m og ytre
gesims 15m. Vi opplever at dette er en skjerping av kravene fra gjeldende bestemmelser. Vi
ønsker mulighet til å bygge i 4 etasjer på hele fotavtrykket, dvs ytre/indre gesims 18,5m. Det
vil være uhensiktsmessig for et skolebygg, med tanke på utnyttelse av arealer og
drift/vedlikehold, å ha et inntrukket areal pga. forskjellige høyder på indre og ytre gesims.
Bestemmelsen om punktvis høyere bebyggelse med gesims opptil 21,5m på maks 30 % av
kvartalets areal kan opprettholdes.
Verdiskapning
Det er sammenheng mellom hvilken gjennomføringskraft sentrumsplanen skal få og hva
arealdelen ellers åpner for. Fylkesrådmannen mener lokalisering etter ABC-prinsippet må
håndteres strengt. Samtidig må satsingen gjennom forpliktende samarbeid og avtaler
konsentreres ved først å styrke kjerneområdene i sentrum. Deretter kan det legges til rette
for utvidelser i takt med mulig vekst fremover. Dette gir forutsigbarhet, og kan utløse
investeringsvilje. Spørsmålet er om det er tilstrekkelig å legge til rette for 1200 av 6000 nye
arbeidsplasser i sentrum? Hva betyr dette for sentrum som motor, for transportutviklingen,
og for muligheten for å endre reisevaner?
På Borregårdsjordet ligger det 85 daa næringsområde på dyrket mark (inkludert 38 daa fra
gjeldende plan). Det er korte avstander i Sarpsborg by og det gjør det mulig å tiltrekke seg
høykompetent arbeidskraft, selv om etableringene skjer et steinkast unna Borregårdsjordene.
Gevinsten for byutviklingen vil være større om man lykkes med nye næringer i bykjernen.
Foruten å bygge utenfor kulturmiljøet rundt Borregård hovedgård unngår man bygge på
dyrket mark og innenfor hensynssone fareområde.
Det er viktig å være klar over eksisterende historisk bebyggelses betydning for verdiskapning i
lokalsamfunnet. Gjennom bruk skapes det miljøer for opplevelse og kunnskap både for
innbyggere, næringslivet og tilreisende.
Folkehelse
Planen skal bidra til at eldre skal kunne bo hjemme lengre og leve et liv hvor de mestre sine
daglige gjøremål så lenge som mulig på egen hånd. Som faglig råd bes kommunen også følge
opp Boligpolitisk plattform og søke samarbeid med utbyggere i oppfølgingen av
sentrumsplanen, eller stille krav i reguleringssaker for å gjennomføre intensjonene i denne.
Fylkesrådmannen uttrykker bekymring for bokvalitet og forhold som påvirker levekår og
folkehelsen i de tetteste og høyeste bykvartalene. Flere kvartaler unntas fra krav om
uteoppholdsarealer på bakkeplan. Den offentlige satsingen på felles uterom gjenspeiler seg
ikke i bestemmelsene. Som faglig råd ber fylkesrådmannen kommunen vurdere en
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retningslinje som lyder: «I sentrumsplanområdet kan kravet til leke- og uteoppholdsarealer
reduseres eller innfris, ved at utbygger tilbys å bidra økonomisk til etablering og/eller
oppgradering av offentlige byrom, parker og/eller lekeplasser.» Til grunn for dette må det
ligge en norm som også forplikter kommunen ift. de allment tilgjengelige uterommene.
Fylkesrådmannen ber kommunen vurdere en handlingsdel til sentrumsplanen, som brukes inn
i økonomiplanarbeidet for å sikre kommunens bidrag til gjennomføring av de tiltakene
beskrivelsen lister opp.
Bestemmelsene om støy krever dokumentasjon av støyforholdene ved regulering. Som faglig
råd ber Fylkesrådmannen kommunen vurdere å ta inn i § 4.6 a) at dersom grensen for
maksimalt støynivå innendørs overskrides, så har anleggseier plikt til å gjøre nødvendige,
støyreduserende tiltak.
Høyhus kan gi utfordringer som bidrar til dårligere oppvekst for barn og unge. Kombinert
med vurderinger knyttet til slagskygge fra høyhus, i de relativt smale bygatene, kan dette gi
dårlig kvalitet i boområdene. Fylkesrådmannen mener dette er viktig aspekter som må
vurderes når boligtypologi velges, og som peker i retning av at antall høyhus bør begrenses.
Fylkesrådmannen viser til sterkt faglig råd om høyhus/punkthus over.
Miljø
Miljøvennlig transport
Kommunen bør vurdere å fastsette hovedkollektivakser og hovedsykkelveger i sentrum.
Sentrumsplanen kan slik gi viktige overordnede og strategiske avklaringer som betyr noe for
vurderingen av i hvilke gater gateparkering må fjernes.
Ladeinfrastruktur
Det er positivt at kommunen har tatt inn krav om at hhv 50% og 30% av boliger og andre bygg
med felles/offentlig parkering skal ha fremlagt strøm for lading. Til andre bygg er det i
bestemmelsene krav om at 10% skal ha ladepunkt før det gis brukstillatelse.
Fylkesrådmannen savner krav om mobilitetsplan for alle nye større etableringer, som nevnt
over. Endrede reisevaner for de som kjører bil til og fra jobb, selv på korte reiser, vil ha
miljøgevinst med tanke på utslipp, og ikke minst stor gevinst for byen med tanke på støy, luft,
trafikksikkerhet og arealer som kan frigis til byutvikling og byliv.
Planen som strategisk verktøy
Innføring av sentrumsformål
Planbeskrivelsen beskriver et ønske om å legge til rette for urbane nærhetskvaliteter, og at
det derfor innføres større «formålsfleksibilitet». Sentrumsformålet, som omfatter 8
underformål, legges derfor inn fremfor rent boligformål. Planen åpner for flere funksjoner
enn de som kan sies å bidra til de de funksjoner som styrker gåbyen, eksempelvis hotell eller
helsehus i boligområdet fra Sandesund, Grøtterod til Kruseløkka. Som faglig råd ber
fylkesrådmannen kommunen vurdere hvordan planen kan utformes slik at det kun åpnes for
de underformål som bidrar til gåbyen og nærhetskvaliteter for beboerne, og som ikke skaper
fremmedtrafikk.
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Kommunens rolle og bruk av virkemidler
Samarbeid og forpliktende avtaler må til for å kunne konkurrere både med byeksterne
handelsområder og byeksterne næringsområder som preges av rene kontoretableringer.
Fylkesrådmannen viser til det Oslo kommuner kaller veiledende prinsipplan for det offentlige
rom (VPOR). Dette er en politisk forankret plan som styrer utviklingen av et større område
med flere grunneiere og flere reguleringsplaner. En VPOR er et grunnlag for forhandlinger
med utbyggere om pliktende avtaler. Etablering/oppgradering av offentlige tiltak sikres i
rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplaner.
For å initiere trenger kommunen å være forutsigbar for investorer og utviklere. Kommunen
bør vurdere om det allerede i kommunedelplanen skal slås fast at både i transformasjons- og
store utviklingsprosjekter, vil utbyggingsavtaler være en forutsetning for utbygging. Dette for
å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentlig infrastruktur, herunder ny gatestruktur,
gang- og sykkelveier, gangbro og offentlig torg/uterom.

Bestemmelser
Fylkesrådmannen viser til PBL § 12-1, 3. ledd, som er lovens generelle reguleringskrav. Her
stilles krav om at alle større bygge- og anleggstiltak som kan få vesentlig virkning for miljø og
samfunn skal reguleres. Sentrumsplanen kan ikke gjøre innskrenkninger i
saksbehandlingsreglene i loven, og fylkesrådmannen ber kommunen vurdere § 4.1 c), som
synes å begrense lovens plankrav.
Bestemmelsene om forholdet til byggelinje er endret. Det er ikke lengre generelt krav om at
bebyggelsene skal forholde seg til byggelinjen i kvartalene, der det finnes klare bygglinjer. Det
er presisert at tiltak unntatt fra plankrav skal forholde seg til byggelinje, der det er praksis i
kvartalet. Disse byggelinjene er ikke tegnet ikke på plankartet. Forhold til byggelinjer i er et
viktig tema som må vurderes i forhold til kulturmiljøhensyn i reguleringsplaner.
Tegnforklaringen på plankartet angir kun byggegrenser. Av pdf’en vi har mottatt er det ikke
mulig å lese hvor disse er lagt inn.

Konklusjon
Sentrumsplanen legger til grunn at 40% av nye boliger skal legges i sentrumsplanområdet
frem til 2030. Planen har rom for å dekke dette med en befolkningsvekst på 1,2%. Derfor
antar Fylkesrådmannen at planen har i seg en «reserve», siden den faktiske
befolkningsveksten ligger på 0.76%. Selv om det nå anbefales innsigelse til et område som
medfører reduserte høyder i enkelte kvartal, så er fylkesrådmannen av den oppfatning at
planen allikevel innehar store fortettings- og transformasjonsmuligheter.
Trinn II av Byutredningen skal i gang straks, og skal være ferdig høsten 2018. Dette arbeidet vil
nettopp gå inn i fortettingsmulighetene i Nedre Glomma. Arbeidet vil kunne gi nyttig input til
forhandlinger og Byvekstavtale og til neste rullering av sentrumsplanen.
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