
 

      
 

 
 

 
 

 

 
 

Vedtatt av bystyret 16. juni 2011 

  

Kommuneplan for Sarpsborg 2011 – 2023 

Samfunnsdelen 

Hva skal vi prioritere? 

Hvilke mål skal vi sette oss? 

Hvordan skal vi gjennomføre dem? 

Et bredt samarbeid er nødvendig for å lykkes! 

     Kommuneplan for Sarpsborg 
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1. Innledning 
 

Kommuneplanen viser veien Sarpsborg bør gå fram til 2023. Sarpsborg er en by full av muligheter. 

Kort nevnes nytt sykehus ved Kalnes, Inspiria science center, Solbergtårnet rasteplass, nytt torg og 

byens sentrale beliggenhet. Dette gir et godt grunnlag for å bygge et enda bedre og mer attraktivt 

kommunesamfunn. Samtidig har kommunen også en rekke utfordringer, bl.a. når det gjelder sosiale 

ulikheter, integrering, utdanningsnivå, eldrebølgen og samferdsel. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Den tar stilling til 

langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 

organisasjon. Den danner grunnlag for kommunens 4-årige handlingsplan og budsjettet. 

 

Planen er en videreføring av innsatsområdene fra forrige plan; identitet, levekår og verdiskaping 

(næringsliv/arbeid/kompetanse). Planen er supplert med ett nytt innsatsområde; miljø. Dette samsvarer 

også med hovedtemaene i fylkesplanen – levekår og folkehelse, verdiskaping og miljø. Det er foretatt 

en mindre endring av visjonen fra Sarpsborg skal være en foregangskommune når det gjelder 

oppvekstvilkår for barn og unge til Sarpsborg – der barn og unge lykkes. 

 

Usikkerheten om framtida er stor og forandringer skjer stadig raskere.  Hva som påvirker utviklingen 

er mangesidig og sammensatt. Kommuneplanen griper fatt i prioriterte områder som kommunen som 

tjenesteyter og samfunnsutvikler kan påvirke, men også hva kommunesamfunnet med næringsliv, 

foreninger, kulturliv osv. kan bidra med. Det regionale samarbeidet – særlig i Nedre Glomma, men 

også i Østfold fylke og Osloregionen – er av stor betydning. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel bygger på planstrategi og planprogram for kommuneplanen 2011-

2023, vedtatt av bystyret 20. mai 2010, og innspill ved høringen i mars/april 2011. 

Planen bygger også på innspill i diverse medvirkningsmøter - åpent møte inkludert spesielt innbudte, 

møte med bystyremedlemmer, møte med kommunens ledelse og møte med psykisk 

utviklingshemmede. 

 

Det er lagt vekt på: 

 å få en rød tråd fra planstrategien med sine muligheter og utfordringer til de overordnede målene 

(ett for hvert innsatsområde), målene (slik vil vi ha det) og strategiene i kommuneplanen (slik gjør 

vi det). 

 å ta hensyn til visjonen om barn og unge under alle innsatsområdene 

 

For kommunen som tjenesteyter, forvaltningsorgan og samfunnsutvikler er det vedtatt et verdisett der 

Sarpsborg kommune skal framstå som framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig. 
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Nedenfor følger en oversikt over kommuneplanens visjon og innsatsområder med overordnede mål: 
 

V  I  S  J  O  N 
Sarpsborg – der barn og unge lykkes 

    

Identitet  Verdiskaping  Levekår Miljø  
 

Sarpsborgs 

innbyggere skal være 

stolte og engasjerte  

 

 

Sarpsborg skal ha et 

allsidig og 

konkurransedyktig 

næringsliv med høy 

kompetanse og 

spennende 

jobbmuligheter 

 

Barn og unge skal 

motiveres til utdanning 

for å møte framtidas 

utfordringer. 

Sarpsborg skal være en 

by som fremmer 

likeverd og inkludering. 

 

 

Alle i Sarpsborg skal 

være miljøbevisste og 

delta i en felles 

miljødugnad for 

framtida 

 

De fire innsatsområdene griper ofte inn i hverandre. For eksempel inneholder identitet flere mål og 

strategier som vedrører øvrige satsingsområder, og det er sterke forbindelseslinjer mellom levekår og 

verdiskaping.  

 

Samfunnsdelens plass i det kommunale plansystemet
Langsiktige mål/strategier – vurderes hvert fjerde år

Prioritering                               
4-årig handlingsdeler rulleres hvert  år. 
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Kommune-
planens

samfunnsdel

Kommune-
planens
arealdel

Handlingsplan
med 

økonomiplan 
og 

årsbudsjett**

Det lange kretsløp Det korte kretsløp

Kommune-
delplaner*

Kommuneplan

 
*Kommunedelplaner er langsiktige planer for sektor eller tema og har 4-årige handlingsdeler. Det kan også 

utarbeides kommunedelplaner for et geografisk område.   

** Handlingsplan med økonomiplan viser hvordan kommuneplan / kommunedelplaner skal følges opp de fire 

kommende årene.  
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2. Befolkningsutvikling 
 

 

Figur 1 nedenfor viser befolkningsutviklingen fram til 2022 i fire alternativer. Kompasprognosen er 

kommunens egen prognose der det også er tatt hensyn til forventede utslag av nytt sykehus. Den ligger 

tett opp til Statistisk Sentralbyrås prognose for høy nasjonal vekst. De siste 10 årene har Sarpsborg 

hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,0 %. Veksten skyldes i hovedsak tilflytting. 
 

 

 

Figur 2 bygger på en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,2 % (se etterfølgende mål) og viser: 

 Gruppa yngre eldre (67-79 år) forventes å øke sterkt fra ca 2012. Den store ”eldrebølgen” får vi 

når dagens 67-79-åringer kommer i omsorgstrengende alder omkring 2020. 

 Aldersgruppene barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole forventes alle å øke 

fram mot 2023.  

 Den inntektsskapende gruppa 20–66 år vokser i noenlunde samme takt som barne- og 

ungdomsgruppa 0–19 år, men langt mindre enn aldersgruppa 80+, 

 

 
   Figur 1 Befolkningsprognoser total befolkning                Figur 2 Befolkningsprognose for aldersgrupper 

 

Innvandrere har stått for størstedelen av befolkningsveksten på ca. 1,0 % pr. år.  I dag utgjør de 12.5 % 

av befolkningen. Dersom innvandrerbefolkningen i Sarpsborg øker i samsvar med Statistisk 

sentralbyrås prognoser for landet som helhet vil innvandrerbefolkningen utgjøre vel11 000 i 2023. 

Dette vil tilsvare ca 18 % av befolkningen.  

 

Befolkningsvekst gir en rekke muligheter, men også utfordringer. En økt befolkning tilfører 

kommunen større aktivitet, nye impulser og høyere skatte- og rammetilskuddsinntekter, og bærer bud 

om en attraktiv kommune. Befolkningsveksten har et stort innslag av unge voksne og barn. Det er 

positivt med vekst i den unge befolkningen, ikke minst med tanke på eldrebølgen og at etterspørsel 

etter arbeidskraft forventes å øke.  

Samtidig må det også legges til rette for veksten ved utvikling av kommunale tjenester som skole og 

omsorg, avsetting av bolig- og næringsarealer og utvikling av transportsystemet. 

 

Målene og strategiene innenfor de fire innsatsområdene bygger på at kommunen får en 

befolkningsvekst på 1,2 % i gjennomsnitt pr. år, se etterfølgende mål. 
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Befolkningsutvikling 
Mål: 

Sarpsborg vil:  

 Legge til rette for at befolkningen øker til 60.000 i 2023 

 Ha en variert befolkningssammensetning både i kommunen som helhet og  

i de enkelte deler av kommunen 
 

Sarpsborgs befolkning pr. 1.1.2011 utgjør 52.713. Kommuneplanen har et mål om en gjennomsnittlig 

årlig befolkningsvekst på 1,2 % for å markere at Sarpsborg er en ambisiøs og framtidsrettet kommune. 

Målet er tilnærmet lik Kompasprognosen/Statistisk Sentralbyrås prognose for høy nasjonal vekst og 

gir en befolkning på vel 60.000 i 2023 og vel 65.000 i 2030. 

 

 

Hvordan kan kommunesamfunnet bidra til å gjennomføre målet? 
 

Næringsliv og utbyggere spiller en stor rolle både når det gjelder omfanget av og innholdet i 

boligbyggingen og utviklingen av arbeidsplasser. Vi vet også at bolig og jobb ikke er tilstrekkelig for å 

få folk til å flytte. Valg av bosted påvirkes også av stedskvaliteter, som attraktivt sentrum, gode 

fritidstilbud og levende kulturliv. Skal kommunen nå målene i kommuneplanen må utviklingsarbeidet 

framover skje i et nært samarbeid med næringsliv, utbyggere og frivillig sektor. 

 

 
 
 

3. Innsatsområder  
 

3.1   Identitet  

 

Når vi ønsker å utvikle Sarpsborgs omdømme må vi ta utgangspunkt i og bygge omdømmet på de 

egenskaper og kjennetegn som er særpregede for akkurat vår by. Den viktigste utfordringen er å 

avklare hvilken identitet og profil Sarpsborg skal ha, og gjøre denne kjent for omverdenen.  

 

 

 

Historien   

Sarpsborgs forhistorie kan spores hele 

9000 år tilbake, og området var blant 

de først med bosetning i Norge. 

Sarpsborg er da også blant 

kommunene i Norge med flest 

registrerte kulturminner. Sarpsborg er 

et kjerneområde for helleristninger fra 

bronsealderen.  

Byen har St. Nikolas kirkeruin fra 

middelalderen innenfor området til Borgarsyssel Museum. 

 

Siden Sarpsborg ble grunnlagt i 1016 av Olav den Hellige har byen opplevd hendelser som er 

spennende, unike og til tider svært dramatiske;- bybrannen i 1567, utviklingen av sagbruksindustrien 

på 1500-tallet og cellulose- og papirindustrien på 1890-tallet. Som den eneste byen i Norge er 

Sarpsborg også grunnlagt to ganger, den andre gangen i 1839. Byens siste store endring skjedde i 1992 

da kommunene Sarpsborg, Tune, Varteig og Skjeberg ble slått sammen til én storkommune. 
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Sarpsfossen 

Sarpsfossen er årsaken til byens opprinnelse i 1016, og 

kanskje vår sterkeste identitetsbærer. Den har gitt oss et varig 

livsgrunnlag og representerer et industrieventyr i 

internasjonal målestokk.  

 

 

 

 

Vann 

Den siste istiden formet landskapet vårt slik vi kjenner det i dag med raet, 

våre vakre innsjøer og ikke minst Sarpsfossen. Sarpsborg har alt fra  

ferskvann til saltvann, rolig vann til rennende og buldrende vann, deilige  

badevann til kaldt og frossent vann, som vi benytter i idrett, aktivitet og lek. 

 

 

 

 

Industrien 

Fossen og Glomma ga grunnlaget for et industrieventyr med 

Hafslund og Borregaard som ledende virksomheter nasjonalt 

og internasjonalt.  

Gjennom tidene har industrivirksomhetene vært viktige  

bærebjelker i lokalsamfunnet, og preget byen.  

 

Kultur, idrett og aktivitet 

Sarpsborg har et variert og rikt kulturtilbud for alle generasjoner i frivillig, privat og offentlig regi. 

Særlig innen idretts- og musikkmiljøer er det flere som har utmerket seg på nasjonalt nivå og som 

skaper stolthet og identitet. Det unike med Sarpsborg er imidlertid mangfoldet i kunst-, kultur- og 

idrettslivet og bredden i aktivitetstilbudet til barn og unge.  

 

   
 

 

Parkene og rekreasjonsområdene 

Med sine flotte park- og friluftsområder som Kulåsparken, Landeparken, 

Glengshølen og Borregaard og Hafslund hovedgårder, er også dette sterke 

identitetsbærere for byen. Disse områdene fungerer i dag som møteplasser 

og viktige områder for rekreasjon og opplevelser.  
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Identitet 
Overordnet mål: 

Sarpsborgs innbyggere skal være stolte og engasjerte 

 

Slik vil vi ha det!   Slik gjør vi det!  

 

Sarpsborg skal oppleves 

som en kultur-, idretts- 

og aktivitets by  

  

 Bruke tusenårsjubileet for å synliggjøre byens kvaliteter og sette 

Sarpsborg på kartet 

 Satse på kultur som drivkraft for byutvikling 

 Utvikle Olavsdagene og Litteraturuka til å bli byens fremste kulturelle 

fyrtårn 

 Utvikle kulturarenaer og møteplasser i sentrum.  

 Samarbeide med næringslivet og frivillig sektor for å få en helhetlig og 

kraftfull markedsføring av byens kultur-, idretts- og aktivitetstilbud 

 Styrke innbyggernes bevissthet om sitt hjemsted og betydningen av sin 

egen kulturarv 

 Tilrettelegge friluftsområdene og synliggjøre kommunens mange vakre 

innsjøer, Glommavassdraget og kystområdene 

 

 

Sarpsborg skal ha 

spennende og allsidige 

jobbmuligheter 

  

 Utnytte Inspiria science center for å synliggjøre byens satsinger innen 

helse, miljø og energi 

 Utvikle og tydeliggjøre Sarpsborg som en moderne kunnskapsintensiv by 

med blant annet et av verdens mest avanserte bioraffinerier og et av 

Norges nyeste sykehus 

 Tilrettelegge for etablering av kompetansevirkomheter 

 Utvikle attraktive nærings-, bolig- og friarealer langs elvebredden 

 

 

Sarpsborg sentrum skal 

være attraktivt og 

levende  

  

 Stimulere til handelsutvikling og etablering av kontorarbeidsplasser og 

service i sentrum 

 Stimulere til at gårdeiere og næringsdrivende samarbeider om et attraktivt 

og levende sentrum 

 Utvikle Sarpsfossen og industrilandskapet som identitetssbærer og 

attraksjon, samt binde sammen området mellom Hafslund Hovedgård og 

Borgarsyssel Museum  

 

 

Sarpsborg skal være en 

attraktiv by å bosette 

seg i for barnefamilier 

  

 Synliggjøre og utvikle Sarpsborgs gode bomiljøer og fritidstilbud til barn 

og unge 

 Synliggjøre kommunens satsing på et helhetlig læringsløp med høy 

kvalitet, fra barnehage til videregående skole  

 Utvikle nye attraktive boligområder i nærheten av et effektivt, trygt og 

miljøvennlig transportsystem  

 

Hvordan kan kommuneplanen gjennomføres i samarbeid med andre? 

 

Skal Sarpsborg gå fra anonymitetens tilværelse til å være en by som har et tydelig og ønsket 

omdømme, er vi avhengig av at omdømmearbeidet organiseres og finansieres på en slik måte at ulike 

lokale aktører og interessenter kan bidra. Dette gjelder spesielt samarbeidet mellom næringslivet, 

idretts- og kulturlivet, og Sarpsborg kommune. 

Videre vil det i noen sammenhenger, for eksempel innen turisme og kulturarv, være riktig og viktig å 

finne gode utviklingsprosjekter i samarbeid med Østfold fylkeskommune og nabokommuner. 

  



8 

 

 

3.2  Verdiskaping  

 

Viktige utviklingstrekk  

Arbeidsmarkedet framover vil preges av konkurranse om arbeidskraft. Særlig vil det være stor 

konkurranse om de mest kvalifiserte arbeidstakerne. 

Næringsstrukturen er i endring. Mens industrien sysselsetter 

færre mennesker, øker sysselsettingen i næringer med krav om 

høy kompetanse. Størstedelen av befolkningsveksten kommer 

som følge av innvandring. Økt mobilitet, økt privat rikdom, 

individualisering og økte krav til offentlig og privat 

tjenestetilbud vil påvirke valg av arbeids- og bosted. Et 

velfungerende boligmarked og et attraktivt sentrum er viktig for 

utvikling av næringslivet. 

 
Fra Borregaards nye kontrollsenter 

 

Sarpsborg og Fredrikstad er i ferd med å vokse sammen til ett storbyområde med i dag nær 130.000 

innbyggere. Kommunene har felles bolig- og arbeidsmarked, og godt regionalt samarbeid gir 

forsterkede muligheter for næringsutvikling. Samtidig kopler 

bedre infrastruktur som firefelts E 6, bedret jernbanetilbud og 

Moss lufthavn Rygge Sarpsborg nærmere til arbeidsmarkedene 

i resten av Østfold, Oslo og utlandet.  

 

Gjennom regionalt samarbeid kan kommunene/regionen 

konkurrere mer suksessfullt enn hva hver av kommunene i 

regionen kan gjøre alene. Sammen framstår vi sterkere når det 

gjelder kompetanse, FoUaktivitet, og tilgang på nettverk. 
 

 
Sarpsborg vil få sitt fyrtårn for opplevelser når Inspiria 

sciencesenter åpner med tilbud til spesielt barn og ungdom på 

områdene energi, miljø og helse. Senteret vil motivere ungdom 

til utdanning, og skape en plattform for senere verdiskaping. 
  
 

Når nytt Østfoldsykehus på Kalnes åpner, vil dette kunne gi 

ytterligere kraft til 

næringsutvikling 

innen helse- og 

omsorgstjenester, en 

bransje som har hatt 

kontinuerlig vekst 

over lang tid 

uavhengig av konjunkturer, og som ventelig vil vokse 

fortsatt. Sykehuset vil gi kommunen mange nye 

kompetansearbeidsplasser, og etterhvert bidra til å redusere kommunens underdekning på ca 2000 

arbeidsplasser i dag. 
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Verdiskaping 

Overordnet mål: 

Sarpsborg skal ha et allsidig og konkurransedyktig næringsliv med høy kompetanse og 

spennende jobbmuligheter 

 

Slik vil vi ha det!  Slik gjør vi det!  

 

Sarpsborg skal ha 

spennende og allsidige 

jobbmuligheter 

 

 

 

 

 

 

 Fremme Sarpsborg som attraktivt sted for næringsetablering og bosetting 

ved å tilby: 

- egnede og attraktive arealer tilpasset næringslivets behov og sikre 

næringslivet forutsigbarhet 

- gode boliger og boområder 

 Tilrettelegge for utvikling av eksisterende næringsliv og etablering av nye 

bedrifter, spesielt innen helse- og omsorgstjenester og opplevelser 

 Stimulere til styrket forsknings- og utviklingsaktivitet i næringslivet  

 Stimulere til etablering av arbeidsplasser i sentrum 

 Styrke innsats for etablererstøtte og entreprenørskap  

 Utvikle en effektiv og miljøvennlig vare- og persontransport som ivaretar 

næringslivets behov og styrker bysentrum 

 Kommunen skal ha en aktiv rolle som pådriver, koordinator og 

tilrettelegger når det gjelder nærings- og sentrumsutvikling 

 

 

Næringslivet og 

kommunen skal være 

attraktiv for faglært 

arbeidskraft og 

arbeidskraft med høyere 

utdanning. 
 

 

 

 

 Utvikle Sarpsborg og Nedre Glommaregionen som motor for utviklingen 

i Østfold  

 Samarbeide med næringslivet og høgskolen for å utvikle riktig 

utdanningstilbud med god kvalitet  

 Bidra til utvikling av møteplasser innen og mellom bransjer lokalt og 

internasjonalt  

 Motivere ungdom til å fullføre videregående skole og ta høyere 

utdanning. Samarbeide med Inspiria science center og fylkeskommunen i 

dette arbeidet 

 

 

Næringslivet og 

kommunen skal tilby 

arbeid til alle grupper av 

arbeidssøkende 

 

 

 Samarbeide med næringslivet, videregående skoler m.fl. for å gi 

arbeidssøkende ungdom jobbtilbud 

 Samarbeide med næringslivet om etablering av tilrettelagte arbeidsplasser 

 Legge til rette for utdannings- og arbeidstiltak som bidrar til økt mangfold 

og inkludering. 

 
 

 

Hvordan kan kommuneplanen gjennomføres i samarbeid med andre? 

Skal Sarpsborgsamfunnet lykkes med næringsutviklingen må kommunen samarbeide målrettet med 

andre offentlige instanser, næringslivet og høyskoler/universitet. 

Det regionale samarbeidet i Nedre Glomma er særlig viktig slik at byområdet kan framstå som motor 

for utviklingen i Østfold. Deltakelse i Osloregionen gir oss internasjonal profilering. Vår beliggenhet 

ved svenskegrensen gir oss utviklingsmuligheter ved bruk av EU-midler. 

Det nye sykehuset på Kalnes gir grunnlag for samarbeid med næringslivet om utvikling av 

helserelaterte næringer. Samarbeidet om utviklingen og driften av Inspiria science center legger et 

inspirerende grunnlag for forbedret verdiskaping i Sarpsborg og Østfold. 
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3.3   Levekår   
 

Viktige utviklingstrekk   

Innbyggerne i Sarpsborg gir uttrykk for at de har god helse, trives godt 

og har det bra.  

Sarpsborg har den laveste andelen dagligrøykere blant ungdom i Østfold. 

Helsetilstanden i befolkningen er positiv. Imidlertid er økende sosiale 

ulikheter i helse et bekymringsfullt utviklingstrekk. Det er en større 

andel barn og unge som lever i familier med lavinntekt enn i landet som 

helhet.  

 

 

I 2008 var det rundt 60 % av 15 åringene i Sarpsborg som sa de hadde planer om å ta høyere 

utdanning. Dette er en positiv utvikling sett på bakgrunn av at 

utdanningsnivået i Sarpsborg er lavere enn i de fleste sammenlignbare 

kommuner. De aller fleste elevene begynner på videregående skole 

(over 98 % i 2010), og flere fullfører enn tidligere, spesielt gjelder dette 

elever i allmennfaglige studieprogram.  

Påstanden om at rekruttering til høyere utdanning er lav, viser ved nyere 

innhentet statistikk seg ikke å stemme. Helt fra 2001 har andelen elever 

fra Sarpsborg som går direkte fra videregående utdanning til høyere utdanning økt. Og andelen er 

høyere i Sarpsborg enn i Østfold og landet for øvrig både det enkelte år og i hele perioden.  

Det forventes en økning på drøyt 300 førskolebarn og ca. 500 grunnskolebarn i planperioden. Det er 

behov for flere barnehageplasser og elevplasser framover. 

 
 

Framtidas eldre vil både ha høyere utdanning, være mer ressurssterke og 

ha bedre helse enn dagens eldre. Dette er en stor ressurs for byen. De 

eldre vil forvente å kunne bestemme over egen tilværelse, ha økte 

forventninger til omsorgstjenestene og ha ønske om en aktiv alderdom. 

Samtidig vil tallet på eldre over 80 år fordobles de neste 30 år. Blant de 

eldste eldre blir det flere med demens. 

Antallet yngre brukere med nedsatt funksjonsevne vokser.  

 

Sykehuspasienter vil bli vesentlig raskere utskrevet til eget hjem eller kommunal omsorg. 

Samhandlingsreformen vil medføre overføring av oppgaver og ressurser til kommunen. 

Hovedintensjonen er å videreutvikle det forebyggende helsearbeidet og redusere innleggelser i 

spesialisthelsetjenesten.  Flere behandlingsoppgaver blir et kommunalt ansvar. 

  

Utviklingen med flere eldre og flere med kronisk sykdom gjør at flere vil trenge helse- og 

omsorgstjenester. Samtidig vokser den arbeidsføre delen av befolkningen (20-66 år) mindre enn de 

tjenesteavhengige gruppene, og andel uføre er høy.. Det betyr at gruppen som skal yte tjenester relativt 

sett blir mindre, mens gruppen som er avhengig av tjenester blir større. 

 

Innvandringen gir oss sårt tiltrengt arbeidskraft, og det er viktig å arbeide for 

integrering og inkludering. Minoritetsspråklige representerer også en kulturell 

ressurs.  

 

Utviklingen av våre fysiske omgivelser går i 

retning av mer fortetting og tilflytting til 

sentrum. Det kan føre til knapphet på grønne 

lunger, sosiale møteplasser og isolasjon. I tillegg 

må de fysiske omgivelsene tilrettelegges for alle. 

Forskning viser at det er bolig- og stedskvaliteter som har størst betydning for 

hvor man velger å bosette seg.   

Nye Grålum ungdomsskole 
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Levekår 

Overordnet mål: 

Barn og unge skal motiveres til utdanning for å møte framtidas utfordringer. 

Sarpsborg skal være en by som fremmer likeverd og inkludering. 

 

Slik vil vi ha det!   Slik gjør vi det!  

 

Sarpsborg skal ha et 

helhetlig læringsløp 

med høy kvalitet fra 

barnehage til 

videregående skole 

 

 Tidlig innsats med vekt på språkstimulering, sosial kompetanse og 

grunnleggende ferdigheter 

 Tilby tidlig hjelp når problemer oppstår 

 Forbedre overgangene fra barnehage til videregående skole 

 Skape oppslutning om betydningen av utdanning 

 

 

Helsefremmende og 

forebyggende tiltak skal 

ha en sentral plass i 

arbeidet for å bedre 

levekår 

 

 

 Tidlig, tverrsektoriell og kunnskapsbasert innsats for å fremme 

folkehelsen og forebygge sykdom og skade, særlig når det gjelder gruppa 

barn og unge  

 Kommunen skal delta aktivt som partner i Østfoldhelsa 

 Samarbeide med foreldre, innbyggere, næringsliv, frivillige, lag og 

foreninger om helsefremmende og forebyggende tiltak 

 Redusere alle former for diskriminering og gi alle innbyggere lik 

mulighet til å lykkes 

 

 

Innbyggerne skal ha 

mulighet til å leve et 

meningsfullt liv 

uavhengig av 

funksjonsevne  

 

 

 Alle tjenester gis for å styrke den enkeltes evne til egen mestring 

 Bidra til at alle kan delta i meningsfulle fellesskap  

 Innføre ny omsorgsteknologi for at alle kan bli boende lengst mulig i egen 

bolig 

 Etablere gode boformer som fremmer sosial kontakt, tilhørighet og bidrar 

til at vi tar vare på hverandre  

 Dialog med innbyggerne om behov for tilpasning av tjenestenes innhold 

og omfang 

 

 

Sarpsborg skal ha et 

variert kultur- og 

fritidstilbud for alle  

 

 Legge til rette for at alle inkluderes i kultur-, idretts og fritidstilbudet i 

nærmiljøene og sentrum 

 Prioritere tilbudet til barn og unge 

 Ta i bruk flerkulturelle ressurser 

 

 

Levekårene skal bedres 

og levekårsforskjeller 

skal utjevnes 

 

 Styrke arbeidet med bekjempelse av fattigdom i barnefamilier 
 Kommunal planlegging og kommunale tjenester skal medvirke til å bedre 

levekårene og utjevne levekårsforskjellene  
 

 

Sarpsborg skal ha 

trygge, attraktive og 

levende bo- og 

nærmiljøer  

 

 

  

 Mobilisere ressursene i nærmiljøene 

 Styrke skolen som møteplass 

 Gjøre sykehjemmene mer åpne mot omgivelsene for å skape lokal 

aktivitet og fremme kontakt og gjensidig læring på tvers av generasjoner 

 Utforme bygninger og uteområder slik at de kan brukes av alle (universell 

utforming) 

 Avsette gode leke- og aktivitetsområder i nærmiljøene som fremmer 

fysisk aktivitet og sosial kontakt.  
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Hvordan kan kommuneplanen gjennomføres i samarbeid med andre? 

 

Det regionale samarbeidet om folkehelse i partnerskapet Østfoldhelsa er viktig for å ha kunnskap om 

og ”trykk på” helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Samhandlingsreformen krever et nært samarbeid med Sykehuset Østfold HF 

Samarbeidet med politiet om lokalt kriminalitetsforebyggende tiltak for tryggere bo- og nærmiljøer er 

verdifullt. 

 

I skolen er det et bredt samarbeid med bl.a fylkeskommunen, videregående skoler, 

opplæringskontorene i Østfold, Ungt entreprenørskap og private og offentlige virksomheter i forhold 

til opplæringen. Særlig nevnes forbedring av grunnleggende ferdigheter, faget utdanningsvalg, forsøk 

med nytt praktisk fag i ungdomsskolen og overgang fra ungdomsskole til videregående skole. 

 

Lag og foreninger har en spesielt viktig plass i arbeidet med å forbedre levekårene, særlig når det 

gjelder å gi barn og unge et godt grunnlag for å stå imot negativ påvirkning, for eksempel knyttet til 

rus og kriminalitet. 

 

 
 

3.4   Miljø  

 
Viktige utviklingstrekk  

Klimagassutslipp er vår tids største miljøutfordring. Klimagassutslippene har økt i fire av fem norske 

kommuner i perioden 1991-2007. I Sarpsborg er imidlertid klimagassutslippet redusert med 21 % i 

samme periode, hovedsakelig på grunn av nedleggelse av kraftkrevende industri og energiomlegginger 

i industrien. Sarpsborgs utfordring er å snu trenden med økende biltrafikk. Utslipp fra veitrafikken har 

økt med 31 % siden 1991. Sarpsborg er en typisk bilby hvor 76 % av alle reiser foregår med bil og 

bilbruken er høyere enn i andre sammenlignbare byer. Utslipp fra industri og bilkjøring bidrar også til 

lokal luftforurensning og støy som kan medføre helseskader. 

 

Samarbeidsprogrammet ”Framtidens byer” (2008-2014) - Sarpsborg deltar som en av 13 

bykommuner i programmet, og samarbeider med staten og næringslivet om å redusere 

klimagassutslipp og gjøre byen bedre å bo i. Programmet har fire innsatsområder;  

 

Areal og transport - Det viktigste tiltaket for å begrense utslippene fra veitrafikk er å planlegge 

plassering av bolig og næringsområder, slik at reiseavstanden med bil reduseres, at det finnes gode 

kollektivtilbud og et godt nett av gang- og sykkelveier. Sarpsborg og Fredrikstad er utfordret av staten 

til å samarbeide om dette. Plassering av utbyggingsområder kan fort komme i konflikt med ønsket om 

å verne dyrket mark, rekreasjonsområder og kulturminner.   

 

Energi i bygg- Økende velstand og krav til komfort, har medført en kraftig økning av energiforbruket 

og klimagassutslippene. Fjernvarmenett er under utbygging i Sarpsborg og vil bli 

ferdigstilt i løpet av de nærmeste årene. Utfordringen framover er å planlegge og 

bygge mer energivennlig. En konsentrert utbygging nær god kollektivtilgang og 

hovedstammen i fjernvarmenettet blir viktig. Tiltak for å redusere energibruk i bygg 

er også god økonomi.  
Bilde: Utbygging av fjernvarme er et satsningsområde. 

Fjernvarmenettet er basert på spillvarme fra Borregaard 
 

 

 

Forbruksmønster og avfall - Større befolkning, økonomisk vekst og økt velstand fører til større forbruk 

og økt sløsing med ressursene. Kommunen er en stor innkjøper, og er i posisjon til å utvikle markedet 

ved å sette miljø- og samfunnskrav. Forurensningsproblemene fra avfall er redusert, vi gjenvinner mer 

og deponeringen har nesten opphørt. Utfordringen fremover blir å redusere forbruket, samt utnytte 

ressursene i avfallet. 
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Tilpasning til klimaendringer - Sarpsborg ligger hovedsakelig på leirområder som også kan ha ustabile 

kvikkleireforekomster, særlig i nærheten av Glomma. Store nedbørsmengder i løpet av kort tid kan 

skape større risiko for flom og ras med påfølgende fare for liv og helse. Det er behov for mer lokal 

kunnskap om klimaendringer og hvordan vi kan gjøre lokale klimatilpasninger. 

 

Natur-, miljø- og vannforvaltning – I Sarpsborg er det store utfordringer knyttet til de viktigste 

vannforekomstene. Kommunen har gjennom flere år gjennomført tiltak og systematisk overvåking av 

vannkvaliteten i de viktigste vassdragene og bekkene. Disse vannovervåkingsdataene vil danne 

grunnlaget for videre arbeid med helhetlig vannforvaltning. Tiltak for å redusere støy og lokal 

luftforurensning er viktig for å bedre bymiljøet samt folks trivsel og helse. 

 
Bilder: Det satses mye på barn og unge når det gjelder 

informasjon og holdninger i forhold til klima og miljø. Det nye 

sciencesenteret som er under bygging har en visjon om å være 

en aktiv pådriver i samfunnsutviklingen og en målsetning om å 

bevisstgjøre framtidsrettede holdninger hos barn og unge 

innen energi, miljø og helse.  

 

 

 

 

Miljø 

Overordnet mål: 

Alle i Sarpsborg skal være miljøbevisste og delta i en felles miljødugnad for framtida 
 

Slik vil vi ha det!   Slik gjør vi det!  

 

Sarpsborg skal ha 

miljøvennlige bo-, 

transport- og 

arbeidsforhold 

 

 

 

 Utvikle et trygt transportsystem som gir reell mulighet til å velge mellom 

bil og kollektivløsninger, sykkel og gange 
 Arbeide for en dobling av andelen sykkelreiser  

 Lokalisere miljøvennlige boligområder i nærheten av skole  

 Lokalisere næringsområder med ”rett virksomhet på rett sted” ut fra 

transportomfang, tilgjengelighet, kollektivtilbud og besøkshyppighet  
 Ruste opp og bruke nedslitte og ubenyttede bygge- og næringsområder på 

nytt 
 Avklare trase av nytt dobbeltspor jernbane og stasjonslokalisering som 

bidrar til et attraktivt togtilbud og god byutvikling.  

 

 

Sarpsborgsamfunnet 

skal ha lavt 

energiforbruk og bruke 

fornybar energi 

 

 

 

 

 Redusere energiforbruk og klimagassutslipp fra kommunal 

bygningsmasse  

 Kommunen skal legge til rette for og stimulere til at innbyggere, 

næringsliv og organisasjoner tar klimaansvar  

 Kommunen skal bidra til kunnskapsbygging og sette krav til mer energi- 

og miljøvennlige byggeløsninger 

 Styrke samarbeidet mellom kommunen, fylkeskommunen, næringslivet, 

miljøorganisasjoner og universitet/høyskoler om videre satsing innen 

fornybar energi og energieffektivisering 

 

 

Sarpsborgsamfunnet 

skal produsere lite 

avfall og være gode på 

gjenvinning  

 

 Videreutvikle sorteringsordninger for husholdningsavfall  

 Sarpsborg kommune skal ”feie for egen dør” og gå foran som et godt 

eksempel i daglig drift 

 Bedre innbyggernes kunnskap og holdninger til forbruk og avfall 

 Prioritere bruk av produkter og tjenester med miljø-, energi- og 

klimatilpasset profil 
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Miljø 

 

Sarpsborg skal sikre seg 

mot skadevirkninger 

som følge av 

klimaendringer 

 

  

 Øke kunnskapen og ha nødvendig oversikt over mulige fareområder i 

kommunen 

 Legge vekt på forebyggende hensyn i alle plan- og utbyggingssaker 

 Håndtere lokalt overflatevann i by- og tettstedsområder på en bærekraftig 

og estetisk måte 

  

 

Sarpsborg skal forvalte 

naturressursene på en 

miljøvennlig måte 

 

 

 Ivareta naturmangfold og sikre sammenhengende grønnstruktur 

 Redusere grunn-, støy- og luftforurensning samt sikre god vannkvalitet   

 En aktiv og miljøvennlig landbruksnæring som tar vare på natur- og 

landskapskvaliteter 

 Sikre gode rekreasjonsområder og ta vare på ”grønne lunger” som 

benyttes til lek, aktivitet, opphold og naturopplevelser 

 Husholdere med arealene og fortette med kvalitet 

 

 

Hvordan kan kommuneplanen gjennomføres i samarbeid med andre? 

Regionalt samarbeid om miljøtiltak vil være av stor betydning på områder som vei- og 

jernbaneløsninger samt vann- og luftforurensning. Her vil også samarbeidet med statlige organer som 

Vegvesenet og Jernbaneverket stå sentralt.  

Næringsliv og utbyggere har en meget viktig rolle ved gjennomføring av klima- og miljøtiltak i egen 

virksomhet, utbygging av fjernvarme, og utvikling av miljøvennlige bolig- og næringsområder. 

Husk også at alle Sarpinger kan bidra ved å tilegne seg kunnskap og ta klima- og miljøvennlige valg i 

hverdagen. 

 


