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Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

byens offentlige rom
blågrønne strukturer
bebyggelse
handels- og næringsutvikling
samferdsel
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byens funksjon

Byen har en viktig rolle. Her er 
tyngdepunktet innenfor handel og næring, 
restaurantvirksomhet, kultur og opplevelse. 
Det tilbys attraktive boliger med nærhet 
til arbeidsplasser, bredt kollektivtilbud og 
gang- og sykkelveinett.  

Men byen skal også tilby offentlige rom. De 
offentlige rommene er tilgjengelige for alle 
og gir mulighet for de formelle og uformelle 
møtene. 

I byens gater og på byens torg markerer 
vi våre offentlige høytider, henvender 
oss til byens borgere gjennom kultur, 
valgkampanjer, demonstrasjoner og 
ytringer, her samles vi og her treffes vi. 
Byen skal gi rom for mangfold. 
Planforslaget starter med fokus på de 
offentlige rommene, nettopp fordi de utgjør 
en så sentral rolle. 

Sarpsborg har torget og gågaten i hjertet 
av byen. Dette har vært sentrale byrom 
siden gjenreisingen av byen i 1839. Med 
et nyoppusset torg og opprusting av byens 
gågate vil disse sentrale rommene kunne 
gå framtiden i møte som våre viktigste 
offentlige rom. 

Sammen med parkene, de blågrønne 
strukturene, lekeplasser og små 
lommeparker spiller disse rommene en 
sentral rolle når vi skal skape et sosialt 
bærekraftig Sarpsborg. Den amerikanske 
sosiologen Richard Sennett har definert 
byen som følgende: “Byen er en bosetting 
som legger opp til uformelle møter mellom 
fremmede”

Byens offentlige rom skal prioriteres når det 
gjelder utvikling, drift og vedlikehold slik at 
det tilrettelegges for møtene som bygger 
relasjoner og skaper godt fellesskap. 
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mål og virkemidlerkulturlløypa

byens offentlige rom

Kultur er et begrep det er vanskelig 
å definere og som brukes om mye. 
Stortingsmelding nr. 48 – Kulturpolitikk 
fram mot 2014 har følgende definisjon: 
I vid forstand dekker begrepet kultur 
verdier, normer, kunnskaper, symbol 
og ytringsformer som er felles for en 
viss gruppe mennesker eller et bestemt 
samfunn. I smalere forstand blir begrepet 
brukt om de forskjellige aktivitetene innenfor 
kulturlivet og kulturpolitikken når disse blir 
forstått som en avgrenset samfunnssektor.  

Kommunedelplan for kultur 2008-2016 sier 
at kultur skal være et bærende element i 
utviklingen av Sarpsborg fram mot 2016. 
Kommunen skal ha et rikt og variert 
kulturtilbud som er tilpasset framtidens 
behov.  Videre sier den at Sarpsborg har 

et rikt, mangfoldig og aktivt kulturliv, og 
det er en utfordring å synliggjøre alt det 
kommunen har å by på. 

Kultur kan utøves hvor som helst.  
Permanente kulturarenaer er steder 
spesifikt satt av til utøvelse av kultur.  
Eksempler på slike steder i Sarpsborg 
sentrum er Glenghuset, Kulås amfi, 
Aktivitetshuset EPA og Folkets hus.  Det 
utredes alternativer for etablering av et 
nytt kulturhus og bibliotek i Sarpsborg som 
en samlingsplass for større innendørs 
arrangementer, øvingslokaler og bibliotek. 

Samtidig er byens rom også en arena 
for kultur. Her kreves lite, eller ingen 
tilrettelegging. På torget er det laget en 
liten scene og det er plass for midlertidige 

utstillinger i frittstående rammer. Byen 
skal være en uformell kulturarena som et 
aktiverende element i sentrumsområdet og 
vise fram det byen har å by på. 

For å skape et livlig sentrum er det viktig at 
både de permanente, midlertidige, formelle 
og uformelle kulturarenaene i så stor grad 
som mulig samles. I sentrum introduseres 
derfor “kulturløypa”, en akse som strekker 
seg fra Hafslund Hovedgård til Sarpsborg 
Stadion.  Det er et framtidig mål å bevisst 
samle kulturlivet omkring denne aksen for å 
få et mer levende sentrum. Vi har allerede 
flere arenaer for kultur og et rikt kulturliv, 
men utfordringen er å formidle og vise fram 
det rike kulturlivet Sarpsborg allerede har.

eksempler permanente arenaer tilrettelagt  til eller med mulighet for å utøve kultur

SIRKUS TORGET

KIRKEN

KULÅS
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Forslag til ny scene og amfi i Kulås

Glenghuset
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mål og virkemidlerbyrom for barn

For å sikre lekeplasser og nærrekreasjons-
områder som gir hverdagen grønt og helse-
bringende innhold, foreslås følgende: 

1. Offentlig eide sentrale lekefelt og nær-
lekeplasser. 

Kommunen kan stille krav til utforming av 
private lekeplasser innenfor hvert enkelt 
boligprosjekt. Å sikre felles, offentlige 
lekeplasser gjennom private prosjekter er 
komplisert og lite kontrollerbart, men kan 
ved behov gjøres gjennom inngåelse av ut-
byggingsavtaler. For framtidig boligbygging 
er det en forutsetting at felles lekeplasser 
av en viss standard ligger innenfor gitte 
avstander til prosjektene. Kommunen har 
et ansvar for å sikre disse offentlige byrom-
mene og kvaliteten de har. 
Sentrale lekefelt og offentlige nærlekeplas-
ser bør dermed også være i kommunalt 
eie.

Sentrale lekefelt skal henvende seg til alle 
målgrupper og gi plass til særlig plasskre-
vende aktivitet. Kartleggingen viser at 
tilfredsstillende areal er avsatt til sentrale 
lekefelt, men for at fortettingen av byen skal 
kunne fortsette må alle merkede sentrale 
lekefelt og offentlige nærlekeplasser ha en 
standard deretter. Det er disse plassene 
som skal være de sentrale, store lekear-
ealene for alle målgrupper. 

Byens sentrale lekefelt opprustes og 
tilbyr følgende: 

Oscarsgate (1): Avsatt lekeplass i 
sterkt utnyttet boligområde. I behov av 
opprusting. Hele kvartalet foreslås etablert 
som framtidig friareal. Lekeplassen bør 
oppgraderes som pilotplass for universelt 
utformet lekeplass.

Glengshølen (2): Friareal, for lek, skating 

byens offentlige rom

og turgåing. Utviklingen av området skal 
fortsette, skateanlegg bør utvides, det bør 
etableres lekeplass for de minste, grillplass, 
benker, belysning og flere grusstier.  

Kulås øst (3): Avsatt lekeplass i etablert 
boligområde. I behov av oppgradering. 
Fungerer muligvis som fotballøkke. 
Opprustes til universell tilgjengelig 
generasjonspark. 

Sandesundveien skole (4): Det skal 
bygges ny skole i Sandesundveien. 
Lekearealene her kan benyttes også utenom 
skoletid.

Stadion/ Kruseløkka (5): Området 
består av store grønne områder for fri lek 
samt ballbinge ved Kruseløkka skole. I 
frilekområdene skal det være fotballmål

Kulås (6): Lekeplassen i Kulåsparken er 
opprustet i løpet av de siste årene og har en 
god standard

Byens nærlekeplasser opprustes og 
tilbyr: 

Gropa v/ Grotterød/ Torsbekk (7):
 Lekeplass som brukes hele året. Fin 
akebakke om vinteren. Har noen få 
lekeapparater. I behov av oppgradering.

St. Marie plass (8): Oppgradert i 2010 og 
utviklingen skal fortsette. Stort potensial som 
bydelspark for østre bydel. Må møbleres 
med flere benker, grill, lekeapparater. Se 
krav til nærlekeplass.

2. Strategisk oppkjøp for å sikre nærleke-
plasser.

En nærlekeplass eller kvartalslekeplass skal 
nå en gruppe mellom 0- 12 år og inneholde 
funksjoner som beskrevet i § 2-24Arealer til 
lek og opphold.

Kartlegging viser at to områder pr. i dag 
peker seg ut som mangelfulle i forhold til 
avsatte lekearealer.  

Fritznerbakken (9): Reguleringsplanen 
for Fritznerbakken avsatt et halvt kvartal til 
lekeplass. Denne muligheten er forringet 
ved oppføringen av bebyggelse i det omten-
kte kvartalet. Det settes av en eiendom for 
lokalisering av ny lekeplass på Fritznerbak-
ken. Samtidig bør de allerede bilfrie gatene 
tilrettelegges for lek og opphold 

Sandesund Terrasse (10): Området er i dag 
et større uopparbeidet grøntareal. Sletta ned 
mot St. Halvardsgate programmeres f. eks 
med skatebane, lekeapparater, parkmessig 
opparbeiding og benker. Området trenger en 
felles møteplass.

3. Opparbeidelse av arealer til lek og 
    opphold ved privat utbygging. 

Ved utbygging av boligprosjekter skal 
bestemmelser om arealer til lek og opphold 
følges.

Det er ønskelig at bygårder samarbeider og 
at det dannes åpne, felles gårdsrom på tvers 
av eiendomsgrenser ved utbygging. 

Ved transformasjonsprosjekter hvor krav til 
lek og oppholdsareal ikke kan tilfredsttilles 
kan man gjennom etablering av en 
utbyggingsavtale finne alternative løsninger.

Utover avsatt areal til lekeplasser skal barn 
og unge stå i fokus når byrom opparbeides. 
Vann, sitteskulpturen og lyselementene 
på nyopprustet torg er gode eksempler på 
hvordan installasjoner også kan fungere som 
aktivitetsskapende elementer. 
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mål og virkemidlerforbausende byrom

I utviklingen av byen er det viktig å ha 
oppmerksomhet mot de forbausende 
byrommene. Dette er byrom som ofte ligger 
mellom det som planlegges og bygges og 
som bidar til en rikere opplevelse av byen 
vår.

I Sarpsborg ligger et stort potensial i å ut-
vikle smugene, snarveiene og bakgårdene 
til forbausende byrom.  På grunn av kvar-
talsstrukturen har vi utallige kvartaler med 
bakgårder. De fleste av disse er dessverre 
avskåret fra de besøkendes opplevelse 
av byen. Utvikling av en bakgård bør ikke 
nødvendigvis bety at alle skal få gå inn i 
dem, men skal kunne skimtes fra utsiden. 
Dersom intime og private bakgårder får 
lov til å koble seg opp mot offentlige rom, 
begynner byen å vise en ny dimensjon av 
forbausende byrom. 

Tilstedeværelse av det grønne, som 
epletrær og vegetasjon mellom gatene 
og husene, bidrar også til at opplevelsen 
av byen blir rikere. Sentrumsplanen 

Bildet viser en av  de få bakgårdene inntil St. Marie gate 
som åpner seg mot byen. 

Små lommeparker bidrar til uformelle møteplasser.

byens offentlige rom

En hemmlig liten oase for kafeens gjester. Et forbausene 
byrom hvor ny arkitektur og en ny side av bylivet viser seg.

En grønn vegg bidrar til et litt annerledes gateløp!

sikrer bevaring av de store parkene 
og grøntdragene, men også de små 
lommeparkene som bidar til sosiale 
treffpunkt. Lommeparker er en betegnelse 
på små parker, for eksempel den lille 
plassen ved busstorget.

Sarpsborg er rik på potensielle forbausende 
byrom og lommeparker. Om de er planlagte 
eller ikke, så kan de bidra til en rikere 
opplevelse av sentrum. Et fokus på disse 
rommene bør bidra til at vi tar vare på og 
utvikler de forbausende byrommene. 

Målsettingen følges opp gjennom å stille 
krav til visuelle koblinger mellom uterom og 
offentlige rom i nye prosjekter. Det skal ikke 
settes opp tette porter inn til bakgårdene. 
Det åpnes også opp for etablering av 
midlertidige byrom på rivingstomter, som 
kan bidra til at det oppstår flere forbausende 
byrom i framtiden. 



KOMMUNEDELPLAN FOR SARPSBORG SENTRUM

overskrift

18

blågrønne strukturer
  dagens situasjon og utfordringer

De blågrønne strukturene utgjør viktige 
offentlige rom. Vi benytter områdene som 
bl.a. sosiale arenaer, møteplasser, lekeplas-
ser, stillesteder, tursteder, til kulturaktiviteter 
og idrettsaktiviteter. De blågrønne struktu-
rene bidrar til et sunnere bymiljø, biologisk 
mangfold og blir stadig viktigere når byen 
fortettes mer og mer. 

Kulås fortjener særdeles stor oppmerksom-
het som en av Norges fineste byparker, og 
som sammen med et større grøntdrag for-
mer en grønn diagonal gjennom byen vår. 
Torsbekkdalen har et enormt potensial til å 
opparbeides som en grønn portal til byen. 
Glengshølen er et fantastisk rekreasjonsom-
råde ved elva som allerede benyttes til ulike 
aktiviteter. Utover dette har byen noen små 
parker, ”lommeparker”, alleer og trerekker. 
Dette er viktige, små byrom som under-
streker byens grønne karakter, og som bør 
videreutvikles i framtiden. 

Sammen med byens enestående 
grønnstruktur har Sarpsborg en unik histo-
risk tilknytting til vann. Vannet og elva har 
formet byen og er viktige identitetsbærere 
for Sarpsborg. Byen ble etablert på raryg-
gen som går gjennom Østfold, der hvor 
elva brøt raet, ved Sarpsfossen. Byen ble 

bindeleddet mellom Glommas øvre og nedre 
del.  Man kan knapt tenke seg noe viktigere 
landskapselement i Sarpsborg enn Sarps-
fossen. Fossen er byens sjel. 

Opplevelsen av vann er dessverre liten når 
man i dag besøker og ferdes i Sarpsborg. 
I Kulås finnes en fontene, men dammer og 
bekker har ikke fullt utnyttet sitt potensial. 
Det samme gjelder tilgangen til elva, som 
hverken i Sandesund, Glengshølen eller ved 
fossen er utnyttet. De blågrønne strukturene 
må få økt fokus i framtidens byutvikling. 

Byens rekreative muligheter er i dag lite 
kommunisert og utnyttet som et ledd 
i å oppnå et mer levende bysentrum. 
Dette må endres.Gode tur, leke og 
rekreasjonsmuligheter kan bidra til økt 
besøk i byen. Dette er positivt for folkehelse 
og samtidig viktige nærmiljøkvaliteter som 
kan bidra til økt tilflytting og bruk avbyen. 

Det er også viktig å etablere trygge 
forbindelser til byens grønne arealer 
utenfor sentrumsplanområdet og koblinger 
mellom  sentrums grønne lunger. Da får 
man en mulighet for å bedrive sentrumsnært 
friluftsliv og bidra til å fremme fysisk aktivitet. 

Byens blågrønne strukturer er arena 
for rekreasjon og opplevelse. I henhold 
til kommuneplanens samfunnsdel skal 
sammenhengende grønnstruktur sikres og 
naturmangfold ivaretas. 

For å oppnå dette etableres følgende delmål 
for framtidig byutvikling: 

• sette fokus på byvassdragene og van-
nets muligheter sett i forhold til naturgitte 
strukturer.

• beholde og styrke betydningsfull grønns-
truktur for rekreasjon og biologisk mang-
fold.

• sikre grønne korridorer og forbindelser/
turveier gjennom byen og ut mot marka.

• sikre lekeplasser og nærrekreasjons-
områder som gir hverdagen grønt og 
helsebringende innhold.

Over de påfølgende sidene beskrives sen-
trumsplanens virkemidler for å nå delmå-
lene.

  mål og virkemidler   blå strukturer

Vann er en ressurs for opplevelse, lek og 
biologisk mangfold. På St. Marie plass og i 
Kulås er fonteneanlegget en slik ressurs. Det 
tilfører parkene ekstra innhold og muligheter 
for mer variert bruk. Lyden av vann er en vik-
tig faktor og et positivt element. Vi tiltrekkes 
og beroliges av vann.

Åpning av vannløp lagt i rør er en klar ten-
dens innenfor mange byområder i inn og 
utland. Det mest kjente bekkeløpet innenfor 
sentrumsområdet som er lagt i rør er Tors-
bekken. Den kommer fra Sarpsborgmarka 
via det gjenfylte Kurland tjern og renner ut i 
Sandesund. Åpning av Torsbekken ble vur-
dert gjennom et landskapsplanarbeide som 
ble påbegynt sommeren 2011. Gjennomførin-
gen av tiltakene foreslått i landskapsplanen 
skal prioriteres slik at intensjonene i sentrum-
planen nås. 

Dammer er viktig for flere sjeldne arter, vak-
kert for øyet og spennende å utforske. Natur-
typen kan ha en viktig økologisk funksjon for 
kulturlandskapsarter som piggsvin, flag-
germus, rådyr og småfugl. Dammen i Kulås 
er liten, men har likevel disse kvalitetene. 
Anlegget er imidlertid forsømt og trenger en 
restaurering.  Det må satses på en oppgra-
dering eller utvidelse. 

I framtidige prosjekter og byutvikling skal op-
plevelsen av vann styrkes. Tilgjengeligheten 
til vann og områdene i nærhet til elva og fos-
sen bør utbedres og opprustes. 

I planer for opprusting av gågata ligger vann 
inne som en premiss for opparbeidelsen. 
Vann skal være synlig og oppleves på ulike 
måter og sammen med beplantning bidra til 
at byens blågrønne preg forsterkes. Gågata 
som et blågrønt byrom får en viktig rolle som 
forbindelse ut til andre blågrønne strukturer i 
byen. 

Den grønne diagonalen Sarpsfossen

Dam i Kulåsparken
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blågrønne strukturer

For at grønnstrukturer skal styrkes og be-
holdes skal framtidig utvikling ligge innenfor 
følgende føringer: 

1. Glengshølen utvikles til generasjonspark 
og sikres som framtidig rekreasjonsområde. 
Koblingene mot Tjueklo og marka er viktig 
å ivareta. Området har karakter av både 
opparbeidet park og urørt natur som må 
ivaretas. Det åpnes for parkeringsplass 
for bobil i parkens søndre del, mot 
Opsundveien. Parkeringen må skjermes 
med vegetasjon. Tanker om framtidig 
utvikling av området presenteres i vedlegget 
søkelys. 

2. Torsbekkdalen utvikles som et attraktivt
innfartslandskap til sentrum fra syd-vest, i 
henhold til landskapsplan for Torsbekkdalen. 
Den grønne karakteren skal ivaretas og 
styrkes gjennom opparbeidelse og åpne 
arealer skal bevares. Området skal gjøres 
så grønt som mulig og tilrettelegges bedre 
for fysisk aktivitet og lek.  I planforslaget er 
arealet vist som grøntområde. 

3 . Nordre del av Torsbekkdalen sikres 
som grøntanlegg for fri lek. Sirkustomta for-
beholdes sirkus, tivoli og fri lek. Det bør 
opparbeides grønne soner og beplantes 
mot Korsgata slik at den grønne karakteren 
ikke brytes. Et større område åpnes for 
kombinert idretts- og sentrumsformål.

4. St. Olavs gravlund er et stort og 
sentralt grøntområde som strekker seg 
helt opp til Roald Amundsensgate. Sett 
i sammenheng med parken omkring 
Sarpsborg kirke og Kulåsparken på motsatt 
side av torget utgjør områdene et grøntdrag 
gjennom sentrum som kalles den grønne 
diagonalen. Strukturen skal ivaretas visuelt 
og kommunikasjonsmessig ved framtidig 
byutvikling.

parker og grønne arealer mål og virkemidler

5. Parken omkring Sarpsborg kirke er del 
av den grønne diagonalen. Strukturen skal 
ivaretas visuelt og kommunikasjonsmessig 
ved framtidig byutvikling.

6. Kulåsparken: ligger i et område med stor 
tetthet av forhistoriske kulturminner. Området 
har karakter av naturpark. Karakteren skal 
beholdes, og dermed vanskeliggjøres 
inngrep av betydning. Kulåsparken omtales 
i Riksantikvarens NB! register og er et 
område av nasjonal interesse. Den grønne 
karakteren skal beholdes, men med et økt 
løvtreinnslag når gamle grantrær fjernes. 
Utarbeidelse av en skjøtselsplan, som også 
omfatter arealene langs Parkstien og Arne 
Meidells vei, skal prioriteres.

7. Bydelspark: lekeplass i Oscars gate 
utvides til parkrom i hele kvartalet. Østre 
bydel er preget av stor utbygging de siste 
årene. Felles møteplasser er viktig for 
beboerne, og for å sikre at åpne, grønne 
arealer blir tilstedeværende i denne 
bydelen bør hele kvartalet opparbeides som 
bydelspark. Dette vil bli et viktig byrom for 
barn og unge.

8. St. Marie plass: videreutvikles etter 
oppgradering i 2010 som en viktig 
møteplass, særlig for sentrum øst. (Se byrom 
programmert for barn). Det foreslås utvidelse 
mot øst. 

9. Borgarsyssel er et viktig område for 
byens innbyggere og turister. Det bør skiltes 
bedre til området og St. Mariegateaksen 
tydeliggjøres hele veien opp. 

10. Bystranda opparbeides og tydeliggjøres 
som en rekreativ oppholdsplass langs 
gang- og sykkelstien mellom Sarpsbrua og 
Glengshølen. Utstyres med enkle benker 
eller picnicbenker og grill.
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blågrønne strukturer
mål og virkemidlergrønn rundløype og forbindelser

Grønn rundløype og forbindelser

For å nå målet om å sikre grønne korridorer 
og forbindelser/turveier gjennom byen og ut 
mot marka, etableres: 

Rundløype 
Eksisterende grønnstruktur tydeliggjøres 
og bygges videre på, slik at det etableres 
en grønn rundløype i byen. Løypa går fra 
Kulås via Kirkeparken og torget til Stadion 
via Torsbekkdalen og Sandesund og tilbake 
langs Kulåsstien. Løypa må opparbeides 
med  skilt  og belysning. 

To strekninger krever tydeligere forbindelser 
for at dette skal kunne gjennomføres. Det 
foreslås allegate i Krebsgate og Sandesund 
terasse.

Grønne forbindelser
For å bedre koble sammen byens grønne 
og rekreative områder må det opparbeides 
trivlige og trygge forbindelser.

1. Glengsgata: For å styrke koblingene 
mellom viktige byparker som Glengshølen 
og Kulås anlegges Glengsgata som 
enveiskjørt miljøgate. Dette er også foreslått 
i vedtatt forprosjekt for gågaten. 

2. Jernbanegata: allegate skal føres helt 
ned til stasjonen. 

3. St. Mariegate aksen:
Borgarsyssel kan utvides med en forplass 
innenfor middelalderbyens grenser mot 
Borggata dersom hovedtrafikken over 
eksisterende Sarpsbru opphører og 
diagonalen Kirkegata til St. Marie gate 
legges ned.

4. Glengshølen - Gamlebystranda: 
oppgraderes og markeres med tydelig 
skilting.

For å nå målet om å sikre grønne korridorer 
og forbindelser/turveier gjennom byen og ut 
mot marka, etableres: 

Rundløype 
Eksisterende grønnstruktur tydeliggjøres 
og bygges videre på, slik at det etableres 
en grønn rundløype i byen. Løypa går fra 
Kulås via Kirkeparken og torget til Stadion 
via Torsbekkdalen og Sandesund og tilbake 
langs Kulåsstien. Løypa må opparbeides 
med  skilt  og belysning. 

To strekninger krever tydeligere forbindelser 
for at dette skal kunne gjennomføres. Det 
foreslås allegate i Krebsgate og Sandesund 
terasse.

Grønne forbindelser
For å bedre koble sammen byens grønne 
og rekreative områder må det opparbeides 
trivlige og trygge forbindelser.

1. Glengsgata: For å styrke koblingene 
mellom viktige byparker som Glengshølen 
og Kulås anlegges Glengsgata som 
enveiskjørt miljøgate. Dette er også foreslått 
i vedtatt forprosjekt for gågaten. 

2. Jernbanegata: allegate skal føres helt 
ned til stasjonen. 

3. St. Mariegate aksen:
Borgarsyssel kan utvides med en forplass 
innenfor middelalderbyens grenser mot 
Borggata dersom hovedtrafikken over 
eksisterende Sarpsbru opphører og 
diagonalen Kirkegata til St. Marie gate 
omlegges.

4. Glengshølen - Gamlebystranda: 
oppgraderes og markeres med tydelig 
skilting.

1
3

4

2

Glommastien

Kulåsparken

St.Marie plass

Jernbanegata
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byens karakter
plangrep

AKSENE
Sarpsborg by har et godt forankret plangrep. 
Kart allerede fra 1837 viser byens hoved-
akser St.Mariegate og Sandesundveien og 
byens tre torg, som etter kort tid reduseres til 
to. St. Mariegateaksen strekker seg helt fra 
Borgarsyssel til Tune kirke, med kirken som 
viktig fondmotiv fra gågaten. Sandesunda-
ksen går fra Sarpsborg torg til St. Halvards 
plass langs Sandesundveien.

DEN GRØNNE DIAGONALEN
Den grønne diagonalen strekker seg gjen-
nom Kulåsparken via Kirkeparken, torget og 
videre gjennom gravlunden. Dette skaper en 
viktig sammenhengende grønn lunge gjen-
nom sentrum som skal ivaretas.

KVARTALSSTRUKTUREN
Sentrumskjernen har en tydelig kvar-
talsstruktur. Ved Ingeniør Løvstadsplan 
fra 1879 ble byen delt inn i 290 kvartaler 
på hovedsakelig 60 x 60 meter og med 12 
meter brede gater. Dette medfører naturlig 
en bebyggelsesstruktur med fasadeliv ut mot 
fortau og åpne bakgårder mot kvartalenes 
indre. 

De relativt små kvartalene gir et oversiktlig 
sentrum å ferdes i og småby-skala. For å 
opprettholde lys og luft både til gatene og 
bakgårdene er det viktig å respektere by-
ens størrelse og inndeling og ikke bygge 
høyere eller dypere enn at disse kvalitetene          

St. Mariegate

Sarpsborg torg

Sandesundveien

St. Hallvards plass

den grønne diagonalen

12 meter

gate

kvartalstørrelse

60 meter

60 meter

ivaretas. 
Der det åpnes for fortetting innenfor sen-
trumsområdet bidrar man til å forsterke 
kvartalstrukturen ved å lukke kvartalene med 
bebyggelse. 

Kvartalene ble i hovedsak delt inn i 8 tomter 
som gir 50 % hjørner. Hjørnene skal ut-
formes som brutte, avskåret i 3 meter lengde 
og gis ekstra fokus i fasadeutformingen. For 
å framheve hjørnenes særlige utforming og 
gi aktive kryss skal innganger fortrinnsvis 
legges her. 

Kvartalenes inndeling i 8 eiendommer med-
fører tradisjonelt en begrenset fasadelenge, 
jevn rytme og et vertikaldominert gateløp. 
For å videreføre dette skal ensartede fasa-
der ikke ha større lengde enn 15-20 meter. 
Dette gir varierte gateløp og et sentrum som  
blir mer spennende å ferdes i, spesielt for 
myke traffikanter. 

For å bidra til å skape livlige gater er utform-
ing av bebyggelsens etasje på gateplan 
viktig. Høye sokler og tette fasader skal 
unngås. Bygningene skal utformes med 
åpne og aktive fasader på gateplan, gjerne 
med offentlig tilgjengelige funksjoner der det 
er mulig. 
Der det er adkomst inn til bakgårder skal det 
være transparente porter for å gjøre byen så 
porøs som mulig. 

Kvartalsinndeling
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Mål og virkemidlerDagens situasjon og utfordringer

bebyggelse

Blokkbebyggelse kontra lavere bebyggelse, her illustrert 
som prinsipp. Tett-lav bebyggelse med smal bygnings-
dybde gir i tillegg til private hager et mer solrikt gårdsrom. 

“Selvaagblokka” illustrerer konsekvensene for 
bakgårdene når bygningskroppen blir for dyp.

Sarpsborg sentrum har pr. i dag flere ulike 
typer bebyggelse. Den vestlige delen av 
sentrum er preget av villabebyggelse, 
den syd/østlige delen mot Borregaard og 
Kulåsparken er noe tettere med konsentrert 
småhusbebyggelse mens den nord/østlige 
delen består av en blanding av blokkbebyg-
gelse og tett/lav bygårdsstruktur. 

Det er villabebyggelse helt inn i sentrum. 
Dette er en kvalitet det er viktig å opprett-
holde for å sørge for et boligtilbud i sentrum 
hvor det også er plass for barnefamilier.

Sarpsborgs befolkning øker og nytt syke-
hus på Kalnes kan gi ytterligere tilflytting 
på sikt. Sentrum er det området i kom-
munen som har hatt sterkest vekst i peri-
oden 2000-2010. Befolkningen økte med 
1300, tilsvarende en årlig vekst på 2,7 %, 
mens kommunen som helhet har økt med 
1,1%. Innenfor samme periode er det i snitt 
bygget 50 boenheter pr. år. Det forventes at 

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel 
2011 -2023 skal det utvikles nye attrak-
tive boligområder i nærheten av effektivt, 
trygt og miljøvennlig transportsystem. Det 
er derfor viktig å rette blikket mot sentrum.
Her ligger forholdene allerede godt til rette 
med nærhet til kollektivtilbud, handel, 
arbeidsplasser, rekreasjon, skoler og barne-
hager. 

Et gjennomsnittelig kvartal i Sarpsborg er 
60x60 m. Kvartalsstørrelsen setter automa-
tisk noen premisser og begrensninger for å 
oppnå fortetting med kvalitet. For å sikre sol 
og åpenhet til bebyggelsen i kvartalsstruk-
turen må byggene plasseres i tomtegrense 
mot gate og det settes en indre byggeg-
rense på 12 meter. Unntak er mindre boder 
og sykkelparkering. En vurdering av flere 
gårdsrom er gjort i forbindelse med denne 
planen og rapporten viser behov for økt 
fokus på krav til uterom. Dette gjelder både 
utforming, ferdigstillelse, lokalisering og 
dokumentasjon. Det er viktig å sette fokus 
på utvikling av trivelige bakgårder med 
plass for lek og rekreasjon med tilstrekkelig 
tilgang på sol og dagslys. Det stillles også 
krav om minste uteoppholdsareal (MUA) 
og strengere krav til dokumentasjon, blant 
annet soldiagram, ved prosjekter med flere 
enn fire boenheter.

Det ønskes et større fokus på miljø både i 
forhold til klimatilpassing og det å skape et 
godt bymiljø, estetisk og opplevelsesmes-
sig. Det er derfor innen temaet bebyggelse 
et ønske om å legge mer vekt på bærekraft 
og bruk av tre i så stor grad som mulig i nye 
bygge- og transformasjonsprosjekter.

Hele sentrumsplanområdet ligger innenfor 
konsesjonsområde for fjernvarme. Alle ny-
bygg eller tilbygg over 200 kvm. som foretar 
hovedombygging skal følge bestemmelse 
for tilknytting. 

denne trenden fortsetter.
En flyttemotivundersøkelse utført av Cowi 
i 2011 for Sarpsborg Kommune viser at 
eneboligens kvaliteter med egen hage, 
trygge bomiljøer og bakkekontakt fra 
boligen er etterspurt.  For å få et levende 
bysentrum er det viktig at sentrum fortettes 
og det må derfor være boliger i sentrum 
som kan være et godt alternativ til eneboli-
gene utenfor sentrum. Attraktive, kompakte 
boliger med gode uterom må stå sammen 
med byens unike kvaliteter som nærhet til 
handel, arbeidsplasser, kulturaktiviteter, 
korte avstander og miljøvennlig transport. 
Det må tilrettelegges slik at det også blir 
attraktivt for barnefamilier å bosette seg 
i sentrum. Siden det allerede er villaom-
råder som strekker seg helt inn i sentrum er 
det viktig å øke sentrums attraktivitet ved 
å skape trygge gang- og sykkelveier og 
gode, trygge plasser for lek, rekreasjon og 
aktivitet både for de som bor i sentrum og 
for besøkende. 

Villabebyggelse

Tett-lav 
bebyggelse

Urban blokk-
bebyggelseOverordnet kartlegging av dagens situasjon
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Utviklingsstrategi

bebyggelse

For å imøtekomme forventet vekst i Sarps-
borg er det viktig at også sentrum kan huse 
flere innbyggere og arbeidsplasser. Dette 
må i sentrum fortrinnsvis gjøres gjennom 
fortetting og transformasjon. 

Illustrasjonen på forrige side er en enkel 
registrering av dagens situasjon mens illus-
trasjonen på denne siden viser en strategi 
for rendyrkelse av eksisterende forhold. 
Om man trekker en linje skrått igjennom 
byen fra Glengshølen i syd/vestlig retning 
mot Sandesund deles byen i to deler, en 
del med høyere tetthet og en del med 
lavere.

Den østlige delen har et stort område med 
urban bebyggelse (rødt)  og et noe lavere 
felt mellom bykjernen og Borregaardsjordet 
(oransje). Borregaardsjordet åpnes for be-
byggelse med høy utnyttelse. Den vestlige 
delen preges av villabelyggelse (gul) og 
noe konsentrert småhusbebyggelse.

For å nå klimamål må bygninger oppgra-
deres. Å transformere bebyggelse vil si å 
bevare en bygningskropp og evt. gi den 
nytt formål. Vernede bygninger kan vernes 
både på grunn av arkitekturhistoriske 
kvaliteter eller funksjon for å bevare histo-
rie og identitet.  Transformasjon gir faste 
rammer som kan føre til spennende og 
kreative løsninger med særpreg. Forslag 
om riving begrunnes ofte med lønnsomhet. 
Miljøhensyn ved gjenbruk og bebyggelsens 
symbolverdi bør vurderes opp mot dette. 

Fortetting er mer effektiv bruk av areal 
innenfor et avgrenset område. God fortet-
ting gir gevinster i form av f. eks lavere 
driftskostnader, mer variert botilbud og mer 
effektiv areal og transportbruk. I tillegg kan 
det øke byens visuelle kvaliteter og skape 
nye møteplasser.

Villabebyggelse

Tett-lav 
bebyggelse

Urban blokk-
bebyggelse Strategi for framtidig utvikling, overordnet inndeling av bebyggelse innenfor sentrumsplanområdet



VILLABEBYGGELSE
Denne typologien finnes i store deler av 
sentrum vest fra Fritznerbakken til Sande-
sund og er viktige områder for å tiltrekke 
barnefamilier til sentrum. Villaområdene har 
kun små potensialer for fortetting. Bebyg-
gelsen er som oftest plassert frittstående 
med private hager og parkering på egen 
eiendom. Innenfor hvert kvartal skal bebyg-
gelsen følge overordnet struktur, blant annet 
plassering og størrelse. Fortetting kan kun 
skje ved bygging på ubebygd tomt eller dele 
tomt der det er hensiktsmessig i forhold til 
struktur og eiendommens størrelse. 

TETT-LAV BEBYGGELSE
Aktuelle områder er Fritznerbakken, En-
enda, Sandesund Syd og Kulås øst. Tett-lav 
bebyggelse består av mindre, sammen-
hengende bebyggelse som rekkehus eller 
byhus i bygårdsstruktur. Man fortetter ved å 
bygge igjen hull mellom eksisterende bygn-
inger og bygge helt ut i nabogrensene som 
danner kvartaler med sammenhengende 
bebyggelse. Det kan bygges både rekke-
hus og leiligheter innenfor en slik struktur. 
Fortetting setter større krav til bakgårdene 
som uteoppholdsrom og grønne oaser. Det 
setter også andre krav til parkering som kan 
løses f.eks ved boligsoneparkering eller 
felles parkeringsarealer. 

BLOKKBEBYGGELSE 
Det åpnes for fortetting til blokkbebyggelse 
innenfor bykjernen. Ved fortetting til blokk-
bebyggelse bør det bygges større prosjekt 
på tvers av eiendomsgrenser. Bakgårdene 
får en viktig funksjon og skal holdes åpne 
til lek og rekreasjon med god tilgang på sol. 
Disse suppleres av større offentlig tilgjen-
gelige uteoppholdsarealer. Parkering bør 
løses ved boligsoneparkering eller felles 
parkering under bakken. Høye sokkeletasjer 
som skaper passive fasader på bakkeplan 
skal unngås.
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bebyggelse
villabebyggelse fortettingsstrategier tett-lav bebyggelse blokk

60 m

60 m

VILLA TETT-LAVBLOKK

P-KJELLER

60 m

60 m

VILLA TETT-LAVBLOKK

P-KJELLER

60 m

60 m

VILLA TETT-LAVBLOKK

P-KJELLER

bebyggelsens organisering 
på hver eiendom

bebyggelsens organisering 
på hver eiendom

bebyggelsens organisering 
på hver eiendom

bebyggelsens organisering 
inennenfor hvert kvartal

bebyggelsens organisering 
inennenfor hvert kvartal

bebyggelsens organisering 
inennenfor hvert kvartal

ny organisering innenfor hvert kvartalny organisering innenfor hvert kvartal



Et bevisst forhold til områdekarakter er viktig 
for å kunne gjøre holdbare vurderinger om 
hvilken utvikling som bør være styrende 
innenfor hvert område og et viktig verktøy i 
byggesaksbehandling.
Hovedtrekkene i områdene uttrykkes gjen-
nom forhold som bl.a. bygningenes plas-
sering i forhold til hverandre, form, volum og 
høyder.

Kulås 
Området er i dag bebygget med Borregaard 
Hovedgård og fylkeshuset i tillegg til noen 
eneboliger. Boligene er bygget i regi av Bor-
regaard og har i tillegg til sin unike beliggen-
het også høy arkitektonisk kvalitet og arki-
tekturhistorisk verdi. Alle boligene har en 
vernegrad og er med i riksantikvarens NB! 
register. Parken skal sikres mot ytterligere 
utbygging.

Kulås øst
Området preges hovedsakelig av konsen-
trert småhusbebyggelse bygget i regi av 
Borregaard. Store deler av Kulås øst har 
vernegrad både som helhetlige områder og 
enkeltbygg.
I områder uten vern tillates fortetting i form 
av rekkehusbebyggelse lagt i kvartalets yt-
terkant slik at det dannes beskyttede gård-
srom for opphold og lek.

Bykjernen
St. Mariegateaksen og kvartalsstrukturen er 
viktige trekk. Kvartaler med i utgangspunktet 
8 tomter og 50% hjørnetomter stiller krav til 
hjørnet som en viktig del av fasadeutformin-
gen. Gågatas lave bebyggelse er viktig for 
tilstrekkelig tilgang på sol. I de østre delene 
av bykjernen åpnes det for en høyere ut-
nyttelse med blokker i 4 etasjer med åpne 
gårdsrom i midten med tilstrekkelig tilgang 
på sol og dagslys.

Fritznerbakken /Gleng / Enenda
Bebyggelsen på Fritznerbakken består av 

villabebyggelse som er fortettet gjennom 
gradvis byfornyelse. Blokkbebyggelsen på 
Fritznerbakken står som kontrast til trehus-
bebyggelsen. Det er ikke rom for mer blokk-
bebyggelse i disse områdene. Fortetting skal 
skje gjennom gradvis byfornyelse med 2 
etasjes trehus etter prinsippene fra arkitekt-
konkurransen i 1972 for Fritznerbakken.

Kruseløkkaområdet og Grotterød
Områdene opprettholdes som sentrums-
nære boligområder med villabebyggelse. 
Her tillates ikke fortetting som bryter med 
eksisterende bygningsstruktur. Fortetting 
skal ikke gå på bekostning av eksisterende 
grønne fellesarealer. 
Innenfor området ligger Jacob Hilditchgate 
borettslag, et slitt og utdatert boligområde 
med et stort utviklingspotensial for leiligheter 
og rekkehus. Her kan det utvikles en noe 
tettere struktur enn i villaområdet forøvring, 
f.eks til konsentrert småhusbebyggelse

Vesteng
Deler av industriområdene har vært igjen-
nom en transformasjon og brukes til diverse 
aktiviteter. Boligbebyggelsen har en åpen 
karakter med villabebyggelse med noen 
innslag av tomannsboliger. 

Sandesund og Melløs
Området er sentrumsnært, har kontakt med 
elva og er et historisk viktig sted for byen. 
Bedret vannkvalitet og støyskjerming på 
Sandesundsbrua øker mulighetene for op-
pgradering av bryggen og boligutvikling i 
området. Bebyggelsen syd for Oscar Ped-
ersensvei er i dag preget av villabebyggelse 
samt noen mindre leilighetsbygg. Fokus på 
tilpassing til omliggende og vernet bebyg-
gelse er sterkt, men det åpnes for fortetting 
til rekkehus eller mindre leilighetsbygg med 
åpne gårdsrom til opphold og lek. Her vil det 
være naturlig med brutte hjørner. 
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bebyggelse
områdekarakter

FRITZNERBAKKEN/ 

KRUSELØKKA/

BYKJERNEN

BORREGÅRD NORD

KULÅS ØST

BORREGÅRD

GROTTERØD

SANDESUND

VESTENG
KULÅS

GLENG/ENENDA
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bebyggelse
høydebegrensninger

Det er gjort studier av høydebegrensinger 
for hele sentrumsplanområdet. Illustra-
sjonene viser studier hvor mørkest farge 
markerer områdene der man kan bygge 
høyest,og de lyse der man bygger lavest.

Føringer i denne  planen bygger prinsipielt 
videre på høydebestemmelser angitt i tidli-
gere sentrumsplan, men noen justeringer er 
gjort. 

Bebyggelse langs gågaten, St. Mariegate 
fra torget og opp til Sverres gate får en ram-
me på 2 etasjer med lofteetasje. Det settes 
også krav om saltak. Dette av hensyn til 
tilgang på dagslys og sol i byens sentrale 
offentlige rom (gult) Dette er en innstram-
ming i forhold til tidligere plan. Videre langs 
St. Mariegate mot øst vil 3-etasjes bebyg-
gelse (oransje) i utgangspunktet være 
begrensningene. 4-etasjes bebyggelse kan 
aksepteres på kvartalssidene mot Pellygata 
og Kirkegata (mørk oransje) og i områdene 
fra Pellygata mot jernbanesporet 

5 etasjer er rammen satt for arealer ved 
Borregaards stjernebygg og forsknings-
bygg, som nå inkluderes  i planen. Området 
vest for Oscars Pedersensvei får ramme på 
2 etasjer, som tilliggende villabebyggelse.

Kvartaler som er lyse gule  i illustrasjonen, 
har begrensning, som i tidligere plan, på 2 
etasjer. De røde markeringene viser kvar-
taler som åpner for 7 etasjer, som i tidligere 
plan.

Byggehøyder styres gjennom planens 
bestemmelser.

Illustrasjonen byens inndeling i tillatte høyder. 

Torget

Kirkeparken

Kulås

Borregaardsjordet Borregaard

Illustrasjonen viser overgangen mellom den tette byen og den lave småhus bebyggelsen, 
midt i kvartalene vest for Roald Amundsensgate. 

Høydebegrensninger for det nye området på Borregaardsjordet er illustrert. Kulås 
ligger til venstre i bilde.

7 etg

4 etg

3 etg

2 etg 
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Tyngdepunktet i varehandelen i Sarpsborg
kommune finner vi i bykjernen. Dette omfat-
ter kjøpesenteret Storbyen, området rundt 
torget, langs St. Mariegate og området 
mellom Olav Haraldssonsgate og Kirkegata 
til Borgarsyssel museeum. Bykjernen med 
torget og gågaten er byens “hjerte.”

“Storbyen” trekker kunder fra et stort 
omland og har ført til en positiv utvikling 
for sentrumshandelen forøvrig. Det er 
fortsatt en utfordring for den tradisjonelle 
sentrumshandelen å møte konkurranse fra 
kjøpesentre utenfor bykjernen. Det er viktig 
å flytte presset for etablering av næring og 
arbeidsplasser inn til sentrum. Økt handels- 
og næringsutvikling bidrar til en styrket 
bykjerne. 

Etablering av det nye østfoldsykehuset på 
Kalnes representerer en stor næringse-
tablering i Sarpsborg og et stort kundeg-
runnlag. Gode kollektivforbindelser mellom 
sykehuset og sentrum, slik at utviklingen 
bidrar til økt kundegrunnlag for sentrum, er 
viktig for framtidig utvikling av bykjernen.

dagens situasjon og utfordringer mål og virkemidler

Sarpsborg sentrum skal være attraktivt og 
levende. Dette målet skal blant annet nås 
gjennom å stimulere til handelsutvikling og 
etablering av kontorarbeidsplasser. 

Gjennom sentrumsplanen kan vi tilrettelegge 
for: 

Fleksibilitet
Et viktig grep for å gi større vekstgrunnlag for 
blant annet ny handels- og næringsutvikling 
er å tilrettelegge for fleksibilitet. Det etableres 
i denne planen sentrumsformål i bykjernen. 
Sentrumsformål innbefatter forretning, tjen-
esteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/ 
overnatting og bevertning. 

Funksjonsblanding
Ved å innføre sentrumsformål tilrettelegges 
det også for variasjon av funksjoner. Målet 
er en bykjerne med en blanding av boliger, 
kontor, forretninger, restauranter, kulturaren-
aer osv., slik at det er liv i byen store deler av 
døgnet. En styrt og bevisst handling gjennom 
å inkludere Jernbanegata opp til kinoen som 
en del av gågata (restaurantkrysset), har vist 
seg å være en byplanmessig suksess. Det 
er et mål å skape levende byrom som dette 
flere steder i bykjernen i tiden framover. 

Tilrettelegging for at arrangementer skal 
kunne holdes innenfor sentrumsområdet er 
også viktig. Dette skal ivaretas i framtidige 
byromsprosjekter og utbyggingsprosjekter, 
slik at vi får den aktive kulturløypa som vi 
ønsker. Økt fokus på turmuligheter i sentrum 
og bylekeplasser kan også gi grunnlag for 
økt næringsvirksomhet.

Ved å sette krav om åpne og aktive fasader 
legges et grunnlag for varierte opplevelser 
når man beveger seg igjennom byen. 

Et samlet sentrum 
Det nye torget og “Storbyen” fungerer som 
et tyngdepunkt i den ene enden av byens 

gågate. Utviklingen av en attraktiv gågate 
vil være avgjørende for at aktivitetsområdet 
skal utvides. Samtidig bør en attraktiv gå-
gate gå fra og til noe. Med en sterk magnet 
lengre øst er det muligheter på lengre sikt 
å utvide mangfoldet og totaltilbudet østover 
i St. Marie gate. Et sentrum som styrket 
besøksmål gir grunnlag for næringsvirk-
somhet innen aktiviteter og servering. Tiltak 
som bør prioriteres er tydeliggjøring av 
Borgarsyssel og den historiske byen ved 
fossen. Dette er et viktig område, spesielt 
i forhold til byjubileet i 2016, og det styrker 
den andre enden av St. Mariegateaksen. 

En aktiv sentrumsforening med fokus på 
samarbeid mellom de ulike forretningene, 
bidrar positivt til å markedsføre et samlet 
sentrum. 

Tilgjengelige areal 
Vurderinger av fortettingspotensialet innen-
for sentrumsplanområdet viser at kapasitet 
til næringsutvikling i byen fortsatt er stort 

gjennom fortettingstiltak og transformasjon 
av byens allerede eksisterende strukturer. 
For å sikre tilgjengelig areal for ønsket ve-
kst gjøres følgende: 

• Kvartaler som tidligere har vært be-
grenset til boligformål eller næring  
endres til sentrumsformål innenfor 
bykjernen.  

• Det foreslås etablering av nærings-
formål på jordet øst for Oscar Peder-
sensvei ved Borregaard. Med dette 
åpnes det opp for fortetting på  ubebygd 
landbruksareal. 

 
• Det åpnes for noe næringsutvikling med 

kombinert formål (sentrumsformål og 
idrettsformål) ved Sarpsborg stadion.  
Omfanget av utbyggingen avgjør om 
det må reguleres eller ikke. Bebyg-
gelsen langs Haftor Jonssonsgate ved 
stadion åpnes også for annen bruk med 
sentrumsformål.

handels- og næringsutvikling

Restaurantkrysset

Gågata
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utviklingsområder

handels- og næringsutvikling

Flere kvartal innenfor bykjernen endres fra 
formål bolig, næring eller blandet formål til 
sentrumsformål. Kvartalene på sørsiden av 
St. Nikolas gate kan fungere godt med noe 
tettere utnyttelse og variasjon av kontor, 
bolig, cafe, forretninger o.l. Området er lett 
tilgjengelig trafikkmessig og kan nyte godt av 
nærheten til jernbanestasjon. 

Det ubebygde jordet ved Borregaard, 
øst for Oscar Pedersensvei, er et 
spennende fortettingsområde innenfor 
sentrumsområdet. Den nordligste delen 
foreslås utbygget med næringsbebyggelse 
og vil kunne være en attraktiv lokalisering 
for ulike virksomheter. Området vil 
få god tilgjengelighet både med 
kollektivtransport, gående, sykkel  og bil. 
Området må planlegges under ett med 
detaljreguleringsplan. 

område med bebyggelse som 
gis sentrumsformål 

Eksempel på mulig næringsutbygging av kvartal 85Oscar Pedersensvei med Borregaardsjordene på hver side Borregaard

bolig i sentrumsplan 2004-2016

erverv i sentrumsplan 2004-2016
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Sarpsborg kommune har som mål å være 
en kommune i vekst. Det forutsetter et 
robust og effektivt transportsystem. Dersom 
det ikke gjøres vesentlige grep vil trafik-
ksituasjonen i Sarpsborg på lengre sikt ikke 
gi grunnlag for vekst og utvikling. Det vil om 
10-20 år være rushtidsforhold det meste 
av dagen, noe som vil redusere framkom-
meligheten både for privat transport, kolle-
ktivtrafikk og næringstransport. Trafikken 
på hovedvegnettet vil også flyte over på 
gatenettet. 

Sarpsborgs innbyggere benytter i stor grad 
bil når de forflytter seg. Kommunen har en 

I forhold til utvikling av et robust og effek-
tivt transportsystem er det flere prosesser 
som pågår uavhengig av sentrumsplanen, 
men som vil ha stor innvirkning på framtidig 
byutvikling: 

Transportpakke Nedre Glomma / Sarps-
borg

Et framtidsrettet hovedvegsystem vil 
komme som følge av realisering av en 
transportpakke for Nedre Glomma / Sarps-
borg. Bakgrunn for transportpakken er 
konseptvalgutredning for transportsystemet 
i Nedre Glomma og Sarpsborg kommunes 
høringsuttalelse av 20.05.2010. Sarpsborg 
bystyre fattet et prinsippvedtak om å finan-
siere transportpakken med bompenger 16. 
februar 2012. Transportpakkens løsninger 
på de framtidige trafikkutfordringene vil ikke 
bare være å bygge ut veiene, men også å 
dreie valget av reisemiddel fra bil til kollek-
tiv, sykkel og gange. 

Viktige prosjekter for Sarpsborg sentrum 
som er anbefalt i konseptvalgutredningen 
er: 

•	 Storstilt utbygging av et sammenhen-
gende nett av sykkelveier, med utgang-
spunkt i Sarpsborg kommunes plan for 
hovedveinett for sykkel. 

•	 Styrket kollektivtilbud med flere og 
      hyppigere bussavganger.

•	 Veiforbindelse over Glomma, med ny 
bru mellom øst og vestsiden. Dagens 
forbindelse er tenkt forbeholdt kollek-
tivtrafikken. 

•	 En ny veiforbindelse fra Tunejordet til 
Torsbekkdalen. Denne veiforbindelsen, 
Vingulmorkveien, er regulert. 

Endelig innhold og detaljer i transportpakken 
vil framkomme gjennom videre detaljplanleg-
ging.

Jernbane

Jernbaneverkets konseptvalgutredning 
(KVU) for Intercity-strekningen Oslo – Hal-
den vil legge viktige føringer for framtidig 
jernbaneløsning i Sarpsborg. KVUen vil 
komme med en anbefaling om framtidig lo-
kalisering av trase for dobbeltspor jernbane 
og stasjon for Sarpsborg. Sarpsborg kom-
mune vil få KVUen på høring våren 2012. 
I forbindelse med høringen bør Sarpsborg 
kommune gjøre vedtak om framtidig trase for 
dobbeltspor jernbane.  

I forbindelse med at kommunen skal gi 
uttalelse til Jernbaneverkets KVU har kom-
mune også fått laget en analyse som vurder-
er to ulike stasjonslokaliseringer – gjeldende 
stasjon og stasjon på søndre del av Bor-
regaardsjordene.  Analysen vurderer hvor-
dan de to alternativene bygger opp under 
ønsket by- og sentrumsutvikling. Analysen 
konkluderer ikke på stasjonslokalisering. 
Det er vedtatt at ny stajson skal lokaliseres 
i samme området som dagens stasjonsom-
råde. Det har vært særlig fokus på vei og 
jernbane over Sarpsfossen. Analysen er et 
viktig grunnlag for kommunens høringsut-
talelse til KVU dobbeltspor jernbane.

Utredningen foreslår også ny ringvei mellom 
Borgarsyssel og Borregaard i tunnelstre-
kning. Det vil fjerne gjennomkjøringstrafikk 
i Østre bydel. Dette krever at eventuell ny 
jernbanebru må bygges før Sarpsbru kan 
utvides.

Det er et mål for framtidig byutvikling at gjen-
nomfartstrafikk legges i ytterkant av byen, 
slik at byen ikke deles opp av veier og traf-
fikerte gater. 

reisemiddelfordeling med meget lav kollek-
tiv- og gangandel og lavere enn for landet 
som helhet. Sykkelandelen er også lav. 

Illustrasjonen over viser private parkering-
sarealer i sentrumsområdet, både over og 
under bakken. Mange av disse plassene 
er grå, triste plasser i gatebildet. De bidrar 
i liten grad til gode og mangfoldige opplev-
elser for de som beveger seg i sentrum. 

Et framtidig Sarpsborg sentrum skal legge 
til rette for at flere velger kollektivtransport, 
sykkel og gange som framkomstmiddel.

29
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Private parkeringsarealer over og under bakkeplan i sentrumsområdet, markert med oransje 
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mål og virkemidler

samferdsel

Parkeringspolitikk og premisser

Sarpsborg har et svært godt parkeringstil-
bud, jf. TØI-rapport 1141/2011. Dersom 
flere skal velge kollektivtransport, sykkel 
og gange som transportmiddel må parker-
ingspolitikken endres. Flere syklende og 
gående i sentrum bidrar til et mer levende 
sentrum. 

Parkeringspolitikken i Sarpsborg sentrum 
skal bygge på følgende prinsipper:

•	 Sentrale arealer skal i mindre grad 
brukes til parkering, men til sentrumsut-
vikling og fortetting. En styrt byutvikling 
skal begrense behovet for bilbruk.  

•	 Veksten i bilbruken skal begrenses.
 
•	 Innbyggernes tilgjengelighet til arbeid, 

skole, varehandel og tjenester skal 
sikres.    

Sarpsborg kommune har en parkeringsplan 
fra 2004 som inneholder forslag til en rekke 
konkrete parkeringstiltak som i liten grad er 
fulgt opp. TØI-rapport 1141/2011 ”Parker-
ing i Sarpsborg. Grunnlag for avklaring av 
parkeringspolitikken” betegner parkering-
splanen fra 2004 som et svært godt utgang-
spunkt. Videre peker TØI-rapporten på at 
det er mulig å gjennomføre en rekke parker-
ingstiltak i Sarpsborg sentrum uten at disse 
tiltakene får vesentlig negative virkninger for 
byens næringsliv og innbyggernes tilgjenge-
lighet til arbeid, handel og tjenester. 

Følgende tiltak fra parkeringsplan fra 2004 
innføres for å begrense veksten i bilbruken, 
og å styre bilbruken i Sarpsborg:
 
•	 Boligsoneparkering innføres. Det betyr 

at parkering i boligområdene i sen-
trum skal forbeholdes de som bor der. 
I dag er det mange arbeidstakere i 

sentrum som bruker boliggatene som 
arbeidsplassparkering. En endring av 
dette vil bidra til bedre bomiljøer i sen-
trum og mindre bilbruk i bykjernen.

 
•	 Progressive parkeringstakster ble 

innført i 2012. Det vil kunne gi mer 
sirkulasjon på parkeringsplassene, noe 
som er positivt for handelsreiser og 
kulturreiser. 

Samtidig bør strategien være at langtid-
sparkeringsplasser bør være i randsonen 
av sentrum, men fortsatt i gangavstand til 
bykjernen. Avstand fra parkeringsplass til 
arbeidssted for arbeidstakere kan dermed 
bli noe lenger. Samtidig vil gående ar-
beidstakere i sentrum bidra til å skape et 
mer levende sentrum.  Det sikres arealer i 
for langtidsparkering i Torsbekkdalen, som 
er hovedadkomst fra vest, og ved Borgar-
syssel som ligger ved hovedadkomst fra 
øst.

Både boligsoneparkering og progressive 
parkeringstakster inngår som tiltak i søknad 
om 4-årig avtale om belønningsmidler. Når 
det gjelder områder for boligsoneparker-
ing må utredes nærmere. I dette arbeidet 
vil det bli lagt vekt på at den framtidige 
parkeringspolitikken skal ivareta at sentrum 
skal være levende og attraktivt for boende, 
besøkende og arbeidende. 

I forbindelse med rullering av kommune-
planens arealdel vil kommunen foreta en 
revisjon av kommunens parkeringsnormer, 
inkludert normene for sentrum. Dette er 
også et tiltak som inngår i søknad om 
4-årig avtale om belønningsmidler og som 
er forankret i 5-årig samarbeidsavtale om 
areal- og transportutvikling i Nedre Glom-
ma. Det er gjennom arbeidet med denne 
planen gjort endringer i parkeringsbestem-
melsene for sentrumsplanområdet. 

Kollektivtransport

Kollektivtrafikken gjennom sentrum øst – 
vest vil fortsatt bli kanalisert i begge retninger 
gjennom Pellygata, Torggata, Torget, Roald 
Amundsensgate og Bussterminalen. Dette 
ble valgt som en midlertidig løsning gjen-
nom behandling av Trafikkplan for Sarps-
borg byområde som er vedtatt av bystyret 
18.10.2001. Bybussen ”Grevlingen” er ikke 
bundet av denne traseen. 

Nedre Glommaregionen søkte i 2012 Sam-
ferdselsdepartementet om en 4-årig avtale 
om belønningsmidler for bedre kollektivtrans-
port og mindre bilbruk. Skal økt kollektivbruk 
oppnås med midler fra departementets 
belønningsordning forutsetter det klare 
politiske grep. Søknaden prioriterer bedre 
tilrettelegging for kollektivtransport, sykkel 
og gange med særlig prioritering av syk-
kel. Samtidig skal det iverksettes tiltak for å 
dempe veksten i biltrafikken. 
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Gågatens gulv som sammenhengede flate, prioritert for 
myke trafikanter.

Fokus på særlig utforming og aktivering av krysning-
spunktene gjør gågata mer spennende 

Prinsipper for opprusting av gågate fra forprosjekt.

Ensretting av Rozenkrantsgate og Glengsgata  . 

mål og virkemidler

Sykkel

Potensialet for økt sykkel og gange er stort. 
I følge reisevaneundersøkelsen fra 2009 er 
over halvparten av bilreisene under 5 km og 
hele 25 % er under 2 km. Kommuneplanens 
samfunnsdel har en målsetting om å doble 
andelen sykkelreiser. For å nå dette målet 
må bl.a. hovedveinettet for sykkel bygges ut 
i tråd med hovedprinsippene i vedtatt plan 
fra 2008. En 4-årig avtale med Samferd-
selsdepartementet om belønningsmidler 
vil kunne gi betydelige midler til å bygge ut 
hovedvegnettet for sykkel i sentrum. 

Sykkelstrekninger i sentrum som vil bli prior-
itert er:

• Tilrettelegge for syklende i Pellygata, jf. 
sykkelrute 5.

• Ny sykkelveg fra Opsund til Hafslundsøy 
med bro over Glomma. Denne er regul-
ert, jf. sykkelrute 3. 

• Etablere sykkelfelt i Storgata fra Roald 
Amundsensgate til St.Halvardsvei, jf. 
sykkelrute 10.

Vedtatt hovedvegnett for sykkel fra 2008 er 
vist i kart. I tillegg vil det tilrettelegges bedre 
for syklende på følgende strekninger:

• Korsgata, fra Roald Amundsensgate til 
Sandesundsbrua i Torsbekkdalen. 

• Jernbanegata fra jernbanestasjonen til 
gågata.Disse strekningene inngår ikke i 
hovedvegnett for sykkel men anses som 
gode alternative ruter for henholdsvis 
rute 10 og rute 3. 

Det skal tilrettelegges bedre for sykkel-
parkering i sentrum. Det vil kreve flere 
sykkelparkeringsplasser. Disse skal ha høy 
standard og tak der det er praktisk mulig. 

Aktuelle områder er langs gågata, torget, 
jernbanestasjonen, busstasjonen, sta-
dion, rådhuset, kino, museumsområdet og 
skolene.

I gågata skal skilt med “sykling
forbudt” endres til “sykling tillatt 1700-1100
(1400-1000)”.

Gange

Trygge transportsystemer som gir reell mu-
lighet til å velge mellom bil og kollektivløs-
ninger, sykkel og gange skal utvikles. 

I forprosjekt for oppgradert gågate prior-
iteres gågata som et sammenhengende 
forløp gjennom St.Mariegate, fra torget 
til Sverres gate. Gaten formes med sam-
menhengende belegning slik at fotgjengere 
prioriteres foran de kjørende. 

For å skape mindre kryssende trafikk i 
gågata foreslår forprosjektet at Glengsgata 
mot nord og Rosenkrantzgate mot sør 
mellom Pellygata og Kirkegata ensrettes. 
I Glengsgata gis det da bedre muligheter 
for både fortausutvidelser som prioriterer 
fotgjengere og parkering. Dette tiltaket fore-
slås gjennomført uavhengig av opprusting 
av gågate. 

Belysningsplanen, som er en delutredning 
til sentrumsplanen, fokuserer på sikkerhet. 
Tiltak som bidrar til trygge ferdselsårer for 
gående og syklende skal prioriteres gjen-
nomført i henhold til belysningsplan.
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RUTE 1 TORGET- EIDET
RUTE 2 TORGET- MAUGES TEN (RAVNEBERGET)
RUTE 3 TORGET- HAS LE- VARTEIG KIRKE
RUTE 4 HAFS LUNDS ØY- FREDRIKS TAD GRENS E (ØS T)
RUTE 5 TORGET- IS E
RUTE 6 BORGENHAUGEN- S KJEBERG
RUTE 7 S ANDBAKKEN S KOLE- RAKLEV (ROKKE/TVETER)
RUTE 8 BORGENHAUGEN- FREDRIKS TAD GRENS E (ØS T)
RUTE 9 S ARPS BRUA- GREÅKER- FR.S TAD GRENS E (VES T)
RUTE 10 TORGET- FREDRIKS TAD GRENS E (VES T)
RUTE 11 LANDE S ENTER- YVEN- OPS TAD
RUTE 12 LEKEVOLL- GREÅKER
RUTE 13 LANDEPARKEN- S ARPS BRUA
RUTE 14 RV.111- RV. 118 VIA RÅDHUS VEIEN
RUTE 15 TUNE KIRKE- ALVIM- ÅRUM
RUTE 16 GRÅLUM- YVEN (ORDFØRER KARLS ENS VEI)
RUTE 17 S TADION- TUNEJORDET
RUTE 18 BJØRNS TAD- OPS TAD- GREÅKER
RUTE 19 S ENTRUM S YD- VES TENG
RUTE 20 HAFS LUND- NORDBERG
RUTE 21 HEVINGEN- S ANDBAKKEN

1

9

11

15
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RUTEBES KRIVELS E

 
 
 

 
 

 

Kryssningspunkt med 

 

utbedringsbehov

Tegnforklaring

Sykkelruter

Manglende kryssingspunkt

Kryssingspunkt med 
utbedringsbehov 

Antall målpunkter

1 stk.

2-3 stk.

4 stk. eller flere

Rutebeskrivelse
Rute 1 Torget - Eidet
Rute 2 Torget - Maugesten (Ravneberget)
Rute 3 Torget - Hasle - Varteig kirke
Rute 4 Hafslundsøy - Fredrikstad grense (øst)
Rute 5 Torget - Ise
Rute 6 Borgenhaugen - Skjeberg
Rute 7 Sandbakken skole - Raklev (Rokke/Tveter)
Rute 8 Borgenhaugen - Smelteverket
Rute 9 Sarpsbrua - Greåker - Fredrikstad grense (vest)
Rute 10 Torget - Fredrikstad grense (vest)
Rute 11 Lande senter - Yven - Opstad
Rute 12 Lekevoll - Greåker
Rute 13 Landeparken - Sarpsbrua
Rute 14 Rv. 111 - Rv. 118 via Rådhusveien
Rute 15 Tune kirke - Alvim - Årum
Rute 16 Grålum - Yven (Ordfører Karlsens vei)
Rute 17 Stadion - Tunejordet
Rute 18 Bjørnstad - Opstad - Greåker
Rute 19 Sentrum syd - Vesteng
Rute 20 Hafslund - Nordberg
Rute 21 Hevingen - Sandbakken 1:35 000
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21
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11/16

Bjørsøya

Bjor

Bjørnstad

Bjørnland

Moseby

Eid

Bukta
Vistebråten

Lundestad

Vister

Viberg

Moa

Oppstad

Oppstad

Netthus

Fjena

Leikevoll

Stenerød

Grålum Tune 
kirke

Yven
Yvenbråten

Langmyr

Hannestad

Greåker

Yven

Alvim

Børstadbråten

Tyssil

Raet

Brattåsen

Øsaker

Kalnes

Gjellestad

Løkka

Åserød

Skjeggeby

Baterød

Ravneberg

Bytangen

Vestby

Nordby

Helgeby

Hasle

Hafslundøya

Rødsøya

Helgeby

Hasle

Hasle

Sulesnes

Søndre
Maugesten

Djupedal

Til Varteig kirke

Skinterfjell

Kingsrød

Kingsrød

Berget

Fossenga

Haven

Sekkerødland

Norde

Søndre Berby

Odden

Sandås

Delås

Myggedalen

Tveterskogen

Haugen

Tveter

Tveter

Isesjø-

vestre

bråten

Isesjøbråten

nordre

mellem

søndre

Vestgårdtangen

Sjøren

Lande-

berget

Storeholmen

Høyåsen

Eidsholmen

Gapastad

Hurka

Bjørnstad

Sandbekk

Øgard

Holtet

Sagdalen

Strøm

Holtenga

Verket

Fløvika

Fjell

Svingen

Fløviktangen

Hævingen

Isesjøen

Rånes

Kløvning
stein

Bergheim

Bjørnemyr
Sande-
sund

Sarpsborg

Borregård

Hafslund

Torp

Lerkerød

Hafslund

Borgen

Borgen

Nordberg

Berg
Fredheim

Hanestad

Navestad
Klavestad

Navestad
Søndre

Løkka

Bjørnstad

Foss
Vik

Sand-

bakken

Ranum

Sandåker

Bodal

Sand-

bakken

Vik

Kamper-

haug

Steinane

Hellene

Til Skjeberg stasjonsby

Halvardsrød

Sætre

Nipa

Stubberud

Spydevoll

Vestvoll

Spydevoll

Isoa

Ise

Nes

Dammen

Isetorp

Bergsland

Ise bruk

Kampenes

4

4

5
5

5

Hovednett for sykkel i Sarpsborg
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RUTE 1 TORGET- EIDET
RUTE 2 TORGET- MAUGES TEN (RAVNEBERGET)
RUTE 3 TORGET- HAS LE- VARTEIG KIRKE
RUTE 4 HAFS LUNDS ØY- FREDRIKS TAD GRENS E (ØS T)
RUTE 5 TORGET- IS E
RUTE 6 BORGENHAUGEN- S KJEBERG
RUTE 7 S ANDBAKKEN S KOLE- RAKLEV (ROKKE/TVETER)
RUTE 8 BORGENHAUGEN- FREDRIKS TAD GRENS E (ØS T)
RUTE 9 S ARPS BRUA- GREÅKER- FR.S TAD GRENS E (VES T)
RUTE 10 TORGET- FREDRIKS TAD GRENS E (VES T)
RUTE 11 LANDE S ENTER- YVEN- OPS TAD
RUTE 12 LEKEVOLL- GREÅKER
RUTE 13 LANDEPARKEN- S ARPS BRUA
RUTE 14 RV.111- RV. 118 VIA RÅDHUS VEIEN
RUTE 15 TUNE KIRKE- ALVIM- ÅRUM
RUTE 16 GRÅLUM- YVEN (ORDFØRER KARLS ENS VEI)
RUTE 17 S TADION- TUNEJORDET
RUTE 18 BJØRNS TAD- OPS TAD- GREÅKER
RUTE 19 S ENTRUM S YD- VES TENG
RUTE 20 HAFS LUND- NORDBERG
RUTE 21 HEVINGEN- S ANDBAKKEN
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Kryssningspunkt med 

 

utbedringsbehov

Tegnforklaring

Sykkelruter

Manglende kryssingspunkt

Kryssingspunkt med 
utbedringsbehov 

Antall målpunkter

1 stk.

2-3 stk.

4 stk. eller flere

Rutebeskrivelse
Rute 1 Torget - Eidet
Rute 2 Torget - Maugesten (Ravneberget)
Rute 3 Torget - Hasle - Varteig kirke
Rute 4 Hafslundsøy - Fredrikstad grense (øst)
Rute 5 Torget - Ise
Rute 6 Borgenhaugen - Skjeberg
Rute 7 Sandbakken skole - Raklev (Rokke/Tveter)
Rute 8 Borgenhaugen - Smelteverket
Rute 9 Sarpsbrua - Greåker - Fredrikstad grense (vest)
Rute 10 Torget - Fredrikstad grense (vest)
Rute 11 Lande senter - Yven - Opstad
Rute 12 Lekevoll - Greåker
Rute 13 Landeparken - Sarpsbrua
Rute 14 Rv. 111 - Rv. 118 via Rådhusveien
Rute 15 Tune kirke - Alvim - Årum
Rute 16 Grålum - Yven (Ordfører Karlsens vei)
Rute 17 Stadion - Tunejordet
Rute 18 Bjørnstad - Opstad - Greåker
Rute 19 Sentrum syd - Vesteng
Rute 20 Hafslund - Nordberg
Rute 21 Hevingen - Sandbakken 1:35 000
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Bjørsøya

Bjor

Bjørnstad

Bjørnland

Moseby

Eid

Bukta
Vistebråten

Lundestad

Vister

Viberg

Moa

Oppstad

Oppstad

Netthus

Fjena

Leikevoll

Stenerød

Grålum Tune 
kirke

Yven
Yvenbråten

Langmyr

Hannestad

Greåker

Yven

Alvim

Børstadbråten

Tyssil

Raet

Brattåsen

Øsaker

Kalnes

Gjellestad

Løkka

Åserød

Skjeggeby

Baterød

Ravneberg

Bytangen

Vestby

Nordby

Helgeby

Hasle

Hafslundøya

Rødsøya

Helgeby

Hasle

Hasle

Sulesnes

Søndre
Maugesten

Djupedal

Til Varteig kirke

Skinterfjell

Kingsrød

Kingsrød

Berget

Fossenga

Haven

Sekkerødland

Norde

Søndre Berby

Odden

Sandås

Delås

Myggedalen

Tveterskogen

Haugen

Tveter

Tveter

Isesjø-

vestre

bråten

Isesjøbråten

nordre

mellem

søndre

Vestgårdtangen

Sjøren

Lande-

berget

Storeholmen

Høyåsen

Eidsholmen

Gapastad

Hurka

Bjørnstad

Sandbekk

Øgard

Holtet

Sagdalen

Strøm

Holtenga

Verket

Fløvika

Fjell

Svingen

Fløviktangen

Hævingen

Isesjøen

Rånes

Kløvning
stein

Bergheim

Bjørnemyr
Sande-
sund

Sarpsborg

Borregård

Hafslund

Torp

Lerkerød

Hafslund

Borgen

Borgen

Nordberg

Berg
Fredheim

Hanestad

Navestad
Klavestad

Navestad
Søndre

Løkka

Bjørnstad

Foss
Vik

Sand-

bakken

Ranum

Sandåker

Bodal

Sand-

bakken

Vik

Kamper-

haug

Steinane

Hellene

Til Skjeberg stasjonsby

Halvardsrød

Sætre

Nipa

Stubberud

Spydevoll

Vestvoll

Spydevoll

Isoa

Ise

Nes

Dammen

Isetorp

Bergsland

Ise bruk

Kampenes

4

4

5
5

5
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RUTE 1 TORGET- EIDET
RUTE 2 TORGET- MAUGES TEN (RAVNEBERGET)
RUTE 3 TORGET- HAS LE- VARTEIG KIRKE
RUTE 4 HAFS LUNDS ØY- FREDRIKS TAD GRENS E (ØS T)
RUTE 5 TORGET- IS E
RUTE 6 BORGENHAUGEN- S KJEBERG
RUTE 7 S ANDBAKKEN S KOLE- RAKLEV (ROKKE/TVETER)
RUTE 8 BORGENHAUGEN- FREDRIKS TAD GRENS E (ØS T)
RUTE 9 S ARPS BRUA- GREÅKER- FR.S TAD GRENS E (VES T)
RUTE 10 TORGET- FREDRIKS TAD GRENS E (VES T)
RUTE 11 LANDE S ENTER- YVEN- OPS TAD
RUTE 12 LEKEVOLL- GREÅKER
RUTE 13 LANDEPARKEN- S ARPS BRUA
RUTE 14 RV.111- RV. 118 VIA RÅDHUS VEIEN
RUTE 15 TUNE KIRKE- ALVIM- ÅRUM
RUTE 16 GRÅLUM- YVEN (ORDFØRER KARLS ENS VEI)
RUTE 17 S TADION- TUNEJORDET
RUTE 18 BJØRNS TAD- OPS TAD- GREÅKER
RUTE 19 S ENTRUM S YD- VES TENG
RUTE 20 HAFS LUND- NORDBERG
RUTE 21 HEVINGEN- S ANDBAKKEN
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Sykkelruter

Manglende kryssingspunkt

Kryssingspunkt med 
utbedringsbehov 

Antall målpunkter

1 stk.

2-3 stk.

4 stk. eller flere

Rutebeskrivelse
Rute 1 Torget - Eidet
Rute 2 Torget - Maugesten (Ravneberget)
Rute 3 Torget - Hasle - Varteig kirke
Rute 4 Hafslundsøy - Fredrikstad grense (øst)
Rute 5 Torget - Ise
Rute 6 Borgenhaugen - Skjeberg
Rute 7 Sandbakken skole - Raklev (Rokke/Tveter)
Rute 8 Borgenhaugen - Smelteverket
Rute 9 Sarpsbrua - Greåker - Fredrikstad grense (vest)
Rute 10 Torget - Fredrikstad grense (vest)
Rute 11 Lande senter - Yven - Opstad
Rute 12 Lekevoll - Greåker
Rute 13 Landeparken - Sarpsbrua
Rute 14 Rv. 111 - Rv. 118 via Rådhusveien
Rute 15 Tune kirke - Alvim - Årum
Rute 16 Grålum - Yven (Ordfører Karlsens vei)
Rute 17 Stadion - Tunejordet
Rute 18 Bjørnstad - Opstad - Greåker
Rute 19 Sentrum syd - Vesteng
Rute 20 Hafslund - Nordberg
Rute 21 Hevingen - Sandbakken 1:35 000
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