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forordinnhold

De mest interessante og spennende byer 
er byer der nytt og gammelt eksisterer side 
om side og er gjensidig berikende. Byen 
skal være en opplevelse, og skapes en by 
som barn trives i, trives også vi andre.

Kulturhistoriske ankerfester og byens 
grunnleggende karakter skal vurderes 
parallellt med utviklingsmulighetene. På 
hvilken basis skal man prosjektere og 
bygge i Sarpsborg? Hva tåler byen og hva 
trenger den? Hva er byens grunnleggende 
karakter?

Vurderingene skal lede mot de store idéene 
som godt kan være mangfoldige og gren-
sesprengende. Medvirkningsprosessene 
er viktige for å få frem disse. På denne 
bakgrunn foreslås det prioriteringer som 
leder fram mot en ny sentrumsplan som 
skal være rammeverket for en framtidsret-
tet byutvikling.

Vi må våge å være konkret, men også 
kritisk. Det skal også være plass til visjoner 
og drømmer. Konkrete drømmer er ofte blitt 
sett på med skepsis, enten fordi de virker 
pretensiøse eller kan oppfattes som inn-
spill for private idéer som ikke er forankret i 
realiserbare prosjekter. Men kommunen har 

god erfaring med at en utvikling kan drives 
framover ved at en presenterer visjoner og 
store ideer. Ved f.eks at man foreslår byre-
parasjoner på de styggeste stedene og en 
forskjønnende illustrasjon kan like godt bli 
mottatt som en provokasjon som et kon-
struktivt insitament til eieren om å reverse-
re forfall og se muligheter. Er man tydelig, 
risikerer man å legge seg ut med mange, 
er man uklar er det fare for at planvirksom-
heten surrer videre og at problemene må 
tas ad hoc - etter hvert som de dukker opp.

Dette er forsøk på en mellomting. Et plan-
verk som beskriver de opprinnelige, eldre 
og etablerte kvaliteter, men som i sin ånd 
også åpner for kreativitet og nyskaping.

Med et overordnet ønske om en omfatten-
de, men samtidig lett tilgjengelig plan, er 
det vektlagt en layout som gir god oversikt 
over de temaer som berøres. 

Hovedkapitlene introduseres med akvarel-
ler som knytter seg opp mot byens identitet 
og bymessige kvaliteter og signaliserer 
visuelt rike miljøer som representerer kul-
turhistoriske ankerfester.
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forord
forbilde

prosess og medvirkning

Det er viktig å holde fast på at dagens planverk, datert 2003 og 2004 har vært epokegjørende 
med sine ambisjoner. Det var det første store sentrumsplanarbeidet på 125 år. Det er dette 
som skal videreforedles på bakgrunn av nye utviklingstrekk og planstrategier.

Gjeldende planverk for sentrumsområdet i Sarpsborg har vært gjenstand for en god del opp-
merksomhet	og	fra	flere	hold	vært	sett	på	som	et	forbilde.	

Vi er i en viktig oppkjøringsfase mot 1000-års jubileet i 2016. Forprosjektet ”Veien til et jubi-
leum” peker på at byjubileet skal skape forbedringer som bidrar til at Sarpsborg blir en attraktiv 
by for innbyggere, næringsliv og besøkende, også etter jubileet.
Dette er også viktige tema i Planstrategi for Sarpsborg kommune 2010. Og kommunedelplan 
for sentrum vil, som i planstrategien, ha fokus på levekår, næring/arbeid/kompetanse, identitet, 
miljø/klima og arealstrategi.

Etter ny plan- og bygningslov §1.1
er formålet med planlegging å:
•	Fremme bærekraftig utvikling til beste for 
den enkelte, samfunnet og framtidige gene-
rasjoner 
•	Samordne alle oppgaver på alle nivåer, gi 
grunnlag for vedtak om bruk og vern av res-
surser
•	Sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirk-
ning
•	Legge vekt på langsiktige løsninger, konse-
kvenser for miljø og samfunn skal beskrives 
•	Spesielt hensynta universell utforming, barn 
og unges oppvekstvilkår og estetisk utfor-
ming av omgivelsene

Etter § 3.1 skal planleggingen bl. a.
•	Fastsette mål for fysisk, økonomisk, sosial 
og kulturell utvikling 
•	Avklare samfunnsmessige behov og 
  oppgaver 
•	Angi hvordan oppgavene skal løses 
•	Sikre jordressursene og kvalitetene i 
  landskapet 
•	Legge til rette for verdiskaping og 
  næringsutvikling 
•	Legge til rette for gode bomiljøer 

formålet med planlegging

En viktig hensikt med sentrumsplanen er 
å kunne gå direkte på byggetiltak (uten 
reguleringsplan), så lenge tiltaket er i tråd 
med planen. Kommunedelplanen fastset-
ter framtidig arealbruk med juridisk virkning 
(noen unntak innenfor LNF områder).
Kommunedelplanen gir ikke grunnlag for 
ekspropriasjon. Det er ikke krav om at 
berørte skal varsles personlig. Det kan ikke 
klages på vedtak. 

Kommunedelplanen skal bl.a :
•	tilrettelegge	for	variert	næringsutvikling
•	ivareta	bolig-	og	utbyggingsbehov	for
  framtiden
•	tilrettelegge	for	et	variert	boligtilbud
•	bidra	til	å	skape	møteplasser	for	alle
•	sikre	grøntområder
•	sikre	det	historiske	særpreget
•	tilrettelegge	for	gode	byrom

sentrumsplan som verktøy

•	Fremme befolkningens helse og motvirke 
sosiale helseforskjeller
•	Bidra til å forebygge kriminalitet 
•	Ta klimahensyn gjennom løsninger for 
  energiforsyning og transport 
•	Fremme samfunnssikkerhet

I arbeidet med sentrumsplanen har det vært stort fokus på å involvere og engasjere befolk-
ningen. Medvirkningen startet når  planprogrammet ble lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 
15.04.09 - 29.05.09. Det ble tidlig opprettet et område på kommunens nettsider spesielt for 
sentrumsplanrulleringen. Her ble informasjon og artikler lagt ut. Våren 2011 ble dette dokumen-
tet løpende lagt ut på internett som et arbeidsdokument. Hensikten har vært å holde proses-
sen	åpen,	slik	at	folk	kan	få	lov	til	å	mene	noe	underveis	i	arbeidet.	Sentrumsplanen	fikk	egen	
e-post adresse for innspill. Totalt har omkring 70 innspill kommet inn gjennom denne kommuni-
kasjonskanalen.

Andre aktiviteter, hvor hensikten har vært å gi beboerene mulighet til å medvirke, er blant annet 
to avholdte ”workshops”. En i bystyresalen for faggruppe og referansegruppe, og en på Kruse-
løkka skole for å aktivt involvere ungdommen. Grundige forberedelser med en form for bildes-
pill kombinert med kart og store skråfoto skapte stort engasjement og gode tilbakemeldinger. Et 
viktig mål her var å få frem forslag til områder innenfor planområdet som det bør rettes særlig 
oppmerksomhet mot i planarbeidet, såkalte søkelysområder. Det ga et godt grunnlag for det 
videre arbeidet. 

Det har blitt utført barnetråkkregistreringer på Sandesundveien barneskole. Barn har vist og 
markert i kart, hvor de leker og hvor de ferdes. 

Det ble også holdt en utstilling i St. Marie gate for å vise folk hva vi jobbet med. Der bidro folk 
med innspill og kartlegging av deres opplevelse og bruk av byen. Dette ble viktige indikatorer 
for sluttfasen av arbeidet.

Utover dette er det holdt orienteringer i lag og foreninger underveis i prosessen. 
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Planforslaget er en rullering av kommune-
delplan for sentrum 2004-2016. Ny planpe-
riode er 2013 til 2023. Delutredningene es-
tetiske retningslinjer og verneverdivurdering 
for sentrumsområdene gjelder. Det er gjort 
noen endringer i forhold til verneverdivurde-
ringen i denne planen. I tillegg er det utar-
beidet en belysningsplan som delutredning 
til sentrumsplanen som er retningsgivende i 
byfornyelsen. 

Sentrumsplanen er et viktig verktøy i 
sentrumsutviklingen og for byggesaks-
behandling innenfor sentrumsområdet. 
Sentrumsplanen 2004-2016 hadde et stort 
fokus på bebyggelse. Denne sentrumspla-
nen bygger videre på denne, men har et 
større fokus på byens offentlige rom. Om vi 
skal satse på sentrum er det viktig å gjen-
nomføre tiltak beskrevet i planen. 

Kommunens visjon «Sarpsborg- der barn 
og unge lykkes» følges opp med et generelt 
blikk på parker, plasser, rekreative arealer 
og et eget kapittel om byrom for barn. Sen-
trum må gjøres attraktivt også for familier - 
både	for	besøkende	og	for	nye	tilflyttere.

Miljømålsettingene i framtidens byer og 
areal- og transportplanleggingen følges 
opp igjennom planen ved å legge til rette 
for	fortetting	i	sentrum.	Med	flere	boliger,	
flere	arbeidsplasser,	bedre	tilrettelegging	for	
gående, syklende og kollektivreiser kan vi 
bidra til å minke antall reiser med privatbil 
og hindre unødvendig byspredning.

Byens karakter
For første gang blir Sarpsborgs sammen-
hengende planhistorie samlet. Sarpsborg 
har en lang og spennende historie som 
starter med Olav den helliges grunnleggel-
se av byen i 1016. Dette skal markeres med 
et storslagent jubileum i 2016.

Sarpsborgs historie er viktig for byen. Den 
gir byen et unikt særpreg og må hensyntas 

og videreføres i den moderne byutviklingen. 

Byens offentlige rom
Sentrum er en viktig samlingsplass både for 
innbyggere i hele Sarpsborg og for besø-
kende. Sentrum bør ha en stor konsentra-
sjon av handel, servicefunksjoner, næring, 
servering, kultur og ulike aktiviteter i tillegg 
til boliger. Her bør det være noe for alle. 
Planen legger stor vekt på det som skjer 
mellom husene og byens 1000-års jubileum 
i 2016. 

Blågrønne strukturer
Midt	i	sentrumskjernen	finner	vi	den	store	
naturparken Kulås. Glengshølen gir mulig-
het for fri lek og kontakt til vann. Stadion og 
Torsbekkdalen danner en samlingsplass for 
fysisk aktivitet og er en viktig innfartsåre til 
sentrum. Koblinger på tvers med gode for-
bindelser for gående og syklende og forslag 
om en grønn rundløype i sentrum legger til 
rette for fysisk aktivitet i grønne omgivelser 
i sentrum som støtter opp under folkehelse-
perspektivet. 

Vann er en viktig del av Sarpsborg. Sentrum 
avgrenses mot syd og vest av Glomma og 
Glengshølen stikker seg som en blå tunge 
inn til sentrumskjernen. Industrien har stor 
nytte av elven og fossen og danner en bar-
riere langs store deler av elvebredden. Kob-
lingspunktene Glengshølen, Sandesund, 
Bystranda og fossen bør derfor utnyttes 
bedre. 

Med et sentrum som fortettes blir det enda 
viktigere å sette fokus på å ivareta og vide-
reutvikle de blågrønne strukturene til attrak-
tive rekreative oppholdsarealer. 

Bebyggelse
Sarpsborg er en by i vekst. I snitt er det 
i sentrum bygd ca 50 boenheter pr. år i 
perioden 2000-2010. Årlig befolkningsvekst 
har vært på 1300 personer. Vi ønsker vekst 
i sentrum. For å hindre byspredning er det 

viktig å tilrettelegge for fortetting i sentrum. I 
planen åpnes det opp for at utviklingen som 
har vært de siste årene kan videreføres.  
I planen åpnes det for urban bebyggelse i 
fire	etasjer	i	store	deler	av	bykjernen.	Det	
åpnes	også	flere	steder	for	fortetting	fra	vil-
labebyggelse til konsentrert småhusbebyg-
gelse. All bebyggelse skal bygge opp under 
og forsterke kvartalsstrukturen. Et tettere 
befolket og mer aktivt sentrum setter større 
krav til områder for rekreasjon og lek og det 
settes derfor tydelige krav til dette i planen.

Handel- og næring
Sentrum skal være tyngepunktet for handel 
i Sarpsborg. Å innføre sentrumsformål i hele 
bykjernen	åpner	for	større	fleksibilitet	og	et	
bedre vekstgrunnlag for handel og næring. 
I tillegg åpnes deler av Borregaardsjordene 
øst for Oscar Pedersensvei for utbygging. 
Dette vil kunne bli en attraktiv, lett tilgjenge-
lig og sentrumsnær lokalisering for ulike 
arbeidsplassintensive næringsvirksomheter 
og som kan ta opp konkurransen med næ-
ringsområder utenfor sentrum. 

Samferdsel
Sentrumsplanen setter stort fokus på miljø-
vennlig ferdsel. Det skal tilrettelegges bedre 
for gående, syklende og kollektivreiser. Det 
legges langtidsparkeringsplasser i utkanten 
av sentrum og restriksjoner på parkering for 
øvrig i sentrum. Blant annet tillates midler-
tidige parkeringsplasser ikke. Disse skal i 
stedet opparbeides som lommeparker eller 
lekeplasser og være med på å berike sen-
trum. Større grep som dobbeltspor jernbane 
og tiltak i transportpakke Nedre Glomma 
er under utredning og inngår ikke i denne 
planen. 
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sentrumsplan 2004-2016 sentrumsplan 2012 -2023

N-1

Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse

Sentrumsformål

Kjøpesenter

Forretninger

Tjenesteyting

Næringsbebyggelse

Idrettsanlegg

Andre typer bebyggelse og anlegg

Uteoppholdsareal

Grav og urnelund

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Samferdselsanlegg

Bane, Kollektivnett

Havn

Parkeringsplasser

Veg

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

GRØNNSTRUKTUR

Grønnstruktur

LNF

LANDBRUK-, NATUR- og FRILUFTSFORMÅL

Planens begrensning
Formålsgrense
Bestemmelsegrense

Faresone - Flomfare

KOMMUNEDELPLAN SARPSBORG SENTRUM

Arealstatus

Nåværende Framtidig
PBL2008 §11-7 Nr.1

PBL2008 §11-7 Nr.2

PBL2008 §11-7 Nr.3

PBL2008 §11-7 Nr.5

HENSYNSONER
PBL2008 §11-8

TEGNFORKLARING

Gjennomføringsone - krav om felles planlegging

Båndlegging etter lov om kulturminner

LINJE OG PUNKTSYMBOL

Hensynsonegrense

MÅLESTOKK1:10000

Byggegrense

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

0 100 200 300 400 m

Sikringssone - byggeforbud bane

21.03.2012
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Påfølgende kapittel tar for seg gjeldende overordnede planer og 
føringer. Det vises også til utredninger og evalueringer som er gjort i 
forbindelse med planarbeidet.
Avslutningsvis er Sarpsborgs planhistorie for første gang 
oppsummert gjennom tekst og bilder.

Dette har vært førende for utarbeidelse av planen.

grunnlag



eksisterende forutsetninger planstrategi

I	sentrumsplanutredningen	er	det	flere	pla-
ner, føringer og utredninger man forholder 
seg til. 
  Overordnede planer er en rekke kommu-
ne- og fylkesplaner som legger et grunnlag 
som sentrumsplanen skal forholde seg til.
  Overordnede føringer er prosjekter, 
planer og utredninger som tas med inn i 
planarbeidet og er en viktig del av grunnla-
get for utarbeidelsen av planen.
  Til sist er det en rekke utredninger og 
evalueringer som er utarbeidet i forbin-
delse med planen.

FYLKESPLAN Østfold mot 2050
Status: Vedtatt 2009
Fylkesplanen Østfold mot 2050 er et stra-
tegisk dokument som ser på en fylkesdek-
kende, langsiktig arealstrategi. Klima og 
folkehelse er to viktige temer og utgjør 
planens hovedperspektiv. Tre oppfølgings-
områder som skal prioriteres er kompetan-
seutvikling, fortetting / byutvikling / vern og 
transport / fysisk aktivitet. 

PLANSTRATEGIEN
Status: vedtatt av bystyret 20.05.2010
Planstrategien fokuserer på temaene:
-  levekår 
-  næring/arbeid/kompetanse
-  identitet
-  miljø/klima
-  arealstrategi
Planstrategien er generelt førende for sen-
trumsplanarbeidet. Sentrumsplanen skal 
konkretisere strategiene og være handlings-
rettet. 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
2011-2020
Status: Vedtatt 17.02.2011
             Rullering startet februar 2012
Kommuneplanens arealdel består av en 
planbeskrivelse som beskriver utviklings-
trekk, rammer og føringer for arealbruk i 
kommunen. Den inneholder plankart over 
hele kommunen, plankart over byområdet, 
bestemmelser, retningslinjer og temakart. 
Kommuneplanens arealdel er sentral i 
kommunens langsiktige planlegging og et 
virkemiddel for å nå vedtatte mål. Den er et 
hjemmelsdokument for å styre den langsik-
tige fysiske utviklingen gjennom detaljplan-
legging og byggesaksbehandling. 
Det forventes en økt befolkningsvekst i 

Sarpsborg kommune i tiden framover og 
det	vil	være	behov	for	både	flere	boliger	
og	flere	arbeidsplasser.	Vi	ønsker	å	bygge	
byen innover og for å sørge for et aktivt 
sentrum er det viktig at vi får utnyttet sen-
trums kapasitet fullt ut. Det vi får plass til av 
boliger og arbeidsplasser i sentrum vil være 
en pekepinn for hva vi må åpne for utenfor 
sentrumsområdet.

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Status: Vedtatt 14.06.2011
Sentrumsplanen er koordinert med kom-
muneplanens samfunnsdel, som beskriver 
de langsiktige målene, utfordringene og 
strategiene for kommunens utvikling. Den 
vektlegger og viderefører visjonen ”Sarps-
borg - der  barn og unge lykkes”. 
Innsatsområdene levekår, folkehelse, verdi-
skaping og miljø skal vektlegges. 
Valg av bosted påvirkes ikke bare av jobb 
og bolig, men stedskvaliteter som attrak-
tivt sentrum, gode fritidstilbud og levende 
kulturliv er viktig. Sentrumsplanen er et 
virkemiddel for å sikre at arealbruken i 
kommunen bidrar til å nå disse målene. For 
å nå målene må utviklingsarbeidet skje i 
samarbeid med næringsliv, utbyggere og 
frivillig sektor.

HOVEDVEINETT FOR SYKKEL
Status: Vedtatt 2008
Rapporten Hovedvegnett for sykkel i Sarps-
borg er et samarbeidsprosjekt mellom Sta-
tens vegvesen og Sarpsborg kommune. Et 
hovedsykkelveinett har som formål å binde 
bydeler sammen med hverandre og med 
sentrum i tillegg til andre viktige målområder 
som arbeidsplasskonsentrasjoner, skoler og 
rekreasjonsområder.	For	at	fler	skal	velge	å	
sykle er det viktig å tilrettelegge med gode 
og trygge sykkelruter. Planen synliggjør lo-
kalisering, utforming, omfang og kostnader. 

KOMMUNEDELPLAN FOR SARPSBORG SENTRUM
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overordnede planer

Fylkesplan for Østfold

ØSTFOLD MOT 2050

Fylkesplanperioden 2009–2012

Mars 2009
Østfold fylkeskommune
Regionavdelingen
Postboks 220
1702 Sarpsborg
e-post: sentralpost@ostfold-f.kommune.no

Grafisk design: Nr1 Arktrykk
Trykk: Nr1 Arktrykk

MILJØMERKET

241
Trykksak

715

xxxxx Fylkesplan - omslag:22747 Fylkesplan - omslag  03-04-09  12:40  Side 1

Sarpsborg
   mot
     2016 Kommuneplan for Sarpsborg 

Drøftingsgrunnlag for rullering av kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi for Sarpsborg kommune

Vedtatt av bystyret
20. mai 2010
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føringer
overordnede føringer

For å møte klimautfordringene og ta et lokalt 
ansvar ble Sarpsborg kommune i 2008 
med i prosjektet Framtidens byer, et samar-
beidsprosjekt mellom staten, næringslivet og 
13 bykommuner i Norge, fram til 2014. 

Samarbeidsprosjektet Framtidens byer skal 
bidra til å utvikle byområder med lavest mulig 
klimagassutslipp og bedre bymiljø samt til-
passe seg klimaendringer. Gjennom avtalen 
forplikter kommunene seg til å utvikle mer ef-
fektive virkemidler og prøve ut nye tiltak for å 
fremme en klima- og miljøvennlig byutvikling 
innefor	følgende	fire	innsatsområder:
- Areal og transport
- Energibruk i bygg
- Forbruksmønster og avfall
- Tilpassing til klimaendringer

Det er satt følgende målsettinger for bedre 
bymiljø:
•	 Byene skal være for alle og bidra til høy 

livskvalitets for innbyggerne. 
•	 Byene skal utvikles med utgangspunkt i 

sin egen karakter og utnytte sine fortrinn. 
•	 Byene skal ha høy kvalitet i tilbud og 

utforming.
•	 Byene skal være bærekraftige og utvikles 

slik at det er enkelt å leve klimavennlig.

Kommunedelplan for sentrum er en viktig del 
i dette arbeidet. Et sentralt punkt er fortet-
ting i bykjernen. Et konsentrert, attraktivt og 
levedyktig byområde er miljøvennlig fordi det 
reduserer byspredning. Ved økt fortetting 
kommer man nærmere  målet om å redusere 
bilbruk, og økt bruk av miljøvennlig transport 
som gange, sykkel og buss som er i tråd 
med overordnede føringer knyttet til redusert 
transportarbeid og redusert klimagassutslipp.
Viktige innsatsområder er fortettingsstrategi-
er,	utbedring	av	kollektivtrafikken,	gjennom-
føring av sykkelveinett og parkeringspolitikk 
som støtter miljøvennlig  transportvalg. 

Sarpsborg kan bli en enda bedre by å bo 
i gjennom bærekraftig byutvikling som 
bidrar til renere luft, trivelige byrom og 
godt fungerende kretsløp. Dette bør gjøres 
gjennom et godt samarbeid med byens 
innbyggere og næringsliv, i arbeidet for et 
bedre bymiljø.

BYJUBILEET

I 2016 fyller Sarpsborg 1000 år. Jubileet skal 
handle om Sarsborg før, nå og i framtiden. 
Gjennom fokus på historie, identitet, involve-
ring og miljø skal man jobbe sammen om en 
flott	markering	i	2016.	Men	det	omhandler	
også mer langsiktige og permanente mål 
om å gjøre Sarpsborg til et bedre sted å bo, 
jobbe og besøke. ”Med utgangspunkt i en 
stolt historie skal tusenårsjubileet bidra til å 
skape varige verdier for framtidens
Sarpsborg”.

Innenfor temaet byutvikling er det noen 
prosjekter som trekkes fram som viktige for 
Sarpsborg også etter jubileet:
•	 Opprustingen av torget
•	 Opprusting	av	amfi	og	scene	i	Kulås
•	 Veisituasjonen over fossen, tilgjengelig-

het til monument- og utsiktsplass.
•	 Sentrum øst, infrastruktur og områdeløft
•	 Nytt formidlingsbygg på Borgarsyssel, 

”Kraka”
•	 Oppgradering av gågata
•	 Bibliotek og kulturhus i sentrum
•	 Opprusting av Torsbekkdalen som inn-

fallsport til byen og område for rekrea-
sjon og aktivitet.  

BELØNNINGSORDNING

Formålet med belønningsordningen er å 
stimulere til bedre framkommelighet, miljø 
og helse i storbyområdene, dempe vek-
sten i behovet for motorisert transport og 
øke antallet kollektivreiser på bekostning 
av reiser med privatbil. Alle relevante tiltak 
som bidrar til redusert bilbruk kan tas med, 
herunder tiltak som styrker kolektivtranspor-
tens konkurranseevne, tiltak som bidrar 
til gange/sykling og tiltak som bidrar til en 
bedre arealpolitikk. 
Sarpsborg søker  for perioden 2012-2015 
om en belønningsordning i forbindelse med 
samarbeidsavtale om areal- og transport-
utvilingen i Nedre Glommaregionen. 
Midler utbetales årlig på bakgrunn av gjen-
nomførte tiltak og oppnådde resultater.

Det	er	definert	to	mål:
  I avtaleperioden skal det bli bedre fram-
kommelighet, miljø og helse ved å dempe 
bilveksten, spesielt arbeidsreiser i rushti-
den og øke antall kollektivreiser og gang-/
sykkelreiser på bekostning av reiser med 
privatbil. 
		På	lengre	sikt	skal	den	samlede	biltrafik-
ken	i	byormådet	ikke	øke	og	biltrafikken	i	
rushtiden skal ha en samlet reduksjon på 
5% med 2012 som referanseår.



STASJONSLOKALISERING
Status:Gjennomført 2011
På oppdrag fra Sarpsborg kommune gjorde 
Asplan Viak i 2011 en utredning om byut-
viklingspotensial i Sarpsborg ved to alter-
native løsninger for nytt dobbeltspor og 
stasjonslokalisering. Rapporten konkluderte 
ikke, men presenterte muligheter og utfor-
dringer for de to alternativene. Alternativene 
var bruk av eksisterende stasjonsområde 
og utvidelse av nåværende trase og dob-
beltspor jernbane fra Alvim over søndre 
deler av Borregaardsjordene med ny sta-
sjon på Borregaardsjordene.
 

LANDSKAPSLAN FOR TORSBEKKDALEN
Status: Gjennomført 2010-2012
Cowi utarbeidet landskapsanalyse og 
landskpasplan for Torsbekkdalen. Analysen 
ser på områdets historie, dagens situasjon, 
områdets potensial og skisserer noen mu-
ligheter for framtidig utvikling. Landskaps-
planen danner et mer konkret forslag for 
framtidig  utnyttelse av Torsbekkdalen blant 
annet som et mer attraktivt landskapsrom 
og en viktig  innfallsport til byen fra  syd. 

BARNETRÅKK
Status: Gjennomført 2012
Norsk form har utviklet et opplegg som 
danner grunnlag for medvirkning av barn og 
unge. Barnetråkkregistreringer gir direkte 
kunnskap om hvordan barn og unge bru-
ker nærmiljøet. Man registrerer barnas 
bevegelsesmønster, hvor de leker og hvor 
de ikke trives. Sarpsborg kommune har 
allerede gjennomført barnetråkk ved syv 
barneskoler vår/høst 2012 som en del av 
arealplanarbeidet.

UTVIKLING DE SISTE 15 ÅRENE
Det er gjort et overslag på fysiske tiltak i sen-
trum de siste 15 årene hvor det er anslagsvis 
i overkant av 160 nybygg og restaurerings-
prosjekter. Spesielt har det skjedd mye siden 
2004 hvor nybygg, arkitektoniske oppgrade-
ringer og tilbakeføringer har satt sitt preg på 
sentrum. 
I tillegg har det skjedd en god del oppgrade-
ringer av infrastruktur, blant annet ca 5 km 
gater og tilsvarende 10 km fortau i tillegg til 
skilting og belysning. 

KVALITETER I UTEROM
Status: Gjennomført 2011-2012
Prosesser fra eventuelle reguleringsplaner 
til byggesøknader, dokumentasjonskvalitet 
og oppfølging har inngått i arbeidet. Regis-
treringen av uterommene har både avdekket 
skjulte perler og vist noen større utfordringer 
i utarbeidelsen av boligprosjekter i sentrum. 
Basert på erfaringer bør det ved utarbeidelse 
av boligprosjekter og uterom stilles krav til:
- kvalitet og innhold i utformingen
- størrelse på egnet uteoppholdsareal
- dokumentasjon og detaljeringsgrad på 
  tegningsmateriell
- tidsramme for oppføring og brukstillatelse
- oppfølging

BELYSNINGSPLAN
Status: gjennomført 2011-2012
Arbeid med helhetlig belysningsplan for 
Sarpsborg sentrum startet høst 2011 som en 
tilbudskonkurranse. Planen er utarbeidet av 

GHB landskabsarkitekter og Bjarne Schlä-
ger. Belysningsplanen er en delutredning til 
sentrumsplanen og består av en analysedel 
og en plan. Hovedmålet med prosjektet er 
å bidra til en rikere opplevelse av byens 
offentlige rom. Man ønsker med planen å 
framheve positive trekk, styrke Sarpsborgs 
identitet, forskjønne det visuelle miljø, øke 
trygghetsfølelsen	og	trafikksikkerheten	og	
sørge for mer energieffektiv belysning. 

TØI PARKERINGSRAPPORT
Status: mars 2011
I forbindelse med sentrumsplanrulleringen 
tar denne rapporten fra transportøkonomisk 
institutt for seg en gjennomgang av byens 
parkeringspolitikk. Rapporten viser at det 
er for stor parkeringsdekning i Sarpsborg 
sentrum.
Rapporten legger et grunnlag for å avklare 
hvilke tiltak kommunen kan benytte for å nå 
målsettinger om å begrense bilbruken.
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”The farther backward you can look, the 
farther forward you can see” (Churchill). 
Kapitlet om planhistorien skal bidra til å gi 
kunnskap om historien. Dette bidrar også til 
bevisstgjøring av hva som er byens anker-
fester og dens muligheter.

1016 Olavs by ved fossen Sarp.

Fra Snorre: “Da det led ut på sommeren 
vendte han (Olav Haraldson) tilbake nord-
på i Viken og seilte opp gjennom Glomma. 
Der er det en stor foss som heter Sarpr, 
det går et nes nordfra ut i elva ved fossen, 
og der lot kong Olav bygge voll tversover 
neset av stein og torv og tømmer. I borgen 
la han grunnen for en kjøpstad. Der lot 
han bygge en kongsgård og reiste en Mar-
iakirke. Han fikk også merket opp tomter 
til andre gårder og lot folk bygge der.”
Ved det store jordfallet i 1702 forsvant 
deler av byanlegget. Hovedgårdene og hele 
gårdsbebyggelsen på på det gamle Bor-
regaard raste ut i fossen.  

1837 Kart over det nye byanlegget.

Hovedgrepene med aksene Sandesundsvei-
en og St. Marie gate mellom tre torg er på 
plass. Bebyggelse er i hovedsak knyttet til 
strekningen Gleng - Sandesund, noe i Gam-
lebyen og noe ved Bodene. Nye Borregaard 
hovedgård har fått en markant plassering.
Gatesystemer som Torggata og Glengsgata 
er på plass. Det samme gjelder gater og 
veier i Sandesund.
Vi legger også merke til veien fra St. Marie 
gate til Opsund, samt Lambrechts Dam, 
som er Glommas utvidelse fra øst innover 
de arealene som i dag er Borregaards tøm-
mer- og flislager.
Disse arealene er senere fylt opp. Det 
samme er innerste del av Glengshølen.  

1840   Den første byreguleringen.

Etter at kong Karl Johan ved 
kongelig proposisjon på ny hadde 
gitt byen kjøpsstadsrettigheter 
trakk reguleringskommisjonen opp 
hovedgrepene for videre byplanlegging.
Kart med tre torg ble endret til kart med 
to torg etter at den første brua over 
fossen var bygget.  

1854    Ny Sarpsbru
1876    Jernbane

Begge hendelsene ble viktige for utviklin-
gen. St. Marie gate ble lagt om ned mot 
brua. Jernbanesporet og stasjonslokalise-
ring ble begrensinger, rammer og premis-
ser i byplanutviklingen.

1879 Ing. Løvstads plan 23.05.1879. 

En omfattende reguleringsplan, som vi i 
dag kan kalle den første sentrumsplanen.
Byområdet ble inndelt i 290 kvadratiske 
og rektangulære kvartaler. Kvartaler på 
60x60 m med 12m brede gater ble hoved-
grepet. Det ga en stram, men samtidig 
fleksibel struktur for bygningsutforming og 
plassering. 

1948     Større byreguleringer  ved 
             arkitekt  Arne Pedersen.

Ark. Arne Pedersen utarbeidet flere re-
gulerings- og utbyggingsplaner som har 
fått stor betydning for byens utseende. 
Her representert med en akvarellskisse 
for planer i Storgata med midtrabatt med 
trær, som er blitt et kjennemerke for ho-
vedtrafikkgater i sentrumsområdet.Bodene

Borregaard 
Hovedgård

Sandesund 
veien

St.Mariegt

Lambrechts 
Dam



planer av betydning det nyeste planverket

KOMMUNEDELPLAN FOR SARPSBORG SENTRUM12

planhistorie

1967     Generalplan, Andersson & Skjånes

Planen representerer datidens generalpla-
ner, en form for statisk byplanlegging, som i 
dag er forlatt. Det var mye fokus på tra-
fikkløsninger. For eksempel ville Korsgatas 
forlengelse forbi Kulås og gjennom bebyg-
gelsen i de østre bydeler, blitt en dramatisk 
barriere mellom sentrum og Kulåsparken og 
gitt kraftige inngrep i boligbebyggelsen. 

1972  Fritznerbakkenplanen, Nasjonal
            arkitektkonkurranse.  

En viktig plan for gradvis byfornyelse som 
omfattet 26 kvartaler på Fritznerbakken. 
Planen var viktig i nasjonal sammenheng i 
en tid hvor tettlav bebyggelse ble satt opp 
som et reelt alternativ til blokkbebyggelse. 
Planen endte opp som en reguleringsplan 
med klare føringer og mål for utvikling. 

1985     Trafikksanering og gatetun, 
             Byarkitekten i Sarpsborg

Planen er et program for gjennomføring av 
trafikksanering og gatetun i 10 definerte 
områder i sentrum. Tiltakene har hatt stor 
betydning for å øke bomiljøkvaliteter og 
redusere gjennomgangstrafikk i sentrale 
boligområder. 

1990     Bevarings og byfornyelsesplanen, 
             SG  arkitekter  
          
Den første planen som tok for seg slike 
temaer. Inntil da hadde det meste av plan-
legging og fremtidstanker nesten utelukk-
ende dreid seg om trafikkplanlegging.
En viktig plan med folkeopplysning for bev-
aringsarbeid og byfornying. 

1995     Byanalyse, Berdal Strømme

Byanalyse med vekt på bystruktur. Her 
pekes det på de viktigste forholdene som 
vil bestemme byens utvikling. Arbeidet ble 
en del av grunnlagsmaterialet for arbeidet 
videre med planverket fram mot byens 
første sentrumsplan. Dette var starten på 
en byutvikling i form av en mer kompleks og 
dynamisk prosess. 

1998  Levende bysentrum, SG arkitekter

Medvirkningsprosjektet levende bysentrum 
var bredt anlagt med debatthefter, inn-
spill fra mange private og næringsdrivende, 
gallup-undersøkelse blant ungdomsskolee-
lever osv. ble et godt underlagsmateriale for 
arbeidet som ble oppsummert i Strategier 
mot 2016.

2003  Verneverdivurdering, Sarpsborg     
            kommune

Neste fase i sentrumsplanverket var en om-
fattende verneverdivurdering av enkeltbygg 
og enhetlige områder, basert på riksantikva-
rens retningslinjer, men sett i en lokal og re-
gional sammenheng. Utarbeidet med faglig 
kvalitetssikring fra fylkeskonservator.      

2003  Estetiske retningslinjer, Sarpsborg 
            kommune

Byromspolitikk og overordnede visuelle 
føringer i de områdene av Sarpsborg by som 
omfattes av sentrumsplanen.

2004     Sentrumsplan, Sarpsborg 
             kommune

Sentrumsplan med en detaljeringsgrad som 
gjør det mulig å sette i gang byggeprosjek-
ter uten å gå veien om reguleringsplan, 
dersom planen og delutredningenes retning-
slinjer og intensjoner følges.  


