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To viktige temautredninger knyttet til sentrumsplanen ble vedtatt enstemmig av 
bystyret i 2003. Det var:

ESTETISKE RETNINGSLINJER FOR BYENS SENTRUMSOMRÅDER
med undertittel: Byromspolitikk og overordnede visuelle føringer i de områdene av 
Sarpsborg by som omfattes av sentrumsplanen. (22.05.03).

VERNEVERDIVURDERING
med undertittel: Kulturhistorisk hjemmevern. Omfatter verneverdivurdering av enkelt-
bygg og bygningsstrukturer innenfor sentrumsplanområdet. (19.06.03).

Begge disse temautredningene er å betrakte som hjørnesteiner i sentrumsplanverket.
De har vært svært betydningsfulle for en bedre byggesaksbehandlingen og de har bi-
dratt til økt forståelse og aksept blant aktører og publikum for at dette er føringer som 
skal respekteres.

Utredningene videreføres som egne trykte hefter i den form de har i dag. 

Verneverdivurderingen er supplert med noen få enkeltobjekter, mens en opphevelse 
av vernestatus foreslås for noen bygningsstrukturer hvor transformasjon til andre for-
mål må ansees som ønskelig.  

estetikk og vern
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viktige problemstillinger

Selv om verneverdivurderingen i gjeldende 
plan var ment å være uttømmende er 
det tre forhold som gjør en revidering og 
oppdatering nødvendig:

1. Planområdet er utvidet.
    Utvidelsen til også å omfattte Borregaards
    arealer og området ved Sarpsfossen inklu-
    derer fabrikkbygninger av høy arkitek-
    tonisk kvalitet som bør gis vernegrad.
2. Nytt syn på enhetlig område hvor vern    
    kan synes uriktig i forhold til arealbruk og 
    utviklingsmønster. 
    Grinaområdet er et inneklemt boligområde 
    hvor mål om gode bomiljøer vil bli    
    nærmest umulig å oppnå. Utviklingen av 
    jernbane og ny vei fra Hafslundsøy er 
    elementer i dette. 
    Verneverdivurderingen som inspirasjons-
    kilde til gode rehabiliteringer har ikke hatt
    effekt i forhold til å løfte området.
    Annen arealbruk til sentrumsformål kan
    synes mer riktig i et langsiktig perspektiv.
3. Noen få uteglemte enkeltbygg som bør gis 
    vernestatus.
    Dette er en kombinasjon av innspill fra 
    engasjerte innbyggere og brukere og
    faglige vurderinger gjort i samråd med 
    fylkeskonservatoren.

suppleringer

Fire bygninger som supplerer 
verneverdivurderingen: 

a) Thranes gate 45. Vernegrad 1.
b) Olav Haraldsonsgate 75. Vernegrad 1.
c) Olav Haraldssonsgate 76. Vernegrad 2. 
d) Sarpsborg krematorium. Vernegrad 1.

Utdyping av lokal verneverdi: 

Riksantikvarens prosjekt ”Nasjonale kultur-
minner i by” peker i Sarpsborg på 4 store 
kulturminner av nasjonal betydning:

Rutenettplanen og aksene, Borregaard 
Hovedgaard med Kulåsparken og boli-
gene, Middelalderbyen Borg og
Opsundområdet.

For alle disse snakker vi om viktige kultur-
minneområder  med høy vernegrad . 

De bygningene og anleggene som presen-
teres her er kulturminner som er typisk for 
Sarpsborgsamfunnet. Kulturminnene skal 
prioriteres for sikring og formidling.

Industrihistoriens verneverdier:

Fylkeskonservatoren peker i sitt innspill 
til planarbeidet på tekniske og industrielle 
kulturminner på Borregaards- og Hafslunds 
eiendommer ved Sarpsfossen. 
Det synes åpenbart at de viktigste bygde 
anlegg og bygninger bør gis en vernegrad.
På den annen side er denne type anlegg, 
som for eksempel kraftstajonene, nødt til å 
tilpasses ny teknologi som gjør at en ut-
vikling og fornyelse må aksepteres.
Området rundt fossen har siden de første 
sagbrukene ble etablert vært i stadig ut-
vikling. Her ligger byens sjel: “Vårens flom i 
fossestupet, det er sangen om vår by..”

Rutenettplanen

Middelalderbyen

St. Olavs Vold

a)

b)

c)d)
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Bildene til høyre er eksempler på Bor-
regaardsbebyggelse med høyeste verne-
grad. 

Cellulosefabrikken (kokeriet, illustrasjon 
øverst) er et av hovedverkene som arkitekt 
Arne Pedersen var med på. Den storslåtte 
fasaden er en av funksjonalismens beste 
eksempler på Norsk industriarkitetur. An-
legget er bygget i to trinn. Den første delen 
sto ferdig i 1950.  Bygningene gir et kraft-
fullt uttrykk og markerer et sterkt møte med 
Sarpsborg by og industrien ved innfarten 
fra øst. 

Sentrallaboratoriet er en annen viktig 
bygning med vernegrad, signert Arne Pe-
dersen / Reidar Lund 

Borregaardsmonumentet av Ørnulf Bast, 
ved fossen, ble reist i 1939 ved 60-årjubile-
et for for grunnleggelsen av den moderne 
bedriften Borregaard og 100-årsjubileet for 
byens gjenopprettelse (se bilde side 52).
 
Industrihistorien og fabrikkområdet har 
sine kulturminner som står i klem mellom 
bevaring og videreutvikling av en moderne 
industribedrift. På samme måte som den 
gamle Borregaardspipa som kulturminne 
måtte vike for en ny og teknisk/miljømessig 
bedre pipe, vil det være vanskelig å uteluk-
ke at gamle industrbygninger må erstattes. 

Det er stort spenn tidsmessig og arkitek-
tonisk i kraftstasjonsbygningene på Borre-
gaardssiden (vest for fossen) og Hafslund-
siden. Begge bygningene bør i prinsippet 
gis vernegrad 1 uten at det bør stå i veien 
for en framtidsrettet utvikling av fossekraf-
ten (illustrasjon i midten)
 

Ferdselsrelaterte kulturminner: 

Sandesund med Ferjestedet, Tollboden 
og gamle Kongevei er et ferdselsrelatert 
kulturminne. 

Illustrasjonen nederst til høyre viser 
ferjestedet på Sundløkka (Fredrikstad 
kommune), sett over Glomma, mot 
Sarpsborg med ferjested, godshus og den 
gamle Tollboden. 

(Ferjestedet på Sundløkka er beklageligvis 
fjernet etter at illustrasjonen nede t.h. ble 
laget).

Gamle kongevei passerte her og fortsatte 
opp Tunebakken. Bygningene bak, 
inkludert Tollboden er gitt vernegrad i 
verneverdivurderingen. 

Sandesundområdet er allerede regulert til 
spesialområde bevaring.
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Søkelysområdene er blant annet områder som har blitt trukket fram 
under medvirkningsprosesser. Det er områder som er til diskusjon 
i forhold til transformasjon, hvor det er planlagt nye prosjekter eller 
områder med et klart potensial for utvikling. 
Områdene skal ikke oppfattes som en låst avgrensing med en fast 
form, men som en antydning av de ulike områdene. 
 
Dette vedlegget forteller litt om de ulike områdene, problemstillinge 
og muligheter i form av innspill og hva slags prosjekter eller pros-
esser man ser for seg i hvert område. 
I tillegg framheves det hva de enkelte områdene kan bety for en 
større helhet.

Helhetstenkningen skal hele tiden ligge over og styre bort fra en 
snever oppmerksomhet på enkeltområder. Alle enkeltområder er en 
del av helheten.

søkelys
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introduksjon
oppsummeringsøkelysområdene

SØKELYS 1 - St marie gate vest
en regional attraksjon

Det sentrale og levende sentrum med nytt 
torg, ny gågate, aktivt og variert forretnings-
liv, sosiale møteplasser, kultur, historiske 
kvaliteter og boliger. Et område med stor 
betydning for byens identitet og omdømme.

SØKLYS 2 - Sentrum øst
en bærekraftig miljøbydel med gode 
levekår 

Et område med utbyggingspotensial for 
bolig og næring. Ambisjonsnivået skal 
være høyt. Sentrumsformål åpner for 
funksjonsmiks og fleksibilitet. Sosial 
bærekraft skal økes og det settes fokus på 
å skape en grønnere bydel.

SØKELYS 3 - Kulåsområdet
østfolds flotteste bypark med historisk forankring

Representerer nasjonale kulturminne-
interesser og er med i riksantikvarens NB! 
register. Betyr svært mye for rekreasjon og 
byøkologi. Samspill mellom vern og aktiv 
bruk.

SØKELYS 4 - Sarpsfossen
en enestående attraksjon og byens sjel

Borregaard fabrikker med sine gigantiske 
fysiske strukturer, fossen og miljøet rundt 
med Hafslund hovedgård og Kongehøien 
er en enestående attraksjon.

SØKELYS 5 - Borregaard fabrikker
nasjonal industrihistorie med framtidsmuligheter

Nye muligheter som kan påvirke 
byen og sentrumsområdet positivt. 
Transformasjonsområder på dyrket mark 
sør for O. Pedersens vei utvider sentrum.
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SØKELYS 6 - Vingulmork/Sandesunds-
veien
kunnskap og bolig i sentrum

St. Olav videregående skole er en særdeles 
viktig sentrumsskole som må gis alle mu-
ligheter for  viderutvikling og konsolidering 
som del av de viktigste sentrumsaktivite-
tene. Sandesundsveien skoles arealer opp-
graderestil ny, moderne barneskole. Boliger 
Jakob Hilditchgate utvikles til moderne og 
attraktive sentrumsnære boliger for familier 
med barn.

SØKLYS 7 - Torsbekkdalen
sport og fri lek i grønne omgivelser 

En vesentlig del av byens grøntstruktur som 
skal ivaretas også etter stadionutbygging. 
Et område med høy temperatur hvor 
avklaringer skal skje etter grundige analyser. 
Nedre del er innfallsport fra vest og skal 
signalisere en by med ambisjoner og 
vektlegging av kvalitet og grønne verdier. 
Veitraseen bør bygges opp som allègate 
eller midtrabatt med trær.

SØKELYS 8 - Glengshølen
de mange aktiviteters sted

Både grønnstrukturverdier, 
landskapsverdier, og rekreasjonsverdier av 
høy klasse. Multi-funksjonsarealer som kan 
videreutvikles med noe større intensitet uten 
at det går ut over områdets kvaliteter.

SØKELYS 9 - Sandesund
havnebyens gjenfødelse

Historisk kommunikasjonsknutepunkt med 
viktig elvetrafikk til Borregaard. Gjenreising 
av Byens brygge og tilrettelegging for 
boligutvikling som start på ny utvikling langs 
Glomma mot Greåker.
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1    st marie gate vest

Søkelys 1 omfatter kjerneområdene i 
bysentrum. Torget og gågata er byens 
viktigste sosiale rom. Bylivet har tatt seg opp 
med restaurantkrysset og nye restauranter 
i nærheten. Varierende aktiviteter  gir tidvis 
mye liv til gågata.

Kulturen er for lite synlig i gatene. Blant 
annet har aktivitetshuset EPA en sentral 
beliggenhet og kan synliggjøres bedre. 

Forretningslokalene skifter ofte eiere og 
innhold. Dette medfører at lokaler i perioder 
står tomme og gir passive fasader. Det er 
viktig at alle fasader på gatenivå er aktive og 
ikke dekkes til. 

problemstillingerdagens situasjon muligheter

Et attraktivt bysenter som trekker til seg folk 
er avhegig av:
• Rette funksjoner på rett sted.
• Et godt bymiljø som henger sammen og 

at lokalt særpreg bevares.
• At områder gis identitet og at nybygg 

med kvalitet avspeiler sentrums status.
• Et levende og moderne by- og kulturliv.
• Aktivitet, trygghet og opplevelse

Flere boliger og mer variert boligbebyggelse 
er både mulig og nødvendig. Flere boliger og 
arbeidsplasser i sentrum vil gi mer liv.

Hvordan skal vi prioritere sentrale områder 
for funksjoner som skaper aktivitet? Skal 
butikker søkes konsentrert rundt gågaten og 
nærmeste tverrgater for å bygge opp under 
de urbane tyngdepunktene? Balanse mellom 
lokal identitet og nybygg med moderne 
uttrykk og kvalitet må ivaretas.

GÅGATE
Det er utarbeidet forprosjekt for 
gågatestrekningen fra torget til Sverres gate. 
Forprosjektet ble vedtat av bystyret juni 
2009 som grunnlag for detaljprosjekteringen. 
Gågata, som er en av Norges eldste, er slitt 
og må forbedres.

Forbedret gågate, i tråd med forprosjektet, 
vil legge til rette for et mer aktivt byliv. 
Kunst i byens gater, plasser, torg og parker 
må utvikles bevisst for å gjøre sentrum 
interessant. 

Sarpsborg har en kvalitet hvor gågata 
har store bygningsmessige og historiske 
kvaliteter som må dyrkes fram i byens 
identitets- og omdømmebygging. 
Investering i byrom og kultur er spesielt viktig 
i disse områdene. 

TORGET
Sarpsborg nye torg ble ferdigstilt september 
2009. Parkeringsanlegg under torget for 
170 biler var ferdig høsten 2008. Dette 
er et resultat av en visjonær og målrettet 
bypolitisk innsats siden midt på 1990-tallet.
Det nye torget som markedsplass må 
styrkes gjennom aktiv tilretteleggelse. Dette 
kan være fritak fra torgavgift, arrangementer 
som “bondens marked”, frimarked m.v. 

KULTURHUS
Kulturhus- og biblioteksutredningen 
argumenterer for at den ideelle plasseringen 
er i området torget-Kulås-Sverres gate.
Spesielt for et moderne bibliotek er det 
viktig at det ligger der folk ferdes til daglig.

FUGLEPERSPEKTIV
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mange muligheter som kan bidra til å gjøre 
sentrum øst til aktiv bydel.
I tillegg til stor utbyggingskapasitet er det 
også muligheter for å transformere gammel 
bebyggelse. Bevaring av gamle bygninger 
ivaretar noe av stedets historie og identitet. 
Kirkegata skole er et viktig landemerke for 
bydel sentrum øst og bør transformeres og 
gjøres til et aktivum for bydelen. 

AKTUELLE PROSJEKTER
Bydelspark - kvartalet ved Filadelfiakirken 
settes av som park og bør opparbeides som 
dette for å gi trygge lekeområder, en stor 
grønn lunge og et rekreativt samlingspunkt 
for bydelen. 
Kollektivgate - Pellygata opparbeides som 
en grønnere allègate for kollektivtrafikk. Om 
mulig tilrettelegges også Pellygata med syk-
kelfelt i en eller to retninger (se illustrasjon)
Sykkelgate - det opparbeides en rute 
tilrettelagt for  sykkel gjennom sentrum i 
retning øst-vest. 
SA-bygget - transformasjon til bolig med 
næring i  første etasje. Parkering under 
bebyggelsen frigjør areal til utvidelse av 
St.Marie plass (illustrasjon over).

2    sentrum øst
dagens situasjon og problemstillinger muligheter

EN GRØNNERE BYDEL
Et viktig fokus ved transformasjon og om-
rådeløft i Sarpsborg sentrum øst er å fremme 
bydelen som en grønn, bærekraftig og mod-
erne bydel. Framtidens byer og miljø skal 
hele tiden være førende for utviklingen. For 
å få i gang transformasjon og fart på fortet-
ting og forskjønning av områdets bebyggelse 
vil utbedring av områdene mellom husene 
kunne fungere som en generator. 

INFRASTRUKTUR
Området mellom Borggata og Vollgata er i 
dag gjennomskåret av Kirkegatas forlengelse 
ut i St. Marie gate. Området kan legges om 
som et forareal til Østfoldmuseet med parker-
ing/parkarealer. Dette medfører også at St. 
Mariegate-aksen gjenopprettes og forsterker 
byens plangrep (illustrasjon t.v). 
Det opparbeides traseer for kollektivtrafikk 
og sykkel i retning øst-vest som også gjør 
bydelen grønnere med allèbeplantning.

FORTETTING OG TRANSFORMASJON
Det er utbyggingsmuligheter over hele 
området fra St. Marie gate til jernbanen som 
settes av som sentrumsformål og åpner for 

Området ligger øst i bykjernen. De siste 20-
25 årene har det vært en gradvis tilbakegang 
i forhold til handelsvirksomhet i de østre 
delene av St. Mariegt. 

Området er preget av bebyggelse. Det er 
flere nyere blokker med høye sokler som 
lukker igjen kvartalene og gir uttrykkesløse 
gater. Det er også en del eldre småhus 
i varierende tilstand. Området mangler 
generelt grønnstruktur og liv i gatene. Det 
er allikevel stort potensial for fortetting. Bl.a. 
er det fler ubebygde eiendommer benyttet 
til parkering, som i stedet bør benyttes til 
grønnstruktur eller fortetting. 
Området mangler generelt et helhetlig grep. 
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Man bør fra kommunens side gå aktivt inn 
for å definere en strategi som kan danne et 
grunnlag for områdeløft og transformasjon i 
sentrum øst.

Aktuelle problemstillinger er hvordan man 
kan løfte områdets sosiale bærekraft. Hvilke 
tiltak må settes inn for at området også 
skal tiltrekke seg mer variert befolkning og 
skape et sterkere grunnlag for etablering av 
forretninger i området. 

Hvordan kan levekår, miljø og verdiskaping 
virke sammen til å løfte sentrum øst til å bli 
den mest attraktive bydelen i Sarpsborg?

Pellygata som sykkel- og kollektiv gate

Infrastruktruelt grep ved Borgarsyssel

Utvidelse av St. Marie plass (kulturhusskisse)

KOMMUNEDELPLAN FOR SARPSBORG SENTRUM



3   kulåsområdet

Parkens vedlikehold har i en periode ikke 
vært god nok. Komite for Kultur har, på bak-
grunn av en analyse fra Byforskjønnelses-
gruppa, bevilget 1 mill til kvalitetsheving, med 
fokus på møblering og rydding langs stier og 
utsiktspunkt m.v. 

En skjøtselsplan for Kulåsparken, spesielt 
med tanke på håndtering av vegetasjon og 
nyplanting må på plass.

Kulåsgravfeltet består av 36 gravhauger 
og et område med flatmarksgraver. De fire 
storhaugene som ligger lengst nord i parken 
mot rådhuset, hører til de vakreste vi kjenner 
fra Østfolds oldtid. Ingen av gravhaugene er 
i dag merket og det er heller ingen informas-
jon om disse i parken. Bronsealdergravene 
må skjøttes og merkes. 

 I forbindelse med 1000-års jubileet bør det 
være en prioritert oppgave å informere på 
stedet om historien og funn.

Kulåsområdet strekker seg fra Kirkeparken 
til Borregaard Hovedgårds parkanlegg ned 
mot Oscar Pedersens vei.
Dette er en av de flotteste byparkene i 
byer på Sarpsborgs størrelse. Den repre-
senterer nasjonale kulturminneinteresser 
og betyr mye for byøkologi og rekreasjon. 
Sarpsborgs omdømme som en grønn by 
avhenger av at disse områdene ivaretas 
som grønne og ikke utsettes for press til 
utbyggingsformål. 

Det mest konkrete forslaget til nye større 
tiltak i parken er en opprustning av Kulåsam-
fiet og scene.

Det er svært få byer som har et utendørs 
amfianlegg som Sarpsborg. Etter en op-
prusting bør dette kunne markedsføres som 
et unikt anlegg. Det kan dessuten være en 
viktig brikke i omdømmebyggingen av byen. 
Dette blir den viktigste arenaen ved feiringen 
av 1000-års jubileet. 

KIRKEPARKEN

BORREGAARD 
HOVEDGÅRD

fORNmINNER

KONGEHAuGEN

stORHAuGENE

fjEllstIEN
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dagens situasjon og problemstillinger muligheter
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dagens situasjon og problemstillinger muligheter

Relieffet over viser et klart bilde av den 
første bydannelsen. Det viser også datidens 
ferdselsårer og hvor man krysset Glomma. 
Dette står i dag ved ingangen til Østfold 
Energi, ved St. Olavs Plass.  “Olavs by” og 
“industribyen ved fossen” kan utnyttes bedre 
både i omdømmebygging, identitetsbygging 
og som en storslått opplevelse for innbyggere 
og besøkende. Spesielt i vårflommen er 
en av de sterkeste opplevelsene utsikten 

BORREGAARDSMONUMENTET
Borregaardsmonumentet av Ørnuf Bast 
(t.v.), som symboliserer og forteller historien 
om både Borregaard industrier og byens 
grunnleggelse, må restaureres til sitt 
originale uttrykk med original fargesetting slik 
bildet viser. Og fremfor alt må det gjøres mer 
tilgjengelig. Løsningen kan ligge i etablering 
av ny veibro over Glomma som kan 
frigjøre tilgangen til fossen for fotgjengere 
og syklister. Dette kan åpne for et nytt 
utsiktspunkt som kan utvikles til en attraksjon 
for fastboende og gjester.

KONGEHØIEN
Kongehøien inngikk i Hafslunds parkanlegg 
og var et utsiktspunkt som elitekulturen i 

herregårdsmiljøet ofte benyttet seg av. Hver 
gang konger var på besøk ble de tatt med hit 
for å se fossen, og hver gang ble det reist en 
ny mast på på toppen av høyden.
Det var her Kong Karl Johan og dronning 
Desideria i 1838 fikk høre om byen på andre 
siden av fossen som ble brent av svenskene 
i 1567. Kongen bestemte da at byen igjen 
skulle få kjøpstadsrettigheter, noe den fikk av 
Kong Karl Johan ved kongelig proposisjon i 
1939.   

UTSIKTSPLASSEN
Utsiktsplassen bør gjøres mer tilgjengelig 
ved bedre skilting og bedre tilrettelegging for 
parkering i nærheten.

over industrilandskapet ved Borregaard 
og Sarpsfossen. Byen må legge større 
vekt på disse gigantiske strukturene i sin 
markedsføring. 

Borregaard fabrikker og industrimiljøet 
rundt, inkludert Hafslund hovedgård og 
Kongehøien, er en enestående attraksjon. 
Sees dette i sammenheng med Olavs by er 
det nettopp her Sarpsborgs identitet ligger.

4    sarpsfossen

MONUMENT-
PLASSEN

KONGEHØIEN

UTSIKTSPLASS

VOLLEN
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5    borregaard
dagens situasjon og problemstillinger

Temaet om bruk av jordbruksarealer er 
kontroversielt. Dagens jordbruksarealer in-
nebærer både en buffersone mot boligbebyg-
gelsen og et grønt preg på området. Disse 
elementene foreslås ivaretatt, men i noe 
redusert form. 

Jordene vest for O. Pedersens vei skal beva-
res som kulturlandskap for å beholde lands-
kapsrommet rundt Borregaard Hovedgård.  

En utvikling av arbeidsplassintensiv 
kompetansekrevende næring tett på senturm 
er i tråd med prinsipper i bl.a. “Framtidens 
byer”.  Dette innebærer en sentrums- og 
byutvikling preget av fortetting, nærhet til 
kollektivtransport og offentlig infrastruktur. 
Det vil være viktig for Sarpsborg sentrum å 
bringe inn ny aktivitet og arbeidsplasser som 
kan styrke og vitalisere sentrum og bruke de 
fasiliteter og tilbud som sentrum har. Disse 
arealene er svært sentrumsnære og bygger 
opp under ønsket byutvikling. 

UTNYTTELSE AV NYE AREALER
Illustrasjonen over viser omdisponert areal 
til næringsbebyggelse øst for Oscar Peder-
sensvei og areal til barnehage vest for Oscar 
Pedersensvei. Adkomst til begge områder 
skal skje fra Hjalmar Wesselsvei i nord. Det 
skal ikke opparbeides nye adkomster fra Os-
car Pedersensvei som bryter alleen. Mellom 
næringsområdet og Oscar Pedersensvei skal 
det etableres en grønn, åpen buffer og det 
skal ivaretas en god visuell kobling mellom 
jordene på begge sider av veien som del av 
kulturlandskapet rundt Borregaard Hoved-
gård.

De skisserte prinsippene skal ivaretas også 
ved en eventuell framtidig vekst sydover. 
Dette kan løses ved å flytte Gårdsgata noe 
mot nord slik at man opprettholder koblin-
gen mellom jordene på hver side av Oscar 
Pedersensvei samtidig som man får et sam-
menhengende jordbruksareal i sør. 
Alleen skal bevares og gis tilstrekkelig rom.

muligheter

Området omfatter Borregards 
industriområde og Borregaardsjordet 
syd-øst og vest for Oscar Pedersensvei, 
inkludert hovedgården. Borregaardsjordet 
øst for Oscar Pedersensvei og 
industriområdet var ikke del av 
sentrumsplanområdet i kommunedelplan 
sentrum 2004 - 2016.

Både hovedgården, jordene og 
industriområdet er viktige deler av 
Sarpsborgs kulturhistorie og det må vises 
særlige hensyn ved utvikling av disse. 
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Området ligger i gåavstand fra sentrums 
kollektivknutepunkt og tett på E6. Med 
dobbeltspor jernbane og kortere reisetid i 
framtiden vil beliggenhet i nærhet til jernbane 
bli en enda større attraksjonskraft. 

Det er behov for nytt areal til etablering av 
kompetansekrevende næring  som kan 
være med på å styre byutvikling til vekst i 
sentrum. Det er behov for flere arbeidsplasser 
i sentrum, men med et sentrum uten større 
brakkareal er det utfordrende å finne areal til 
nye, større etableringer
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6     vingulmork/sandesundsveien
dagens situasjon og problemstillinger muligheter

Sarpsborg Høiere Almenskole Sandesundsveien folkeskole

Dagens situasjon og en mulighetsstudie for utvikling av Jacob Hilditchgate

Området omfatter bl.a. St. Olav videre-
gående skole som er en stor og svært viktig 
sentrumsskole. Skolen har utvidelses-
muligheter mot nord.

I området ligger også Sarpsborg svømme-
hall og en barnehage. Omkring disse funk-
sjonene ligger villabebyggelse, rekkehus, 
leiligheter og noe omsorgsboliger. 

Både Sandesundveien skole og Sarpsborg 
Høiere Almenskole er i kommunens vernev-
erdivurdering gitt vernegrad 1. Det betyr at 

riving prinsipielt ikke skal godkjennes. Dog 
er det aller viktigste at kvartalene blir beholdt 
som skoleformål.

I forbindelse med skoleutbygging bør det 
også vurderes lokalisering av ny mulithall

Bebyggelsen i Jacob Hilditchgate er i svært 
dårlig stand og har for små og for dårlige 
boliger i forhold til dagens behov. Bebyg-
gelsen rives for å kunne bygge nye, moderne 
boliger i sentrum.

JACOB HILDITCHGATE

Det tidligere borettslaget ved Jacob Hilditch 
gate utpeker seg som et spennende 
utviklingsområde for ny boligbebyggelse.
Det er behov for familieboliger i sentrum og 
som en del av en fortettingsstrategi bør det 
ses på muligheten for utbygging av rekkehus/
byhus her. Rekkehusløsningen gir en tett-lav 
utbygging, med egne private utearealer.  

En oppussing og istandsetting av bygn-
ingsmassen i Jacob Hilditch gate vil isolert 
sett ikke gi noen standardheving i forhold 
til leilighetenes funksjonalitet, uten store, 
kostnadskrevende ombygginger og utredes 

derfor ikke videre.
Et nytt boligprosjekt kan tilpasses definerte 
målgrupper og gi muligheter for større utnyt-
telse av det attraktive tomtearealet. Man vil 
kunne oppnå ca. samme antall leiligheter, 
men dobbelt så stort boareal. De nye boen-
hetene vil da kunne oppfylle dagens krav og 
god standard.

SANDESUNDVEIEN SKOLE

Kvartalene ved Sandesund skole skal gi 
plass for ny barneskole i sentrum. Bebyg-
gelsen er verneverdig, men identites- og 
symbolverdien for bygningene er det viktigste 
og videreføres som ny sentrumsskole for 
barnetrinnene.   
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7    torsbekkdalen
dagens situasjon og problemstillinger

Øvre del av Torsbekkdalen brukes i i dag 
aktivt til fri lek og idrett både sommer og 
vinter og bevares til dette. 

Ny sentrumsskole har vært under prosjek-
tering etter avsluttet arkitektkonkurranse.
Utrasing i skråningen ned mot framtidig 
Vingulmorkvei satt en stopper for byggepla-
nene. Alternativ bruk av arealene merket 
sentrumsskole bør utredes. Det mest nær-
liggende vil da være å utrede en bruk som 
ikke omfatter byggeplaner. 

SIRKUSTOMTA
Sirkustomta beholdes som en åpen plass for 
parkering, sirkus og andre aktiviteter.

TIDLIGERE VALASKJOLD GÅRD
Området utvikles som idrettsareal. Det har 
kommet inn innspill om volleyballanlegg. 

TORSBEKKDALEN
Innfarten gjennom dalen gjøres til en op-
plevelse som signaliserer byens kvaliteter  
som “den grønne byen”. Bekken, som har 
gitt navnet til Torsbekkdalen, er lagt i rør i en 
stor kulvert. Delvis åpning ville være et spen-
nende bidrag til utviklingen av 
Torsbekkdalen.

muligheter

ISBANE

STADION
VINGULMORKVEIEN
IDRETT

GRØNTDRAG/
REKREASJON

GRØNTDRAG/
REKREASJON

GRØNTDRAG/
REKREASJON

FRI LEK

FRI LEK

FRI LEK

FRI LEK

KRUSELØKKA

LANGTIDSPARKERING

Nedre del av Torsbekkdalen er innfallsporten 
til byen fra vest. Daldraget har landskaps-
messige kvaliteter. 

Det grønne draget som trekkes igjennom 
her er viktig for byen og en del av en grønn 
rundløype. Området bør derfor beholdes 
grønt, til rekreasjon og aktivitet.

Det er utarbeidet en landskapsplan for Tors-
bekkdalen.
Planen legger grunnlaget for å utvikle dal-
draget til et aktivitetsområde og en flott in-
nfallsport til sentrum.

Granskogbeplantningen ved kommunelager-
et erstattes med løvtrær, som en del av en 
allèbeplanting langs veien.
Det bør tilrettelegges bedre for syklende og 
gående langs Torsbekkveien. Etablering av 
tursti gjennom området, som en del av den 
grønne rundløypen, bør prioriteres. 

STADION
Det åpnes for næringsutvikling på stadion 
med kombinert formål (sentrumsformål og 
idrettsformål). Omfanget av utbyggingen 
avgjør om det kreves regulering eller ikke. 
Bebyggelsen ved stadion langs Haftor 
Jonssonsgate åpnes også for mer fleksibel 
utnyttelse med sentrumsformål. 
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fremtidig situasjon

Skatepark

Toalett, 
utendørs 
dusj

Lekeplass

Parkering

Trening

Oppstillingplass 
bobil

Flytebrygge 

Boule bane

Tømmestasjon, toalett
vannstasjon.

utendørs dusj

- Parkering flyttes til ytterkanten av området. Det 
beplantes i overgangen til parken.

- Passasjer oppgraders og endres noe, se neste side.

- Skatepark etableres på sørside av gangvei, og 
utvides. Bør bygges slik at den kan brukes både til 
skate og BMX. (denne plasseringen gir rom for videre 
utvidelse uten problemer.)

- Basketbane anlegges på tidligere skate plass.

- Boulebane anlegges mot vest for å tilrettelegge 
for større bruk av dette området. Det etableres en 
møteplass ved tregruppen, ved å tilføre flere sit-
tegrupper.

- Sykkelstativer settes opp flere steder i parken, v/ 
bilparkering, v/ skateanlegg, både i østenden og 
nordenden.

- Nye toalettbygg settes opp ved skatepark, f. eks 
samme type som er bygget i Sandvika. Utendørs dusj.

- Nye toalettbygg, vannfylling og tømmestasjon settes 
opp ved innkjøring til bobilplass. F.eks samme bygg 
som i Høysand. Utendørs dusj på baksiden ned mot 
fotballsletta.

- Området rundt Tømmerfløteren utvides noe, og ut-
vikles til sentral møte,- oppholdsplass. Griller settes ut. 
Plassen kobles til vannet ved f. eks og stenlegge ned 
til vannkant. Rundt dette området, på begge sider av 
gangvei, settes det ut flere sittegrupper.

- Lekeplass for de minste etableres sentralt, like ved 
oppholdsplass. 

- Sonen mellom skateparken og lekeplassen kan 
brukes til opphold og trening. Det bør plasseres ut 
enkle treningsapparater eller parkourstativer, og det 
bør anlegges små hvilesoner i skyggen av trærne.

- Avfallstasjon etableres ved bobilinnkjøring. Enklere 
løsning etableres også v/treningsområdet, mellom 
skatepark og lekeplass. Her må det være egen kasse 
for kast av engangsgriller. Ellers må det settes ut like 
avfallsdunker ved lekeplass, grillplass, bryggeplass og 
skatepark.

- Flytebrygge legges ut. “Soppemaskinen” fjernes. Fly-
ttes eventuelt annet sted i Glengshølen. Ved bryggen 
kan det væe kajakk utleie.

-Bryggeplassen, som tidligere har vært parkering kan 
aktiviseres med utendørs sjakkspill, eller ping pong 
bord, som på St. Marie plass.

8    glengshølen
dagens situasjon og problemstillinger

Parkarealene i Glengshølen er et område 
med meget store grønnstrukturverdier, 
landskapsverdier og rekreasjonsverdier 
som brukes av mange i alle aldre og til ulike 
aktiviteter.

Området må bevares som  rekreasjons-
område. En problemstilling som kan 
diskuteres er områdets kapasitet til å romme 
flere aktiviteter uten at det går ut over 
kvaliteten som rekreasjonsområde for fri bruk 
og lek.

Forslag til utvikling av Glengshølen

Innspill om mulig plass for campingbiler er 
vurdert. Det kan legges til rette for en slik 
plass i den østre delen mot Opsundveien. 
Her vil man kunne parkere på plass 
tilrettelagt for bobiler samtidig som man har 
nærhet til rekreative grønne områder og kort 
vei til sentrum. 

Morteskjær er et fint svaberg på østsiden litt 
lengre ut langs vannet, som også inviterer til 
mer bruk. 

til plassbehov. Et slikt anlegg, og all 
møblering forøvrig må kunne tåle de jevnlige 
oversvømmelsene som forekommer her. 

TØMMERFLØTEREN
Tømmerfløtere ble flyttet til Glengshølen i 
forbindelse med oppussing av torget. Her 
står den godt plassert i forhold til områdets 
historie og omgivelser.

BEPLANTNING
Det bør plantes flere trær for å skape rom og 
for å gi noen områder med skygge.

BRYGGE
Brygga består i dag av en gammel 
“soppemaskin” (fra tømmerfløtingens tid for 
bunting av tømmer). Det er et interessant 
kulturminne, men en funksjonell brygge 
krever mer bearbeiding.Det bør legges til 
rette for en universelt utformet adkomst til 
vannet og bryggen.

SKATEANLEGG OG MØBLERING
Skateboardrampen er et populært innslag 
i parken. En utvikling mot et mer avansert 
skateboardanlegg er fullt mulig i forhold 

muligheter
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9    sandesund
dagens situasjon og problemstillinger muligheter

Glomma og Sandesund er koblingspunkter 
til vann og et viktig knutepunkt i byens 
historie. I byens nyere historie er 
Sandesund en av de eldste bydelene. 
Sarpsborg som Norges tredje største 
sjøfartsby i 1912 forteller om viktige 
havneanlegg i området knyttet til 
Borregaard.

Etter mange år med liten aktivitet, flom 
og ras hvor byens brygge skled ut, og 
generelt dårlig vedlikehold av området må 
Sandesund i dag karakteriseres som en 
forfallen bydel.

Beliggenheten er sentral og et viktig punkt 
for nær kontakt til elven. Potensialet for 
en positiv utvikling er stort. Ryggraden i 
bebyggelsen er den sammenhengende 
fasaderekken langs Strandgaten. 
Bebyggelsen langs Tunebakken er 
historisk viktig. Glommastien går langs 
Alvimveien, men er ikke opparbeidet som 

sykkel- og turvei.

Hvordan kan ny bebyggelse langs 
Strandgata utformes for å sikre god kontakt 
mot elva? Tollbodbrygga og fergestedet 
er viktige kulturminner. Hvordan kan disse 
gjøres til et aktivum i utviklingen?

Bebyggelsen langs Alvimveien, Kullboden og 
et par historisk viktige boliger gir rammer for 
utviklingen.

Torsbekkens utløp er blitt et positivt element 
etter at kloakkutslipp i området er fjernet og 
bør utnyttes bedre.

Skipstrafikken på Glomma til Borregaard 
er fortsatt viktig og miljøskapende. 
Manøvreringsarealer i Sandesund / 
Spikerbukta begrenser muligheter for 
småbåthavn eller kaianlegg i stor skala.
Hvordan kan man gjøre byens nærmeste 
tilknytting til vannet til et aktivum for byen?

OMRÅDELØFT
En kvalitetsheving av området vil avhenge 
av ny brygge, forbedring av plassen ved 
Torsbekkens utløp og Glommastiens 
passering forbi Spikerbukta og opp 
Stolpebakken.Tungtrafikken til industri langs 
Glomma mot Greåker flyttes.

VIKTIGE KULTURMINNER
Tollbodbrygga, Tollboden, Fergestedet 
og Slepestedet er viktige kulturminner og 
miljøskapende faktorer i området.  

UTBYGGINGSMULIGHETER
Utbyggingsmuligheter er utredet i 
reguleringsplan, stedsanalyse og 
arkitektkonkurranse om ny boligbebyggelse 
på Byens brygge. Prosjektet har avventet 
broutbygging med støyskjerm som nå er 
ferdig. Det kan gi nye forutsettinger for 
å realisere moderne boliger i området. 
Sandesund kan være startpunktet for 
en positiv utvikling på strekningen langs 
Glommma til Greåker.
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