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Sammendrag og konklusjoner 
Resymé 
Næringsutviklingen i Sarpsborg kommune frem mot 2020 vil med stor sannsynlighet 
utløse arealbehov som ikke fullt ut ivaretas av forslaget til ny arealdel i 
kommuneplanen. Det bør vurderes å justere planen, slik at den åpner for større og mer 
variert arealutnyttelse i Sarpsborg sentrum, samt i større grad legger tilrette for en mer 
variert boligstruktur. Det synes også som om etableringen av nytt Østfoldsykehus i for 
liten grad er gjenspeilt i planforslaget. Næringslivet etterspør en mer planmessig og 
forutsigelig kommunal innsats for næringsutvikling. I et noe bredere perspektiv, har 
kommunen og dens innbyggere en utfordring ved i større grad å våge å vise stolthet 
over kommunens mange positive kvaliteter. 

Bakgrunn 
Arealdelen av kommuneplanen for Sarpsborg kommune skal rulleres. I den forbindelse 
har kommunen behov for en vurdering hvilken utvikling som kan forventes i nærings-
livet og hvilke konsekvenser dette bør få for planen.  

Problemstilling 
Problemstillingen kan sammenfattes slik: 

Hva bør Sarpsborg kommune gjøre for å sikre en robust og attraktiv næringsstruktur 
i perioden frem mot 2020? 

Basis for arbeidet skal være en vurdering av ulike bransjers lokaliseringspreferanser i 
relasjon til hva Sarpsborg kommune kan og bør kunne tilby. Effektene av firefelts E6, 
etablering av sivil flyplass på Rygge og nytt Østfoldsykehus skal vurderes særskilt. 
Arbeidet skal lede frem til en klargjøring av kommunens rolle med hensyn til å utløse 
etablerings- og utviklingspotensial i næringslivet.  

Prosjektet er utført for Sarpsborg kommune. 

Konklusjoner og tilrådinger 
Arbeidskraft er og vil etter all sannsynligvis forbli en knapphetsfaktor i norsk arbeidsliv. 
Arbeidskraft til ett område, geografisk eller bransjemessig, vil derfor i hovedsak måtte 
hentes fra et annet område. Dette overskuddet av arbeidstilbud medvirker til at mange, 
og særlig de mest attraktive arbeidstagerne, vil legge større vekt på nærhet til 
bokvaliteter enn på nærhet til arbeidsstedet. Stedsutvikling blir derfor en viktig og 
integrert del av næringsutvikling. 

Internasjonale trender innen næringsstruktur har effekt også i Sarpsborg kommune. 
Figur A viser endringer i sysselsetting i næringer med ulike arealbehov i perioden fra 
2000 til 2006. Grupperingen er basert på antagelser om ulike næringers areal-
preferanser, og enkelte næringer er tilordnet flere enn en kategori. 
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Figur A Sysselsetting i næringer med ulike arealbehov i Sarpsborg 
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Kilde: SSB, bearbeidet av Econ Pöyry AS 

Figuren viser en tydelig utvikling fra næringer som er arealkrevende eller som er svært 
avhengige av transporttilgang, til næringer hvor personkunder må kunne finne lett frem, 
som utelukkende er kompetansebaserte eller som er lokaliseringsuavhengige. Det er 
godt grunnlag for å anta at alle de tre sistnevnte kategoriene, som har vokst, vil trives 
best i sentrumsnære områder, eller i områder som er koblet til gode transportløsninger 
for persontransport. Det finnes ingen tegn til at denne utviklingen skal stoppe opp. 

Den eksisterende og foreslåtte arealdisponeringen i Sarpsborg kommune gjenspeiler i 
begrenset grad den utviklingen som skisseres over. Næringsarealene er i stor grad 
tilpasset areal- og transportkrevende virksomhet, mens det legges opp til liten utvikling i 
sentrumsnære områder. I tillegg viser bykjernen tydelige tegn til forvitring. Det hevdes 
fra flere hold at så vel deler av veinettet som kollektivtilbudet i kommunen er lite 
tilfredsstillende.  

I rapporten påpeker vi en rekke muligheter og utfordringer. Blant de viktigste er: 
• Økt stolthet og mot til å vise frem kommunens mange positive kvaliteter 

• Bygge på og videreutvikle flere positive sider enn sentralitet, blant annet 
– Variert arbeidsmarked 
– Fossen og fantastisk industripanorama 
– Hovedgårder og fortidslevninger 
– Parker og ra-landskapet 
– Friluftsliv sommer og vinter – ved salt- og ferskvann 
– Kunst, kultur og varierte fritidstilbud til alle aldersgrupper 
– Gode bo-områder 
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• Forsterke Sarpsborgs profil med utgangspunkt i visjonen rettet mot barn og unge 
til ”Familiestedet Sarpsborg” 

• For å understøtte den nye profilen, bør det jobbes for en mer variert boligstruktur 
og et oppgradert veinett og kollektivtransportsystem 

• Forsterke og støtte arbeidet med revitalisering av sentrum. 

Ny firefelts E6 og nytt Østfoldsykehus er viktige elementer i en videre 
næringsutvikling. Forslaget til ny arealplan og arbeidet med arealutvikling synes i for 
liten grad å være koordinert med E6-prosjektet og tilpasset økningen i trafikk, arbeids-
kraft og boligbehov som det nye sykehuset vil utløse. 

Forventningene til ringvirkninger av Rygge sivile flyplass kan på den annen side være 
overdrevet i Sarpsborg, som i Østfold for øvrig. Det vil trolig i beste fall ta lang tid før 
flyplassen vil tilby et destinasjonsomfang som i særlig grad vil komme til nytte for 
næringslivet. 

I tillegg til at kommunen bør lede an i arbeidet med å øke stoltheten og selvsikkerheten i 
befolkningen, etterlyser næringslivet større engasjement, planmessighet og forutsig-
barhet i kommunens arbeid med næringsutvikling. Vi har under vårt arbeid registrert at 
det foregår en rekke ulike aktiviteter og prosesser, både i og utenfor kommunens regi, 
rettet mot å styrke Sarpsborg både som sted og som lokasjon for næringsaktivitet. 
Sammen med kommunenes engasjement av Econ Pöyry, som er grunnlaget for denne 
rapporten, viser dette en vilje og et engasjement som gir god grunn til å tro på en positiv 
utvikling. Det er imidlertid viktig at noen setter seg i førersetet for alle de gode kreftene. 
Denne rollen er det naturlig at kommunen tar! ’ 
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1 Innledning 
Norsk næringsliv er i endring. Det er en klar tendens mot redusert sysselsetting innen 
tradisjonell industri og primærnæringer, mens ulike former for handel og tjenesteyting 
blir stadig viktigere. Også tradisjonell industri som sådan er i endring, bl.a. ved at 
verdiskapingen i langt større grad enn før baserer seg på bruk av avansert teknologi og 
høy kompetanse. Det nye næringslivet har andre behov og preferanser. Dette gjelder 
blant annet typer arbeidskraft, typer og omfang av arealer, samt tilgang til ulike former 
for logistikk. 

Næringslivet i Sarpsborg kommune har tradisjonelt i stor grad vært preget av nettopp 
tradisjonell industri og primærnæringer. Kommunen ønsker derfor et beslutnings-
grunnlag for avgjørelser om tilrettelegging for næringsutvikling og arealdisponering. 
Arbeidet skal utgjøre et delgrunnlag for rullering av den kommunale arealplanen. 

1.1 Problemstilling 
Problemstillingen kan sammenfattes slik: 

Hva bør Sarpsborg kommune gjøre for å sikre en robust og attraktiv næringsstruktur 
i perioden frem mot 2020? 

Basis for arbeidet skal være en vurdering av ulike bransjers lokaliseringspreferanser i 
relasjon til hva Sarpsborg kommune kan og bør kunne tilby. Effektene av firefelts E6, 
etablering av sivil flyplass på Rygge og nytt Østfoldsykehus skal vurderes særskilt. 

Arbeidet skal lede frem til en klargjøring av kommunens rolle med hensyn til å utløse 
etablerings- og utviklingspotensial i næringslivet. 

1.2 Metode 
Figur 1.1 viser gjennomføringsplanen for prosjektet, og angir også hvilke metoder som 
er benyttet. 

Figur 1.1 Gjennomføringsplan 
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I statistikkdelen har vi brukt tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som vi i større og 
mindre grad har bearbeidet for å fremstille på hensiktsmessig måte. Vi har brukt tall for 
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befolkning og befolkningsprognoser, aldersfordelinger i befolkningen, utdanningsnivå 
på de sysselsatte, pendlingstall og sysselsettingstall.  

Etter dokumentstudier og analyser av trender basert på statistikk, ble det avholdt en 
endags befaring i kommunen, ledet av representanter for oppdragsgiver. Det er videre 
gjennomført intervjuer med følgende virksomheter og personer: 

Tabell 1.1 Intervjuobjekter 

Virksomhet Navn 
Borg Bryggerier holding AS Hanne E. Wiig 
Borregaard Dag Arthur Aasbø 
Dahle-gruppen Tom Haslie 
DNB Nor og Olavsdagene Ingvar Høstbjør 
Estate Næringseiendom Jan Langsholt 
Fredrikstad Boligbyggelag Ragnar Vermedal 
Fredrikstad Utvikling Harald Fleisje 
Gleng Musikkforum Pål Antonsen 
Hafslund Eiendom AS Anders Solaas 
Infotjenester AS Thorfinn Hansen 
Innovasjon Norge Grethe Thøgersen 
Iseveien Erik Skaaden 
JobZone Carine Andreassen 
Johansen Monumenthuggeri Øyvind Johansen 
Linbæk og Svendsen Ingeniørene AS Thore Linbæk 
Markedspartner Stig Hammer 
Norgesgruppen ASA Sverre Leiro 
Orkla Merkevareskole Robert Sjøborg 
Quality Hotell og Resort Andre Schreiner 
Rudskogen Næringspark Line Skaugstad 
Sarpsborg Arbeiderblad Pål Karlsen 
Sarpsborg Kunstforening Turid Asbøll 
Sarpsborg og omegn boligbyggelag Jon Ådalen 
Skjeggeby aktivitetsgård Sveinung Hansen 
Soli Brug Ole Dørje 
Stamsaas Lars Erichsen 
Vekst i Sarpsborg Alf-Petter Halvorsen 
Vekst i Sarpsborg Bernt Sørlie 
Visit Sarpsborg Hilde Sørlie 
Østfold fylkeskommune Håkon Johnsen 

Det ble overveiende benyttet gruppeintervjuer, med 3 til 5 deltagere. I utvalget av 
intervjuobjekter ble det lagt vekt på å dekke flest mulige deler av næringslivet. Det 
konkrete utvalget ble gjort av oppdragsgiver, i samråd med Econ Pöyry. Det lot seg 
dessverre ikke gjøre å få intervjuet representanter for kommunen.  
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Verkstedet ble avholdt den 27. november, med omtrent 30 deltagere. På verkstedet var 
også kommunen representert, både fra administrativt og politisk nivå. 

Nøyaktig tidspunkt for og deltagere på presentasjon av rapporten skal avgjøres etter at 
rapporten er avlevert. 
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2 Globalisering og demografi endrer 
næringsstrukturen 

Næringsstrukturen i Sarpsborg er, som over alt ellers, preget av historien – historiske 
investeringsbeslutninger, spinnoffs, ressursgrunnlag og initiativtakeres bosted. I dette 
kapitler beskriver vi de store trendene og deres generelle effekter. 

2.1 Historisk bakteppe – de fleste jobber nå i 
tjenestenæringer 

For hundre år siden arbeidet fire av ti i primærnæringene. Nå arbeider bare fire av 
hundre innenfor disse næringene. Industrisysselsettingen vokste frem til slutten 1960-
tallet, for så å stagnere og gå gradvis tilbake. I dag arbeider tre av fire sysselsatte 
innenfor tjenesteytende næringer, og nesten halvparten av alle årsverk finner sted i 
privat tjenesteyting, som varehandel, transport, finans, formidling av informasjon, reise-
liv, underholdning, rådgivere, hjelp til vask, vakthold og en rekke andre tjenesteformer. 
Når norsk næringsliv beskrives er det likevel olje, gass, verkstedindustri og fisk som 
trekkes frem. De som kjenner litt til historien nevner kanskje også skipsfart og 
metallproduksjon og treforedling. Dette er alle eksempler på viktige norske 
eksportprodukter, men er altså ikke vår hovedbeskjeftigelse.  

Som jobbskaper nådde industrien sitt høydepunkt på midten av 1960-tallet. Parallelt 
med industriens relative tilbakegang har sysselsettingen i tjenestenæringene vokst raskt, 
jfr. Figur 2.1. 

Figur 2.1 Andel av sysselsatte i ulike næringer. Lønnstakere og selvstendige 
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Kilde:  SSB. Nasjonalregnskapstall fra 1970. Folketelling frem til 1970.  Bearbeidet av Econ Pöyry. Tallsettene er 

ikke helt kompatible 

Næringsstrukturen er altså hele tiden i endring. Endringene ser ut til å skje raskere enn 
før, noe som vanligvis forklares med globalisering og den teknologiske revolusjonen 
knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). I dette kapittelet vil vi 



- Econ Pöyry - 
Næringsutvikling og arealdisponering i Sarpsborg 

 8 

peke på en del tunge drivkrefter som påvirker hvordan næringsstrukturen vil utvikle seg 
i de kommende årene. Drivkreftene virker inn på alle rike land, som Norge, og alle 
regioner og kommuner i Norge, men med forskjellig styrke.   

Globalisering er et nøkkelbegrep for å forstå endringene vi observerer i 
næringsstrukturen både i Norge og verden omkringt oss. I årene rundt 1990 fikk verden 
en ny rytme og dynamikk både innenfor økonomi, politikk og teknologi. De mest 
sentrale begivenhetene var vitaliseringen av EUs indre marked i 1986, bortfallet av 
muren som delte Europa i 1989, oppløsningen av Sovjetunionen i 1991, etableringen av 
World Wide Web (WWW) i 1991/1992 og liberaliseringen av verdenshandelen i regi av 
World Trade Organization (WTO) i 1994.  

Ikke minst har den teknologiske revolusjonen knyttet til WWW endret all nærings-
virksomhet. Kommunikasjon mellom mennesker, både i og utenfor næringslivet, kan nå 
skje på stadig flere måter til stadig lavere kostnad. Digitaliseringen har forsterket 
globaliseringen av markedene, samtidig som helt nye næringer er skapt og nye måter å 
drive næringsvirksomhet på har oppstått.  

De siste årene har internasjonal økonomi vært preget av at folkerike land som Kina og 
India på kort tid har blitt integrert i den internasjonale markedsøkonomien, med 
påfølgende store konsekvenser for prisingen av særlig råvarer og arbeidskraft. De fleste 
råvarepriser har økt som følge av økt etterspørsel, mens prisen på spesielt ufaglært 
arbeidskraft har kommet under press gjennom at over 2 milliarder mennesker har blitt 
integrert i markedsøkonomien. Verdensbanken og en rekke andre institusjoner venter at 
disse landene vil bidra tungt til fortsatt vekst på global basis frem mot 2020, faktisk 
høyere enn hva vi har sett de siste tiårene. 

En konsekvens av globaliseringen er at den internasjonale arbeidsdelingen i produksjon 
av alle typer varer har blitt langt tydeligere. Arbeidsintensiv produksjon har blitt og blir 
konsentrert til områder hvor arbeidskostnadene er relativt lave. Energikrevende 
produksjon flyttes til land med relativ billig energi. Kunnskapsbasert produksjon 
lokaliseres der kunnskapen finnes. Denne utviklingen pågikk lenge før en begynte å 
snakke om globalisering, men tempoet i endringene oppleves imidlertid nå som høyere 
enn før, og omfanget mer omfattende. 

Norge har kommet spesielt godt ut av de siste årenes globale økonomiske oppgang. 
Kina og Indias innfasing i verdensøkonomien har endret bytteforholdet i Norges favør 
ved at prisene på arbeidsintensive varer som vi importerer har falt, mens prisene på 
råvarer og kunnskaps- og kapitalintensive varer som vi eksporterer, har økt.  

2.2 Flere arbeider i kunnskapsbaserte tjenestebedrifter, 
færre i tradisjonell industri 

Det er liten tvil om at globaliseringen endrer selve det økonomiske kartet. Det etableres 
gradvis en ny internasjonal arbeidsdeling og vi etterspør andre varer og tjenester enn 
før. To næringsmessige endringer fremtrer som spesielt tydelige.  

• Kunnskapsintensive tjenestenæringer har vokst rask. I perioden 1990 til 2004 
vokste sysselsettingen i slike næringer med 3,8 prosent årlig, med tiltakende 
veksttakt fra 1995. Kunnskapsintensive tjenesters andel av norsk næringsliv har 
derfor økt fra å utgjøre 3,5 prosent av BNP i 1995 til 5,2 prosent i 2004. 



- Econ Pöyry - 
Næringsutvikling og arealdisponering i Sarpsborg 

 9 

• Industrinæringer som produserer varer for verdensmarkedet (homogene 
industrivarer) har i samme periode hatt en omvendt utvikling, med årlig 
sysselsettingsnedgang på 3,1 prosent og en reduksjon i andel av BNP fra 2,8 til 
1,8 prosent (se ECON og Menon (2007) for en nærmere beskrivelse av 
næringsavgrensning og tallgrunnlag). 

Begge endringene kan i stor grad tilskrives globaliseringen. Drivkraften er dels en 
stadig sterkere etterspørsel fra øvrig næringsliv etter bistand fra spesialiserte og 
kunnskapsintensive problemløsere. En enda viktigere drivkraft er den teknologiske 
kommunikasjonsrevolusjonen. IKT-revolusjonen har gitt opphav til helt nye IKT-
baserte næringer og nye og mer effektive måter å formidle kunnskap på. IKT-næringene 
har siden 1990 økt raskt i alle OECD-land. Det samme er ikke tilfelle med produsenter 
av homogene industrivarer. Disse næringene er kjennetegnet av en klar internasjonal 
arbeidsdeling, hvor produksjonsanlegg i få land er leverandører til hele kloden. 
Globaliseringen har drevet frem en ytterligere skjerpet arbeidsdeling. I økende grad har 
produsenter av homogene industrivarer lokalisert virksomheter til land med lave 
arbeids- og energikostnader. Figur 2.2 oppsummerer den historiske utviklingen for disse 
næringene i Norge. 

Figur 2.2 Andel av samlet verdiskaping i Norge (BNP) for kunnskapsbaserte 
tjenester og produksjon av homogene industrivarer. 1970 til 2004 
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Kilde: ECON og Menon (2007) 

2.3 Vi blir eldre og etterspør mer helse og 
omsorgstjenester 

I likhet med andre europeiske land, vil vi i Norge merke en tiltakende eldrebølge. Over 
de neste 15 til 20 årene vil andelen av befolkningen i Norge som er over 65 år øke med 
over 30 prosent. Hver sjette nordmann vil være alderspensjonist i 2025. Denne 
demografiske endringene alene tilsier at stadig flere mennesker vil jobbe innenfor helse 
og omsorgsyrkene.  

Allerede er veksten innenfor denne sektoren merkbar. I 2004 var 17 prosent av alle 
årsverk i Norge innenfor denne sektoren. I 1990 var tilsvarende andel 13 prosent. 
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Veksten i helse og omsorgssektoren må også sees på bakgrunn av at vi – ettersom 
samfunnet blir rikere – ønsker å bruke mer ressurser på slike tjenester. 

2.4 Næringsutvikling er stedsutvikling med 
næringsperspektiv 

Dersom man ser fremover, er det vår vurdering at de endringene vi har opplevd i den 
første fasen av globaliseringen vil fortsette, men med to vesentlige endringer. Knapphet 
på arbeidskraft vil bremse veksten i flere tjenestenæringer og den internasjonale konkur-
ransen innen kunnskapsintensive tjenester vil øke. 

Det demografiske hovedbildet er at befolkningen vil eldes og arbeidsstyrken vil slutte å 
vokse. I ECON og Menon (2007) beregnet vi at arbeidsstyrken bare vil være knappe 10 
prosent høyere i 2025 enn i dag, og at denne veksten i all hovedsak vil bli drevet av økt 
innvandring. Manglende vekst i den norske arbeidsstyrken har den konsekvens at 
dersom én næring skal øke sysselsettingen, må en annen avgi arbeidskraft. De med 
høyest betalingsevne eller evne til å tiltrekke seg arbeidstakere på andre måter, vil 
vinne.  

Det samme kan sies om bosetting. Når en region i Norge vokser (i form av sysselsatte) 
vil en annen region måtte avgi arbeidskraft.   

Hvor mennesker bosetter seg avgjøres av en blanding av bokostnader, nærhet til 
arbeids- eller studiested (transportkostnader), nærhet til familie og venner, ønske om å 
bo ”der det skjer” eller trygge oppvekstvilkår for egne barn. Hvor viktige de ulike 
faktorene er, varierer mellom mennesker og over tid. Generelt er det en økende tendens 
til at man legger mindre vekt på nærhet til arbeidssted enn til andre bokvaliteter. En 
årsak kan i så fall være at få opplever store vanskeligheter med å skaffe seg arbeid. 
Bedriftene vet dette og tilpasser seg ved å legge seg nær større befolkningssentra. 
Fremtidig næringsutvikling må uansett ta innover seg at et steds bokvaliteter kan være 
avgjørende for hvor mennesker ønsker å bo eller flytte til. Lokale myndigheters arbeid 
med næringsutvikling vil derfor i mange sammenhenger henge nært sammen med 
arbeidet for å skape attraktive bomiljøer.  

2.5 Næringslivets arealbehov endres 
På samme måte som næringsstrukturer endres over tid, endrer de underliggende ideene 
bak arealbruk og arealregulering seg. Årsakene er både endringer i etterspørselen – for 
eksempel innen næringsliv og boligpreferanser – og endringer i den reguleringsfaglige 
tilnærmingen til hvordan etterspørselen etter ulike arealer best kan imøtekommes, samt 
hvordan ulike arealer bør forholde seg til hverandre. 

2.5.1 Sonedelingens epoke er forbi – stripete regulering øker 
Tidligere – og særlig på 1960-70-tallet – ble det lagt vekt på at ulik arealbruk skulle 
skilles i klart avgrensede soner for kontor/handel, industri, bolig m.v. 

I dag legges det større vekt på blandet bruk – gjerne vist som stripete felt i arealkartene. 
Dette skyldes dels at industri som på ulike måter forurenser og er arealkrevende på eget 
initiativ har flyttet ut fra tettbygde strøk, og at ny sentrumsnær industri er lettere å 
kombinere med andre bruksformål. 
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Ved å åpne for blandet bruk av områdene oppnår man arealer hvor det foregår aktivitet 
større deler av døgnet og unngår områder som er ”døde” om dagen – boligområder – 
eller utenfor arbeidstid – kontor-, handels- og industriområder.  

2.5.2 Sentralitet viktigere for mange arealbrukere – 
transformasjon ofte nødvendig 

Mange boligkjøpere og arbeidsgivere legger i dag større vekt på nærhet til 
sentrumsfunksjoner enn tidligere. Fordi sentrale arealer i sin natur er knappe, og fordi 
de typisk vil ha en eksisterende bruk, er arealtransformasjon et nødvendig virkemiddel 
for å kunne møte den økte etterspørselen. 

Etterspørselsøkningen gjør at sentrale arealer har fått vesentlig økt verdi, og gjør 
transformasjon profitabelt selv om prosessen ofte er kompleks, tidkrevende og 
forutsetter store investeringer i blant annet opprydning og ny infrastruktur. 

2.5.3 Regulator alene har få virkemidler 
De fleste norske kommuner har i dag få virkemidler i arealutviklingen utover selve 
reguleringsmyndigheten. Dette begrenser kommunenes påvirkningsmuligheter. 

Virkemiddelkassen er likevel ikke tom. Kommuner som har mandat og budsjett til kjøp 
og salg av eiendom utover det som er nødvendig til egen bruk, får gjennom 
avtaleutformingen adgang til et vesentlig større register å spille på for å påvirke 
arealutviklingen. Særlig i krevende transformasjonsprosjekter kan et slik utvidet register 
være til betydelig hjelp. Lokalisering av sentrale offentlige institusjoner kan også være 
et vikemiddel for påvirke samlet arealutforming.  

Figur 2.3 illustrerer sammenhengen mellom næringsutvikling, arealutvikling og andre 
virkemidler. 

Figur 2.3 Næringsliv og arealbruk 
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Hensiktsmessig bruk av disse virkemidlene krever imidlertid en klar og politisk 
forankret strategi for arealutviklingen. 
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3 Tallenes tale om befolkning og næringsliv i 
Sarpsborg  

I dette kapitelet ser vi på de faktiske tallene i Sarpsborg og hvordan generelle trender får 
sitt utslag i Sarpsborg. Generelle trender får ulike utfall i ulike deler av verden, og for å 
forstå situasjonen i Sarpsborg kan det være interessant å se på hva statistiske tall 
forteller oss om befolkningen og næringslivet i Sarpsborg.  

3.1 Befolkning 
I de følgende avsnittene skal vi se på hvordan veksten har vært i Sarpsborg og hva slags 
vekst som forventes fremover. Vi ser også på aldersammensetningen i Sarpsborg og 
hvordan utdannelsesnivået er i kommunen og hvor pendlingsstrømmene inn og ut av 
Sarpsborg går.  

3.1.1 Rask vekst 
Oslofjordregionen er Norges tettest befolkede område og er en region som er preget av 
både vekst i folketallet og økonomisk vekst. SSBs befolkningsprognoser forventer 
fortsatt vekst i området og Sarpsborg er en del av dette bildet. Derfor er det ikke uventet 
at det i Sarpsborg forventes høyere vekst enn i Norge totalt. Det som kanskje er mer 
overraskende er at Sarpsborg forventes høyere vekst enn sammenlignbare byer som 
Halden og Fredrikstad.   

Figur 3.1 viser vekstraten Sarpsborg, Fredrikstad, Halden og Norge i årene 1994-2025. 
Vi har brukt faktiske vekstrater fra år 1994 til år 2006 og etter dette har vi brukt 
vekstratene til befolkningsprognosene til SSB. For å lette sammenligningen mellom 
byene og landet er befolkningsutviklingen i Fredrikstad og Norge indeksert slik at 
utviklingen tegnes som om de har samme innbyggertall som Sarpsborg i 1994. Alt til 
venstre for den svarte linjen er faktiske historiske vekstrater og alt til høyre er basert på 
befolkningsprognoser.  
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Figur 3.1 Vekst i Sarpsborg, Fredrikstad og Halden 
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Kilde: SSB, bearbeidet av Econ Pöyry AS 

Figuren viser at Sarpsborg hadde en lavere vekst en landsgjennomnittet og de to andre 
byene frem til begynnelsen av 2000-tallet, men opplever fra da en økning i veksten som 
bringer byen over Norge som helhet og nabobyene. Det forventes relativ sterk vekst i 
både Fredrikstad og Sarpsborg fremover, men veksten forventes altså å være litt større i 
Sarpsborg.  

3.1.2 Eldrebølgen blir merkbar 
Ser man på aldersfordelingen i Sarpsborg sammenlignet med Norge totalt, så ser det ut 
som om Sarpsborg har en noe eldre befolkning enn landet for øvrig. Sarpsborg har en 
noe lavere andel av befolkningen som er under 30 år, men en noe høyere andel av 
befolkningen som er over 50 år. Dette gjør at Sarpsborg antagelig vil merke den 
kommende eldrebølgen sterkere enn landet for øvrig. Figur 3.2 viser alderfordelingen i 
Sarpsborg sammenlignet med Norge.  



- Econ Pöyry - 
Næringsutvikling og arealdisponering i Sarpsborg 

 14 

Figur 3.2 Aldersfordeling i Sarpsborg og Norge 
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Alderfordelingen antyder også at en del unge drar fra Sarpsborg når de er ferdige med 
videregående skole, noe som er naturlig ettersom man ikke har mange muligheter for 
høyere utdanning i Sarpsborg. Det er også tegn til at man får en innflytting av 
mennesker i etableringsfasen, i begynnelsen av 30 årene. Disse tendensene er imidlertid 
ikke spesielt sterke. I rapporten ”Byenes Attraktivitet, byutvikling og imagebygging 
som grunnlag for profilering og markedsføring” (NIBR, 2005) fremkommer det at 
Sarpsborg har en relativt høy andel yngre mennesker som blir boende, og få tilflyttere 
sammenlignet med de andre byene i Oslofjorden. Dette tyder på at det er færre unge fra 
Sarpsborg som tar høyere utdannelse enn i nabobyene. 

Selv om det er positivt at innbyggerne i byen trives så godt at de blir boende, hadde nok 
Sarpsborg kunne dratt fordel av at flere dro ut for å få seg utdanning. I alle fall om disse 
da kom tilbake til Sarpsborg etter endt utdanning og med nye perspektiver og 
kompetanse.  

3.1.3 Lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet 
Data for utdanningsnivået i Sarpsborg viser at kompetansenivået er lavere enn i landet 
for øvrig, noe som klart må sees i sammenheng med at relativt få unge fra Sarpsborg 
flytter for få seg høyere utdanning. Figur 3.3 viser utdannelsesnivået på de sysselsatte i 
Sarpsborg, Fredrikstad og Norge. Dette viser ikke utdannelsesnivået på befolkningen 
som helhet, men det er de mest detaljerte tallene man får på kommunenivå og det gir en 
god indikasjon på hva utdannelsesnivået er blant befolkningen, og viser dessuten hva 
slags utdannelsesnivå som er blant de som er i arbeidstyrken i Sarpsborg.  
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Figur 3.3 Utdannelsesnivå på sysselsatte i Sarpsborg, Fredrikstad og Norge 
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Utdannelsesnivået er generelt lavt i Østfold. Dette henger trolig sammen med at det er 
tradisjonelt et industrifylke og at det er få høyere utdanningsmuligheter i fylket. Likevel 
er det overraskende at både Fredrikstad og Sarpsborg, som er bykommuner, har lavere 
utdannelsesnivå enn landsgjennomsnittet. Sarpsborg har igjen lavere utdannelsesnivå 
enn Fredrikstad.  

Bildet av Sarpsborg som en by med mangel på høyt kvalifisert arbeidskraft gikk igjen i 
gruppe intervjuene. I de fleste gruppene ble det nevnt at det var vanskelig å få tak i 
kvalifisert arbeidskraft i Sarpsborg. Det å få tak i folk til jobber som ikke trengte 
spesiell kvalifikasjon var greit, men det ble vanskelig med en gang man trengte noen 
med litt høyere eller spesiell kvalifikasjon. Dette kan fort bli en bremsekloss for 
fremtidig vekst, som vi så i kapitel 2 forventes det i vesten hovedsakelig vekst i 
næringer hvor kompetanse og kunnskap er stadig viktigere.  

3.1.4 Høy pendling 
Ser man på pendlerstrømmene er det sterke tegn på at Fredrikstad og Sarpsborg er i en 
symbiose, og det er ingen klare tegn på at den ene byen er mer ett sentrum enn den 
andre. Begge byene henter først og fremst sin utenbys arbeidskraft fra hverandre, og 
måler man prosentvis pendling av de totale innbyggertallene, henter faktisk Sarpsborg 
flere arbeidere fra Fredrikstad en omvendt. Ikke uventet henter Sarpsborg ellers det 
meste av sin arbeidskraft fra resten av fylket, men også noen fra Oslo, som Figur 3.4 
viser.  
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Figur 3.4 Pendling inn til Sarpsborg 
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Mange av de som pendler inn til Sarpsborg jobber på Borregård. En del kommer også til 
Sarpsborg for å jobbe i bygg og anlegg, og også en del for å jobbe med offentlig 
administrasjon. Noe som er naturlig i og med at fylkesadministrasjonen ligger i 
Sarpsborg. Andre næringer som peker seg ut er forsikring, personlige tjenester og 
kraftforsyning. 

Når det gjelder de som er bosatte i Sarpsborg, men som jobber andre steder er det også 
stort sett innad i Østfold de jobber, og da hovedsakelig Fredrikstad. Men ikke uventet er 
det også en god del som jobber i Oslo, og også noen som reiser helt til Bærum. Det er 
altså flere i Sarpsborg som reiser langt til jobb en omvendt og strømmen går stort sett 
vestover. Dette er illustrert i Figur 3.5. 
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Figur 3.5 Pendling ut av Sarpsborg 
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Mange reiser fra Sarpsborg for å jobbe innenfor helse, forretningsmessig tjenesteyting 
og varehandel. Også en del reiser ut av Sarpsborg for å jobbe innenfor annen industri 
enn treforedling. Også en del bor i Sarpsborg og jobber i Nordsjøen. Det er mulig at 
industrikulturen i Sarpsborg gjør at skift arbeid blir sett på som normalt, slik at man er 
mer positivt innstilt til arbeid innen helse, industri og i Nordsjøen. Man ser lignende 
tendenser i andre områder i Norge med tradisjonelt mye industri, som Skien og 
Porsgrunn (ECON, 2006) 

3.2 Næringsliv 
I de følgende avsnittene ser vi på næringslivet i Sarpsborg. Vi utforsker hvilke næringer 
som vokser og hvilke næringer som utmerker seg i Sarpsborg. Til slutt ser vi på hva 
slags arealkrav bedrifter i Sarpsborg har og hva slag endringer som har vært her fra 
2000 til 2006.  

For å se på utviklingen i næringslivet i Sarpsborg har vi sett på antall sysselsatte. Vi har 
vurdert dette som mest hensiktsmessig fordi det er detaljerte data på antall sysselsatte på 
kommunalt nivå og fordi det er lett sammenlignbart på de ulike typer næringer.  

Andre måter å måle størrelsen til ulike næringer er omsetning og verdiskaping. 
Omsetning er lett observerbart, men det tar ikke hensyn til hva innkjøpsprisen er, og 
derfor kan produkter som har mange ledd på vei til kunden få en unaturlig høy vekt. 
Verdiskaping kan gi forholdsvis gode mål i markedsutsatte næringer, men ikke for 
næringer som tjenestevirksomheter innen offentlig sektor hvor det ikke er en tydelig 
pris på sluttproduktet. Verdiskaping har også en nær sammenheng med samlet 
sysselsetting, også over tid. Derfor har vi valgt data på sysselsetting for å se på 
størrelsen til ulike næringer. 
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Figur 3.6 Sysselsatte i de ulike næringsgruppene 
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gir et bilde av næringsstrukturen i Sarpsborg sammenlignet med Fredrikstad og landet 
som helhet. Søylene viser prosentvis andel av de sysselsatte og prikkene viser 
prosentvis endring fra 200-2006 i de ulike næringene.  

Sarpsborg skiller seg generelt ikke spesielt ut, men det er ganske mye kraftigere vekst 
innenfor bygg og anlegg og finansiell og forretningmessig tjenesteyting enn i resten av 
landet. Sarpsborg har mer industri enn landet for øvrig, men også her er den synkende i 
antall sysselsatte. I de følgende avsnittene skal vi se nærmere på enkelte delere av 
næringene som skiller seg ut i Sarpsborg.  

3.2.1 Industri, synker men fortsatt viktig 
Sarpsborg blir ofte assosiert med Borregård og byens industri har vært historisk viktig 
for Sarpsborg. Industrihistorien spiller nok en viktig rolle i byens identitet som 
industriby, mens nabo byen Fredrikstad ses på som ”plankebyen” og som den mer 
urbane handelsbyen. 

I likhet med resten av landet og Fredrikstad synker andelen av sysselsatte i industrien i 
Sarpsborg. I Sarpsborg skjer utviklingen raskere, men industrisysselsetting er i 
utgangspunktet høy. Industrinæringene er fortsatt viktige for byen, og selv om retningen 
på utviklingen i sysselsettingen er relativt robust, er det all grunn til å regne med at et 
såpass sterkt industrimiljø vil prege byene også i mange år framover. Sarpsborg og 
Fredrikstad er for eksempel vertskap for nasjonale tyngdepunkter innenfor næringer 
som maskinindustri, treforedling og næring og nytelsesindustri. Samlet utgjør industrien  
16,9 prosent av de sysselsatte i Sarpsborg. Figur 3.7 viser antall sysselsatte innenfor 
maskinindustri, treforedling og næring og nytelsesindustri i Fredrikstad og Sarpsborg. 
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Figur 3.7 Sysselsatte i ulike industrier i Sarpsborg og Fredrikstad 
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Kilde: SSB, bearbeidet av Econ Pöyry AS 

Treforedling, næring og nytelsesmiddelindustrien og maskinindustrien er altså 
eksempler på deler av norsk industri som har et tyngdepunkt i Østfoldsbyene. Men også 
her er tallet på sysselsatte synkende og det er urealistisk å tro at man vil ha en stor vekst 
innenfor disse næringene fremover. Likevel er det viktig å legge til rette for at denne 
industrien og den kompetansen de har opparbeidet kan videreutvikles i området. Som 
nevnt i kapittel 2 vil mye av dynamikken i industrien i årene som kommer være knyttet 
til produktutvikling og kompetanseutvikling. I så måte gå fra en vektlegging på 
kvantitet til kvalitet. Behovet for å være attraktiv som arbeidsplass for alle typer 
arbeidskraft, gjelder for industrien som for andre kompetansekrevende næringer..  

Men det kan også være viktig å påpeke at Sarpsborg slett ikke bare er industri, og at 
næringsstrukturen er variert og består av mer enn bare industri.  

3.2.2 Stagnerende detaljhandel, men økningen i handel med biler 
Byer er vanligvis handelssteder, noe som historisk har bidratt til å gi byene dynamikk 
og utvikling av kommersiell kompetanse. Så også i Sarpsborg, men veksten i handels-
næringene har vært svak de siste årene. Mens sysselsettingen i handelsnæringene har 
vokst i Norge som helhet og i byene i særdeleshet, har sysselsettingen falt i Sarpsborg. 
Unntaket for Sarpsborgs del er handel bed biler og motorkjøretøyer, hvor økningen har 
vært klart over landsgjennomsnittet. Spissformulert kan man kanskje si at man drar til 
Sarpsborg for å kjøpe bil, men til andre steder for å handle noe ekstra? Figur 3.8 viser 
sysselsettingsutviklingen i detaljhandelen og handelen med kjøretøy.  
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Figur 3.8 Antall sysselsatte innen detaljhandel og handel med motorkjøretøy 
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Kilde: SSB, bearbeidet av Econ Pöyry AS 

3.2.3 Høy vekst i bygg og anlegg 
Det har vært en kraftig vekst innen bygg og anlegg i Sarpsborg.  Figur 3.9 viser de 
sysselsatte innen bygg og anlegg (oransje linje) og mer detaljert på ulike deler av bygg 
og anlegg (rød, blå og grønn linje). Figuren viser altså antall sysselsatte innenfor bygg 
og anlegg totalt, og enkelte deler av bygg og anlegg næringen på mer detaljert nivå. 

Figur 3.9 Sysselsatte innenfor bygg og anlegg i Sarpsborg og Fredrikstad 
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Når vi har sett nærmere på hva Sarpsborgs vekst i bygg og anlegg har bestått av, viser 
det seg at mye kan forklares av vekst innenfor oppføring av bygninger. Dette hadde en 
topp i 2002. Det har også vært relativt mange sysselsatte innenfor bygging av veier, 
flyplasser og idrettsanlegg i Sarpsborg, noe som vi antar skyldes arbeidet med E6. Det 
siste er selvfølgelig en midlertidig sysselsettingsvekst, som en må ta høyde for ikke vil 
vare lenge.  

3.2.4 Finans og kunnskapstjenester i vekst 
Tiltross for sin identitet som industriby og generelt lavt utdanningsnivå har Sarpsborg et 
voksende antall sysselsatte innen kunnskapsbaserte tjenester, finans, eiendomsutvikling 
og IKT-tjenester. Figur 3.10 viser antall sysselsatte innenfor finans og kunnskap-
stjenester i Sarpsborg og Fredrikstad. 

Figur 3.10 Sysselsatte innen finans og kunnskapstjenester i Sarpsborg og 
Fredrikstad 
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Kilde: SSB, bearbeidet av Econ Pöyry AS 

Innen både kunnskapsbaserte tjenester og finans har det vært en økning i antall 
sysselsatte i Sarpsborg parallelt med en nedgang i i Fredrikstad. Innen finans har 
Fredrikstad gått fra å ha hatt nesten dobbelt så mange sysselsatte som Sarpsborg i 2000, 
mens de i dag har byene omtrent like mange. Innenfor rammene til dette prosjektet har 
vi ikke hatt anledning til å gå nærmere inn på hva denne utviklingen skyldes.  

Det er imidlertid interessant å merke seg at kunnskapsbaserte tjenester er næringer som 
det er all grunn til å vente vil vokse også i årene framover. For Sarpsborg kan det ligge 
spennende muligheter i framstå som attraktiv for slike næringer.  

3.2.5 Vekst i trivselsnæringer 
Også typiske trivselsnæringer som kultur og kunst, frisør og helsesentre og sport og 
fritid har vekst i Sarpsborg. Dette er typiske trivselsnæringer og det er et godt tegn at de 
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vokser i Sarpsborg, og også en ting som kan være viktig å profilere. Det er vekst i antall 
selvstendige kunstnere og også relativt mange som jobber innenfor sport og fritids 
næringer. Figur 3.11 viser antall sysselsatte innen ulike typer trivselsnæringer i 
Sarpsborg og Fredrikstad. 

Figur 3.11  Sysselsatte innen ulike trivselsnæringer 
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Kilde: SSB, bearbeidet av Econ Pöyry AS 

Selv om vekst her ikke har direkte effekter på næringsstrukturen i Sarpsborg, og det 
heller ikke er snakk om mange sysselsatte totalt, er det viktig for mange at slike 
kulturtilbud er i kommunen. I forhold til å ”selge” Sarpsborg som familieby og tiltrekke 
seg kompetanse kan slike ting være viktig å støtte opp om og profilere.  

3.2.6 Næringsliv og arealkrav 
Såkalte kunnskapsbaserte næringer, som arkitekter, rådgivere, IKT-bedrifter og andre 
søker i stadig større grad mot urbane strøk, gjerne til områder der lignende virksomheter 
finnes fra før. Dette handler blant annet om omdøme, men minst like viktig er at det 
dannes et lokalt arbeidsmarked. Både for bedrifter og arbeidstakere er det viktig å vite at 
hvis bedriften havarerer – eller ansatte sies opp – finnes det andre muligheter i 
nærområdet. 

For tjenesteyting rettet direkte mot personkunder er bildet litt mer komplisert. Alle skal 
være der folk er, men dette får ulike implikasjoner for frisører og bilselgere. Noen søker 
mot sentrum, andre plasserer seg i nærheten av sentrale transportårer. Store etableringer 
utenfor sentrum oppfattes ofte som et dilemma for planmyndigheten – det etableres ny 
virksomhet i kommunen, men med en risiko for at aktivitet trekkes bort fra bykjernen.  

For industrien er det et faktum at eksisterende tyngdepunkter tiltrekker ny virksomhet. I 
motsetning til andre næringer er det ikke noen nødvendighet at virksomheten blir 
mindre arealkrevende, og ved effektivisering, for eksempel ved bruk av roboter, blir 
arealet som kreves per arbeidsplass større. Grenland har flere attraktive industriområder, 
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og selv om det ventes en del nyetablering må dette i arealsammenheng avveies mot at 
man også kan forvente at noe industri nedskalerer eller avvikler. 

3.2.7 Dagens struktur i Sarpsborg 
For å vurdere implikasjoner for arealplanleggingen av endringer i næringsstrukturen, er 
det nødvendig se nærmere på hvilke arealkrav ulike næringer har. Vi har gjort dette ved 
å gå gjennom alle næringer på detaljert næringsnivå og stilt oss følgende spørsmål:1  

Hvor viktig for bedriftenes konkurranseevne er det at  
ü Bedriftene har rimelig og god arealtilgang? 

ü Bedriftene har lett tilgang til god landtransport?  
ü Personkundene finner lett fram? 

ü Arbeidsstedet er attraktivt for spesialisert arbeidskraft (kunnskap som 
tilnærmet eneste innsatsfaktor)? 

ü Bedriftene ligger nær råvarekildene? 
ü Bedriftene er nær det politisk og økonomiske sentrum?  

Etter en gjennomgang av alle næringer ser vi at for de fleste gjelder en eller to av disse 
lokaliseringspreferansene. Ingen trenger alle, men noen kan antas å være uavhengige av 
alle. Vi har på denne bakgrunn fordelt alle detaljerte næringer ut fra om det er grunn til 
å svare ja på spørsmålene og deretter registrert sysselsettingsutviklingen mellom 2000 
og 2006. 

Nedenfor har vi oppsummert utviklingen for de ulike næringskategoriene. Vi 
understreker at flere næringer er telt to eller flere ganger, men dette er for å kunne 
sammenligne utviklingen i næringer med ulike lokaliseringspreferanser.  

                                                
1  Vi har tatt utgangspunkt i næringer definert i henhold til NACE-nomeklaturen på 5-siffernivå. 
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Figur 3.12 Sysselsetting i næringer med ulike arealbehov i Sarpsborg 
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Kilde: SSB, bearbeidet av Econ Pöyry AS 

Det er ingen grunn til å vente store endringer i løpet av seks år. Likevel avtegner det seg 
et relativt klart mønster:  

ü Næringer hvor tilgjengelighet for personkunder er et viktig lokaliseringsfortrinn 
har hatt en klar vekst med 19 prosent. Dette er typisk næringer som detaljhandel 
og andre personrettede tjenester innenfor service og kultur. Mange av disse vil 
foretrekke å lokalisere seg nær byenes sentrum. 

ü Næringer hvor kunnskap er viktigste konkurransefortrinn har også vokst kraftig i 
perioden med 53 prosent. Dette er bl.a. deler av forretningsmessige tjenester, som 
ulike typer administrative tjenester (økonomi, regnskap o.a.), datatjenester, 
finansielle tjenester og kreative yrker. De fleste av disse trives generelt best i 
byenes sentrum. 

ü Både arealkrevende og transportintensive næringer har sunket. Arealkrevende 
med 7 prosent og transportintensive med 12 prosent. Dette er i stor grad industri, 
engroshandel og transportvirksomhet.  
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4 Nok arealer – men er de riktige?  
Dette kapitlet er basert på mottatte dokumenter, befaring og gjennomførte intervjuer. 

4.1 Eksisterende arealer fragmentert, sonedelt og lavt 
utnyttet 

Befaringen i kommunen ga et klart inntrykk av at dagens bebyggelse i utpreget grad er 
fragmentert og sonedelt. Arealene består i hovedsak av relativt små, adskilte områder til 
industri, handel, bolig og jordbruk, mens blandet bruk, for eksempel til bolig og næring, 
i liten grad forekommer. Fragmenteringen kan være en arv fra de tidligere mindre 
kommunene som i dag utgjør Sarpsborg kommune. 

4.1.1 Mange gode bo-områder med rimelige boliger 
De fleste områdene er ganske lavt utnyttet. Dette gjelder særlig boligområdene, som i 
all hovedsak består av ganske små grupper småhus og eneboliger. Det finnes relativt få 
sentrumsnære leiligheter i kommunen, selv om det er bygget en del slike de senere 
årene. Disse leilighetene er imidlertid i hovedsak rettet mot det såkalte ”tomt rede”-
markedet, det vil si par med voksne barn som er flyttet ut. Disse leilighetene er relativt 
kostbare. 

De fleste boligområdene fremstår som skikkelige og velholdte, og har betydelige 
herlighetsverdier i form av romslige tomter, god utsikt og nærhet til vann. Boliger i 
Sarpsborg er likevel relativt rimelige, som det fremgår av Tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Boligpriser oktober 2007 (brukte boliger, kr 1000/kvm) 

 Eneboliger Leiligheter 
Sarpsborg 13,8 16,8 
Fredrikstad 15,1 20,5 
Snitt Østfold 14,2 18,4 
Snitt Oslo 32,9 35,2 
Kilde: NEF/EFF/FINN.no/Econ Pöyry 

Tabellen viser at både eneboliger og leiligheter er rimeligere enn i Fredrikstad, og 
vesentlig rimeligere enn i Oslo. Dette er i og for seg ikke overraskende, selv om 
forskjellen kan synes større enn på forhånd forventet. Det er imidlertid bemerkelses-
verdig at boliger i bykommunen Sarpsborg også er rimeligere enn gjennomsnittet for 
Østfold fylke. 

4.1.2 Næringsarealer mye tilpasset tradisjonell industri 
Næringsområdene er i hovedsak preget av industri og handel, mens tydelige 
kontorområder bare finnes i begrenset grad. Flertallet av næringsområdene har ikke 
veldig sentral beliggenhet.  

Mange av industriområdene er preget av at den tradisjonelle industrien er i tilbakegang, 
jfr. avsnitt 2.2. Dette har ført til delvis forfall, mens en del området delvis er 
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transformert til ny bruk. Fordi slike transformasjoner tilsynelatende er gjennomført som 
enkeltstående, mindre prosjekter, fremstår mange av områdene som halvgjorte og 
mindre attraktive. En del av disse områdene ligger langs elven, og kunne – med en mer 
helhetlig omdannelse – bli til svært attraktive arealer. 

Tilbudet om kontorarealer er mer begrenset, ikke minst i sentrum. Under intervjuene 
fremhevet flere at det var vanskelig å finne både kontorarealer tilpasset noe større 
arbeidsplasser og små kontorarealer eller kontorfelleskap med felles servicefasiliteter. 

4.1.3 Bykjernen viser tegn til forvitring 
De østlige delene av bykjernen er for en stor del dårlig vedlikeholdt og preget av 
forslumming.  

Sentrum inneholder en lang gågate, som dessverre har lite folk og liv. Flere lokaler står 
tomme, hvilket trolig har sammenheng med at detaljhandelen er under press fra 
kjøpesentrene, som i hovedsak finnes utenfor byen. Torvet i den ene enden av gågaten 
fremstår i utgangspunktet som et godt område, men også her er det ganske lite aktivitet. 

Det foreligger i midlertidig konkrete planer for opprustning av torvet og etablering av 
parkeringsplasser under det. En rekke utsagn under intervjuene tyder på at dett kan bidra 
til å avhjelpe dagens situasjon preget av mangel på parkering og generell tilgjengelighet. 

Når gågaten ble anlagt, på begynnelsen av 70-tallet, var den en av de første gågatene i 
mindre norske byer, og en kilde til stolthet. Det har imidlertid blitt gjort lite med tanke 
på generell og helhetlig opprustning siden den gang, noe gaten bærer preg av.  

4.1.4 Utfordrende å tilrettelegge for gode og miljøvennlige 
transportårer og attraktiv kollektivtransport 

Den fragmenterte bebyggelsen gjør avstandene relativt store, slik at det blir kostbart å 
binde områdene sammen med gang- og sykkelstier. Fordi kundegrunnlaget i de enkelte 
områdene er så lite, er det også krevende å etablere effektive løsninger for kollektiv-
transport.  

Biltransport er derfor ofte det eneste reelle alternative fremkomstmiddelet. En rekke av 
intervjuobjektene fremhevet dette som problematisk, ikke minst med tanke på barn og 
fritidsaktiviteter. 

4.2 Tilstrekkelige foreslåtte nye arealer – men er de 
riktige? 

Høringsutkastet til Kommuneplanens arealdel 2007-2020 er datert 27. februar 2007. 
Planen viser at kommunen har god oversikt over arealmengder og fordeling på hoved-
kategorier, mens arealenes kvaliteter i form av for eksempel sentralitet, tilgjengelighet 
m.v. er svakere dokumentert. 

I høringsutkastet er det avsatt arealer til 2937 boliger og 464 daa nye områder til dyrket 
mark. De nye foreslåtte boligområdene er i all hovedsak knyttet til eksisterende 
boligområder et stykke unna Sarpsborg sentrum. Antallet boliger passer ganske godt 
med befolkningsprognosen (MMMM) til Statistisk sentralbyrå, som tilsier noe over 
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6 000 flere innbyggere i 2020. Nytt Østfoldsykehus med anslagsvis 3 000 arbeidsplasser 
er imidlertid neppe hensyntatt i denne befolkningsprognosen. 

I Figur 4.1 er nye arealer foreslått disponert til henholdsvis forretning/kontor (FK) og 
industri/logistikk (I/L) vist med blå farve.  

Figur 4.1 Planlagte områder for arealvekst 

  

Næringsarealer

•F/K: 545 daa

•I/L: 1029 daa

 
Kilde: Sarpsborg kommune, Asplan Viak 

Figur 4.2 viser hvordan ulike typer næringsvirksomhet er tenkt fordelt på de forskjellige 
områdene.  

Figur 4.2 Områder til ulik bruk 

 
Kilde: Sarpsborg kommune, Asplan Viak 
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Det fremkommer at det ikke spesielt legges til rette for endret bruk av eksisterende 
arealer, men at det i hovedsak styres mot å ta i bruk ubebygde områder i randsonene av 
eksisterende bebyggelse. 

Figurene over illustrerer også inntrykket av fragmentering og sonedeling som oppstod 
under befaringen i kommunen, jfr. avsnitt 4.1. Forslaget til ny arealplan viderefører og 
forsterker den fragmenterte og sonedelte arealbruken, og bidrar i liten grad til endret 
utnyttelse av allerede bebygde arealer. De fleste områdene forblir i henhold til planen 
ganske lavt utnyttet. 

De eksisterende og foreslåtte arealene til næringsvirksomhet synes i begrenset grad å 
passe med arealbehovene til de typene næringsliv som kan forventes å vokse frem mot 
2020. Dersom det ikke skjer en betydelig opprustning og endring i bykjernen, kan 
imidlertid nye områder, som for eksempel Grålum, over tid utvikle seg til et slikt 
område. En åpning for mer variert bruk enn det eksisterende planforslaget legger opp til 
vil styrke en slik utvikling. Et alternativ kan være å legge tilrette for kompetansebasert 
virksomhet i Tunejordet/Alvim-området. 
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5 Muligheter og utfordringer  
I dette kapitlet trekker vi frem det som fremstår som sentrale, overordnede lærdommer 
og temaer, på bakgrunn av de gjennomførte analysene og prosessene. 

5.1 Potensiell stolthet og muligheter hemmet av en 
kulturell ryggsekk? 

Kjente utsagn som ”Ærru fra Særp, du?” og ”Det gårnte i Sarsborg, men det årnær sæ i 
Frækstad” oppstår ikke i et vakuum, og kan like mye ha sitt utspring i sarpingers 
selvforståelse som i omverdenens oppfatning av Sarpsborg. 

Vårt inntrykk fra intervjuene og andre møter, er at selvforståelsen i det minste er preget 
av holdningene som gjenspeiles i uttrykkene gjengitt over. Få skryter av å være fra 
Sarpsborg, og vi har registrert tegn på en litt underdanig lillebrorholdning til 
omverdenen. Vi har også fra flere hold fått indikasjoner på at det er lettere å være 
gründer i for eksempel Fredrikstad enn i Sarpsborg. Dette kan også ha sammenheng 
med at Sarpsborg historisk sett har en industrikultur – hvor man er ansatt og får 
oppgaver, mens Fredrikstad i større grad har en historisk basert handelskultur – hvor det 
å sette i gang ny virksomhet faller mer naturlig. 

I flere omdømmeundersøkelser, se blant annet NIBR (2005), scorer Sarpsborg svært 
lavt. Kommunen har ikke først og fremst dårlig omdømme, men snarer ikke noe 
omdømme i det hele tatt. Folk utenfra forbinder rett og slett lite med Sarpsborg. Noe av 
årsaken til dette kan være sarpingers egen beskjedenhet. Vi vil påstå at den er 
overdrevet og at byen og kommunen i virkeligheten har mye å vise frem og være stolte 
av. Skrytelisten kan for eksempel omfatte: 

• Sentralitet: Kommunen ligger midt i Østfold, med svært god tilgang til både land- 
og sjøtransport. Dette betyr både enkelt tilgang for kunder og ansatte og enkel 
varetransport. Denne effekten forsterkes av at firefelts E6 snart ferdigstilles. 
(Rygge sivile lufthavn tror vi imidlertid må få et vesentlig mer utviklet rutetilbud 
før den blir noen kraft i regionen.) 

• Variert arbeidsmarked: Kommunens eget arbeidsmarked og sentraliteten – som 
gjør det fullt mulig å bo i Sarpsborg og jobbe hvor som helst i fylket, gjør at det 
finnes tilbud om de fleste typer jobber for de fleste typer yrker innen rimelig 
avstand. 

• Fossen og fantastisk industripanorama: Sarpefossen er – etter det vi får opplyst – 
Norges mest vannførende foss. Står man ved fossen, ser man også nær en 
kilometer med mer enn 100 års industrihistorie. 

• Hovedgårder og fortidslevninger: Kommunen har flere flotte, historiske 
hovedgårder og en enestående samling av fortidslevninger. 

• Parker og ra-landskapet: Siste istid har formet landskapet i en grad vi sjelden ser, 
med åsrygger og vann. Sarpsborg by inneholder også flotte parker, med en 
blanding av natur og parkmessig anlegg som er uvanlig i Norge. 

• Friluftsliv sommer og vinter – ved salt- og ferskvann: I Sarpsborg er naturen 
sjelden langt unna, og legger til rette for både innlands- og kystaktiviteter. At 
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Sarpsborg faktisk har en betydelig kystlinje fremstår for mange som en vel bevart 
hemmelighet. 

• Kunst, kultur og varierte fritidstilbud til alle aldersgrupper: Som vist i avsnitt  
3.2.5 trives blant annet trivselsnæringer innen kunst og kultur godt i kommunen. 
Innbyggerne har også adgang til en lang rekke ulike fritidstilbud, innen både sport 
og idrett og et stort antall andre typer aktiviteter. 

• Gode bo-områder: Som beskrevet i avsnitt 4.1.1, kan kommunen by på gode og 
rimelige boliger, kanskje først og fremst tilpasset familier. 

Disse attraktivitetene er imidlertid for en stor del lite synliggjort og tilrettelagt for 
publikum. For eksempel finnes ingen naturlige stoppesteder hvor fossen og industri-
panoramaet kan beundres. 

I tillegg ble vi under intervjuene gjort oppmerksomme på en artikkel i Finansavisen for 
en tid siden (som vi dessverre ikke har vært i stand til å gjenfinne), som viste at 
næringslivet i Sarpsborg målt på flere parametere var mer lønnsomt enn næringslivet i 
Fredrikstad. Kanskje dette kan gi grunnlag for å vri litt på det gamle ordtaket: 

”Det årnær sæ i Frækstad – men det lønnær sæ i Sarsbor!” 

5.2 Sarpsborg et godt sted – som kan bli enda bedre 
Sett utenfra fremstår Sarpsborg som et godt sted å være, men også som et sted med 
tydelige muligheter til å bli enda bedre. I dette avsnittet skal vi påpeke en del av disse 
mulighetene 

5.2.1 Tro på seg selv og mot til å skryte av det 
Et åpenbart forbedringsområde, som allerede er omhandlet i avsnitt 5.1, er selv-
forståelsen og viljen til å vise frem alle de verdifulle godene kommunen inneholder. En 
slik holdningsendring er et langsiktig arbeid, krever at noen går i front. 

5.2.2 Sentralitet viktig – men ikke nok 
Som omhandlet over, er Sarpsborgs sentralitet et viktig konkurransefortrinn, selv om 
den neppe er nok i seg selv. Sentraliteten gjør likevel at Sarpsborg kan dra nytte av alt 
positivt som skjer i den større regionen. Bevisstheten om og utnyttelsen av dette kan 
trolig økes. Sarpsborg bør likevel tilby noe mer enn ”kort vei til andre steder”. Det er 
nødvendig å tydeliggjøre og legge vekt på hva som særkjenner kommunen i forhold til 
resten av regionen; hva er Sarpsborgs spesielle funksjon, hva er det bare Sarpsborg som 
kan tilby og hvordan er Sarpsborg positivt annerledes? 

5.2.3 Forsterket profil basert på nåværende satsingsområde 
Sarpsborgs svake omdømme og noe utydelige profil bør styrkes. Profilbygging er en 
svært tidkrevende oppgave. Dette kan illustreres av Drammen kommune, som i 20 år 
har jobbet målrettet mot å styrke sitt ry. Selv om utviklingen har skjedd gradvis, er det 
først de senere årene at endringen virkelig har begynt å gjøre seg gjeldende i folks 
bevissthet. 
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Tregheten i denne typen endringsprosesser, gjør at man oppnår en betydelig gevinst 
dersom det kan bygges videre på en eksisterende profil. I Sarpsborg tror vi forholdene 
ligger godt til rette for det. 

5.2.4 Fra ”Barn og unge” til ”Familiestedet Sarpsborg”? 
I samfunnsdelen av høringsutkastet til ny kommuneplanen er Sarpsborgs visjon 
formulert slik: Sarpsborg skal være en foregangskommune når det gjelder 
oppvekstvilkår for barn og unge. Vi mener Sarpsborg har et godt grunnlag for å 
videreutvikle og forsterke dette satsingsområdet i retning av Familiestedet Sarpsborg. 
Grunnlaget for dette finnes blant annet i 

• gode, rimelige og familievennlige boliger 

• godt skole- og barnehavetilbud 
• varierte kultur- og andre fritidstilbud for alle aldersgrupper 

• variert arbeidsmarked i regionen. 

Disse egenskapene kan brukes til å profilere Sarpsborg som litt mindre hipp og urban 
enn for eksempel Fredrikstad, men samtidig tryggere og mer familievennlig. 

Selv om grunnlaget for en slik profil er godt, er ikke alt ideelt lagt tilrette for å 
understøtte den. Forbedring av slike ikke-ideelle forhold er åpenbare oppgaver, dersom 
Familiestedet Sarpsborg velges som profil. De følgende avsnittene omhandler noen 
slike oppgaver. 

5.2.5 Mer variert boligstruktur 
Selv om boligtilbudet i kommunen har mange positive sider, er det noe ensidig. Det 
store flertallet av boligene er middelsstore og relativt rimelige eneboliger og småhus. 
Det kan derfor være behov for å utvide tilbudet både i retning av dyrere og mer 
eksklusive boliger og i retning av familietilpassede, mer sentrumsnære leiligheter. 

På den annen side er det ikke nødvendigvis behov for et stort tilbud av rimelige boliger 
for ungdom. Fordi regionen bare har et begrenset tilbud om høyere utdannelser, kan det 
være hensiktsmessig at ungdom som ønsker slik utdannelse reiser ut av regionen. For å 
trekke denne gruppen tilbake til Sarpsborg etter endt utdannelse og kanskje med noen 
års arbeidserfaring, kan nettopp et godt og variert tilbud av familieboliger være sentralt. 

5.2.6 Oppgradere veinettet og kollektivtransporten 
Vi har fått en rekke indikasjoner på at dagens veinett og kollektivløsninger ikke er 
tilfredsstillende, og blant annet medfører betydelige forsinkelser på grunn av 
kødannelse. For store deler av næringslivet er effektiv transport en nøkkelfaktor, slik at 
svakheter på dette området i betydelig grad kan hemme næringsutviklingen.  

Selv om mange på prinsipielt grunnlag kan være motstandere av for eksempel 
bompenge-finansiering, må man likevel spørre seg om alternativet er bedre, dersom det 
innebærer vesentlige hindre og flaskehalser for en ellers ønsket utvikling. 

Det delvis geografisk betingede fraværet av gang- og sykkelstier kan være en negativ 
faktor både for den eksisterende og for en potensielt tilflyttende befolkning, ikke minst 
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med tanke på barn og unge. Både av hensyn til befolkningen som privatpersoner og som 
arbeidstagere – og dermed også for næringslivet, vil et dårlig kollektivtilbud være en 
betydelig ulempe.  

5.2.7 Et ”sted” må ha et sentrum 
Et ”sted” trenger en identitet i form av et fysisk inntrykk, et sentrum som man mentalt 
kan forbinde stedet med. Også det fysiske sentrumet bør innrettes slik at den ønskede 
profilen og identiteten understøttes. Uten et slikt fysisk sentrum, blir Sarpsborg en 
forstad til Fredrikstad. Det går an, men er neppe ønskelig for verken kommunen eller 
innbyggerne!  

Da gågaten var ny på 70-tallet, var befolkningen stolte av den og det sentrumet den var 
sentral for å markere. I dag tror vi at det er lite igjen av den stoltheten, jfr. beskrivelsen i 
avsnitt 4.1.3. Forfallet kan nå være kommet så langt at muligheten til å utnytte det 
eksisterende til å bygge noe nytt og bedre snart er borte.  

Dermed haster det med å gjøre endringer. Flere prosesser er heldigvis allerede igangsatt: 
Utbedring av torvet er omtalt i avsnitt 4.1.3, og kommunen arbeider med å engasjere 
arkitekter og rådgivere for å utarbeide konkrete planer for fysiske endringer. I tillegg har 
foreningen Vekst i Sarpsborg vitalisering av sentrum som ett av sine satsingsområder. 

5.2.8 En rekke grep mot fortsatt forvitring 
I dette avsnittet gir vi noen konkrete forslag til tiltak i gågaten, som vil bidra til 
nyutvikling av Sarpsborg sentrum. 

• Gaten er alt for lang: Noe av årsaken til at det er lite liv i gågaten, er at den er så 
vidt lang. En revitalisering av hele det eksisterende gateløpet kan kreve et større 
antall besøkene enn det er grunnlag for. Det bør derfor vurderes å begrense den til 
strekningen fra torvet og cirka halvveis til dagens ende. 

• Gaten må tilby noe annet enn kjøpesentrene, men drives litt på samme måte: 
Gågaten vil tape en konkurranse med kjøpesentrene, dersom konkurransen skal 
foregå på kjøpesentrenes premisser. Gågaten må derfor tilby noe annet enn 
kjøpesentrene, både når det gjelder butikkmiks, andre tilbud og ikke minst 
stemning. Likevel kan utvikling og drift av gågaten hente en del ideer og 
inspirasjon fra kjøpesenterdrift. Dette gjelder for eksempel å ha et bevisst og 
aktivt forhold til sammensetning av butikker og andre tilbud, felles estetisk utrykk 
og felles kampanjer, og ikke minst felles åpningstider som strekker seg utover 
normal arbeidstid.  

• Etabler grønne lunger og møteplasser ute og inne: Ett ledd i å gi gågaten en 
annen stemning enn kjøpesentrene, bør være å legge tilrette for en mer avslappet 
og mindre handelsorientert atmosfære. Gågaten bør være et sted man kan gå for å 
treffe folk og se på livet, uten hele tiden å føle at man må opp med lommeboken. 
Grønne lunger som inviterer til opphold og møteplasser ute og inne uten 
betalingsplikt kan være verdifulle bidrag til dette. 

• Gi fødselshjelp til noen magneter: En revitalisering av gågaten vil i beste fall ta 
noe tid. Inntil besøkstallet tar seg opp, kan det være tungt å etablere ny, 
kommersiell virksomhet i gaten. Endringen kan imidlertid fremskyndes og gatens 
profil forsterkes, dersom noen publikumsmagneter gis hjelp til å etablere seg i 
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området. To kandidater kan være et nytt bibliotek og/eller kulturhus og Gleng-
huset.  

• Tillat høyere utnyttelse i andre husrekke på begge sider av gaten: Den første 
husrekken på begge sider av gågaten er i hovedsak i bare to etasjer. Dette gir lite 
arealer, men kan være vanskelig å endre, både fordi mange av husene er vakre og 
gir gaten sjel og fordi gaten er såpass smal at høyere bebyggelse vil ta mye lys og 
følelse av luft. Utnyttelsen av husrekke nummer to fra gaten kan derimot økes 
uten å ødelegge gatens karakter. Den rekken kunne derfor bebygges med for 
eksempel 4 til 5 etasjer og med en blanding av boliger og kontorer. En slik 
utnyttelse kan også gi en prosjektøkonomi som tillater at det bygges 
parkeringskjellere under byggene. Slike endringer må rimeligvis avgjøres av den 
enkelte grunn- og/eller huseier, men kommunen kan gjennom regulering gjøre 
endringene mulig. 

I tillegg til denne typen konkrete og fysiske tiltak, kan paroler av typen ”Patrioter 
besøker gågaten minst en gang i uken!” øke befolkningens bevissthet om at hver og en 
kan ha en rolle i å bevare Sarpsborg som et sted og unngå at byen blir redusert til en 
forstad. 

5.3 Ny E6 og nytt sykehus viktige – men henger øvrig 
utvikling med? 

Ny E6 ytterligere vil styrke Sarpsborgs sentralitet. Vi er usikre på om 
arealplanleggingen fullt ut er tilpasset fremdriften i veiarbeidet, slik at de tilgrensende 
arealene vil bli tatt i bruk samtidig som den nye veien åpner. 

På samme måte er det liten tvil om at nytt Østfoldsykehus vil gi et viktig bidrag til både 
arbeidsliv og befolkning i kommunen. Variasjonen i arbeidstilbud vil øke, det samme 
vil antallet kompetansebaserte arbeidsplasser. Vi kan imidlertid ikke se at den fysiske 
planleggingen fullt ut har tatt hensyn til den økte aktiviteten sykehuset vil medføre. 
Dette gjelder så vel planlagt areal til boliger, som en tilpasset opprustning av veinettet. 
Selv om deler av veinettet ikke vil være et kommunalt ansvar, er det kommunens 
befolkning og næringsliv som primært vil merke effekten av god eller dårlig 
planlegging på dette området. 

5.4 Rygge sivile lufthavn mindre viktig – men kan bli det 
Den 17. oktober 2007 lettet det første kommersielle ruteflyet fra Rygge sivile lufthavn 
(RSL). I hele Østfold er det knyttet store forventninger til RSLs ringvirkninger for 
næringslivet. Vi tror dessverre forhåpningene er overdrevne. 

Markedet for flyreiser, og dermed også markedet for flyplassdrift, er i endring. For 10 år 
siden fantes ikke billigbilletter i dagens betydning, og i årene som kommer er det ikke 
usannsynelig at vi vil se en betydelig konsolidering av antallet flyselskaper i Europa. 
Dagens anslagsvis 60 selskaper kan bli redusert til 15. Dette øker selskapenes makt, og 
det finnes allerede eksempler på lavprisselskaper som i stedet for å betale 
landingsavgift, krever betaling for å lande på en bestemt destinasjon. Dette kan de gjøre 
fordi de flyreisende handler varer og tjenester for store verdier i regionen. 

Denne situasjonen gjelder først og fremst massemarkedet for privatpersoner. 
Indikasjoner kan tyde på at RSL i overskuelig fremtid vil være for liten til å tiltrekke 
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seg dedikert godstransport av betydning. Innen forretningsreiser er kanskje markedet for 
”private jets” det mest lovende, da disse sliter med å få plass på Gardermoen. 

Dersom RSL utvikler seg til primært å bli en destinasjon for lavpris- og 
chartermarkedet, er det tvilsomt om næringslivet generelt vil ha vesentlig nytte av 
flyplassen som kanal for egne reiser. Potensielle ringvirkninger kan i så fall først og 
fremst oppstå innen turisme og detaljhandel. 

Det bør undersøkes om og eventuelt hvordan fylkeskommunens eierskap i RSL kan 
utnyttes. Strengt økonomisk sett er det ikke utenkelig at regionen kunne vinne på å 
betale for at RSL tiltrekker seg flyvninger til destinasjoner som er tilpasset nærings-
livets reisebehov.  

5.5 En tydeligere, mer aktiv og støttende kommune 
Hva bør så Sarpsborg kommune gjøre for å bidra til de endringene som er omhandlet 
over? Kommunen kan ta en rolle i alle de forholdene som er beskrevet. Dette avsnittet 
omhandler de viktigste implikasjonene for kommunen. 

5.5.1 Mer stolthet – som synliggjøres 
Som beskrevet i avsnitt 5.1, mener vi Sarpsborg har mye å skryte av, men hemmes av 
unødig beskjedenhet. Kommunen har en naturlig rolle i å snu dette. Dette kan gjøres 
gjennom mange kanaler; både kommunens internettsider og annet informasjonsmateriell 
og i møter fra og utenfra kommunen. Å signalisere tro på egen kommune i møter kan 
være like verdifullt som dyre kampanjer. 

Vi tror det skal jobbes like iherdig med kommunens egne innbyggere og eget næringsliv 
som med omverdenen. På denne måten skapes flere ambassadører.  

5.5.2 Støttende for etablert og nytt næringsliv 
En rekke ganger under intervjuene kom det frem misnøye med at kommunen i liten grad 
på en systematisk måte støtter eksisterende og nytt næringsliv. I enkeltsaker får man 
god hjelp dersom ordfører og rådmann engasjerer seg, noe de imidlertid ofte gjør. Det er 
likevel begrenset hvor mange prosjekter to personer, med mange andre viktige 
oppgaver, kan engasjere seg i. 

Mulige virkemidler for mer systematisk arbeid kan være å dedikere noe mer ressurser i 
administrasjonen til dette formålet, jevnlige dialogmøter med næringslivet, og 
etablering av et støtteapparat for gründere. Særlig når det gjelder det siste, fremheves 
Sarpsborg som langt svakere enn Fredrikstad.  

5.5.3 Arealbank – også uten eierskap 
En viktig oppgave for kommunen er å sikre at det til enhver tid finnes en arealbank, som 
inneholder ferdig regulerte arealer tilpasset den sannsynlige utviklingen i arealbehov. 

Det har utviklet seg en praksis der norske kommuner i hovedsak overlater til grunneiere 
å utarbeide forslag til reguleringsplaner. Det er imidlertid fortsatt full adgang etter plan- 
og bygningsloven også for andre enn grunneier å fremsette slike forslag. Dersom 
planene ikke hindrer fortsatt uendret bruk, men åpner for høyere og mer variert 
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utnyttelse, er det vanskelig å se at det skulle møte motstand dersom kommunen i større 
grad utarbeidet slike forslag i egen regi. Slikt planarbeid må rimeligvis likevel foregå i 
tett dialog med berørte grunneiere. 

5.5.4 Forutsigbar og tålmodig, planmessig og innsatsvillig 
Det hører med til de absolutte sjeldenhetene å møte representanter for næringslivet som 
er udelt fornøyde med sin vertskommune. Ønsker om nettopp mer forutsigbarhet, 
tålmodighet og planmessighet er regelen, snarere enn unntaket. Et slikt ønske behøver 
likevel ikke være ubegrunnet, og vi tror Sarpsborg skal ta det på alvor. Planer som 
følges gjør det lettere for flere i den kommunale administrasjonen å bistå næringslivet, 
og planer som gjennomføres gir forutsigbarhet. Gode planer gjør det også lettere å 
delegere oppgaver, både fra politisk til administrativt nivå og innen administrasjonen. 

Utviklingsoppgaver er alltid tidkrevende, og især på krevende og langsiktige områder 
som nærings- og arealutvikling og omdømmebygging. I tillegg til tålmodighet, er det 
viktig at planer på slike områder har realistiske mål, og at det gjerne skilles mellom mål 
på kort, mellomlang og lang sikt.  

Et område hvor det kan etableres mål både på kort og mellomlang sikt, er 
sentrumsutvikling. Her kan kommunen spille en viktig rolle, både ved å  

• tilføre aktivitet i form av for eksempel nytt bibliotek  

• ta regi og ledelse blant de mange aktørene som må bidra til et vellykket prosjekt 
• regulere for høyere utnyttelse med større innslag av kontorarbeidsplasser. 

Et annet konkret tema kommunen med fordel kan gripe fatt i, er de litt halvgjorte, 
tidligere industriområdene langs elven, jfr. forrige avsnitt om arealbank.  

En nærliggende demonstrasjon av innsatsvilje, kan være at kommunen setter seg i 
førersetet for alle de gode kreftene som ønsker å bidra til et enda bedre Sarpsborg! 
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