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FORORD

Oppgaven er utarbeidet våren 2018 i emnet LAA325 

Planlegging og utforming av gater og byrom ved Norges 

Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Årets case-

område er Sarpsborg kommune, en kommune som har et 

overordnet mål om å blir Norges mest attraktive by innen 

2027. 

Kurset har bestått av to deler. Den første, analysedelen 

har dannet grunnlaget for del to, prosjekteringsfasen som 

har resultert i denne oppgaven. Oppgaven bør derfor ses i 

sammenheng med oppgavene fra analysefasen.

Vi har tatt utgangspunkt i utfordringer funnet i analysedelen 

og sett på hvordan østre del av Sarpsborg sentrum kan få 

et bydelsløft og knyttes sterkere til resten av sentrum for å 

skape et helhetlig og attraktivt sentrum. 

Gruppa bak denne oppgaven består av fi re 

Landskapsarkitektstudenter, Amanda Gjendem, Oda 

Jørgensen, Ragnhild Helene Løvli og Karoline Belden Næss. 

Dokumentspesifi kasjoner:
Format: A3 square, 297 x 297

Printes i A3 stående format
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BEGREPSDEFINISJONER

VISJON

Visjon defi neres i denne oppgaven som fremtidig bilde av den 
ønskede tilstanden til Sarpsborg

KONSEPT

Vi defi nerer konsept som konkrete forslag til planløsning og 
utforming

TILTAK

Spesifi kke fysiske inngrep og endringer 

ATTRAKTIVITET

Attraktivitet handler om at et steds tiltrekningskraft for bosetting og 
næringsliv (Vareide, 2013). 

BARRIERE

Fysisk og mental hindring i bylandskapet.

BYDEL

I denne oppgaven defi neres bydel som en del av byen som skiller seg 
fra resten gjennom fysiske og sosiokulturelle forhold.

BYDELSLØFT

En satsning på å løfte et spesifi kt område for å skape utvikling og gi 
vekst.

BYROM

Byrom defi neres som uterom avgrenset av bygg eller andre naturlige 
fysiske avgrensninger. (kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
2016)

BÆREKRAFTIG UTVIKLIG 

FN defi nerer bærekraftig utvikling som utvikling som tar vare 
på behovene til mennesker som lever i dag, uten at det går på 
bekostning av fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine 
(Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, 1987). 

INNBYGGERTORG

En arena som skal fungere som en sentral møteplass som 
tilrettelegger for samskapning og medborgerskap (Nye Asker 
kommune, u.å.). 

LANDEMERKE

Viktige bygninger eller attraksjoner som brukes til å orientere seg i 
byen. 

MÅLPUNKTER

Målpunkter defi neres som de viktigste stedene folk 
oppholder seg på eller oppsøker i hverdagen. (Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet, 2016)

NATURE PLAY

Et område designet for lek og læring i naturlige omgivelser. 
lekeapperatene skal være av mest mulig naturlige materialer, som i 
størst mulig grad minner om hva som fi nnes naturlig i for eksempel 
skogsormåder. 

PARSELLHAGER

Et dyrkningsareal delt inn i fl ere mindre parseller, som kan leies ut 
til intresserte som ønsker seg et sted å dyrke grønnsaker og vekster. 
parsellhager på kommunal grunn er ofte regulert til parkareal eller 
LNF-område (landbruk, natur og friluftsområde) (Bergen kommune, 
2018).

SUBURBAN

Utenfor det urbane ligger det suburbane. Området preges av en stor 
andel private uteområder og boliger i kombinasjon med off entlig 
rom. 

SHARED SPACE/MODIFISERT SHARED SPACE

Områder designet for samspill mellom ulike bukergrupper i gater 
og byrom som er utformet uten eller med begrenset bruk av skilt, 
oppmerking og fysisk separering (Michael W. J. Sørensen, 2011). 

I denne oppgaven betyr modifi sert shared space at bilen har fått 
ett oppmerket område, men dette er ikke til hindring for myke 
trafi kkanters frie bevegelse. 

URBAN

Bymessig, folk bor tett og i høyden. lite private uteområder. utforming 
er planlagt for funksjon og byliv. 

VERKTØYKASSE 

En samling av tiltak og virkemidler for en helhetlig planlegging.
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INTRODUKSJON
BAKGRUNN

Sarpsborg kommune ligger i Østfold, omtrent en 
time med bil sør for Oslo. Kommunen har i dag en 
befolkning på nesten 56 000 innbyggere. I 2016 feiret 
Sarpsborg 1000-års jubileum. Sarpsborg har en lang 
historie og den har hatt stor påvirkning på hvordan 
byen ser ut i dag. Kommunen sier selv at de ønsker å 
vokse på en bærekraftig måte og har satt et mål om å 
bli Norges mest attraktive by innen 2027. 

Med dette som utgangspunkt har vi dykket ned i 
Sarpsborg sentrum og identifi sert noen utfordringer 
som kom frem av den første oppgaven i faget.  

UTFORDINGER

Gjennom de tidligere analysene og samtaler med 
innbyggerne og  kommunen har vi identifi sert fi re 
sentrale utfordinger i sentrum. Disse er:

• Levekårsutfordinger hos beboere i deler av 
sentrum

• Manglende liv i sentrum

• Svak kobling mellom ulike sentrale målpunkter i 
sentrum

• Dårlig arealutnyttelse

PROBLEMSTILLING
Utifra analysen og de målene vi har satt oss 
ønsker vi å undersøke følgende problemstilling:

GJENNOM HVILKE FYSISKE OG 
FUNKSJONELLE TILTAK KAN UTFORDINGENE 
I SENTRUM ØST MØTES?

Gjennom analysen identifi serte vi inngangen 
til byen fra østsiden om et område som er 
veldig vikitg. Utifra dette har vi formulert en 
underproblemstillingen for å gjøre en vurdering 
og deretter en transfomasjon av dette området. 
Den lyder slik:

HVORDAN ER DET ØNSKELIG Å MØTE 
SARPSBORG FRA ØSTSIDEN?

VISJON

Visjonen er vår ambisjon for Sarpsborg sentrum 
øst. Dette er vårt bidrag til fremtidens Sarpsborg 
sentrum slik at de kan nå målet om å bli Norges 
mest attraktive by innen 2027. Vår visjon lyder 
slik:

SENTRUM ØST SKAL VÆRE EN BYDEL FOR 
FOLK SOM OPPFORDRER TIL AKTIVITET OG 
SOSIAL INTERAKSJON

MÅLSETTING

SKAPE ET SAMMENHENGENDE SENTRUM 
SOM BIDRAR TIL AT SARPSBORG SKAL 
NÅ MÅLET OM Å BLI NORGES MEST 
ATTRAKTIVE BY INNEN 2027

• STYRKE KOBLINGEN MELLOM 
BORGARSYSSEL OG TORGET

• SKAPE GODE MØTEPLASSER I SENTRUM 
FOR ALLE

• SKAPE ET GODT MØTE MED BYEN FRA 
ØSTSIDEN 

Figur 1.1: Sarpsbors plassering i landet
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OMRÅDEAVGRENSNING

I sentrumsplanen 2018-2030 til Sarpsborg legges 
det stor vekt på å skape et sentrum med et godt 
byliv. Den sier at Sarpsborg sentrum skal være 
et sted der mennesker møtes. Det skal være en 
god blanding mellom kultur, opplevelse, handel, 
næring og bokvaliteter. Sarpsborg sentrum skal 
ha en nærhet, hvor det skal være mulig å gå eller 
sykle mellom hjemmet og jobben. Denne nærheten 
skal legge grunnlaget for en bærekraftig utvikling. 
Sentrumsutvikling er mye mer enn bare arkitektur, 
det er sammenhengende mellom bokvalitet, vilkår 
for handel og næring, samferdsel, parkering, kultur, 
levekår, parker, blå-grønne strukturer og kulturmiljøer. 
Med visjonen «Sammen skaper vi Sarpsborg» skal 
Sarpsborg bli en levende og enda mer spennende by. 
Disse målene har vært bakgrunn for hvordan vi har 
angrepet oppgaven videre.

I oppgave 1 ble østre del av sentrum trukket frem 
som et område med en del utfordringer både når 
det gjaldt levekår og fysisk uttrykk. Dette ønsket vi å 
utforske nærmere, da målene fra kommunen om et 
helhetlig sentrum krever at alle deler av byen spiller 
på lag. 

Vi defi nerer i denne oppgaven sentrum øst som 
området øst fra Rosenkrantz Gate. Området kan igjen 
deles inn i fi re soner Frankrike, Gamlebyen, Fram og 
Grina (se kartet til høyre). Videre analyser bygger på 
rapporter, planer og andre kommunale dokumenter 
og det er lagt hovedvekt på vedtatte planer.

Figur 1.2: Sarpsborg sentrum med sentrum øst avgrensningen Figur 1.3: Sarpsborg Sentrum Øst
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SOSIOKULTURELLE FORHOLD

BEFOLKNINGSVEKST OG 
ALDERSSAMMENSETNING

I Sarpsborg kommune har befolkningsveksten de 
siste 20 årene vært på 18 % og det er en forventning 
om en økning på 11 % frem mot 2040. Befolkning i 
de ulike delområdene i sentrum øst er representert 
i aldersfordelings diagrammene under. De viser 
befolkningssammensetningen i de 4 ulike sonene i 
Sentrum Øst i 2017. Her ser vi at det er en overvekt av 
innbyggere i aldersgruppene 30 år og oppover.

0-9 år 10-18 år 19-29 år 30-66 år 67-69 år 80-89 år 90+ år
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Figur 2.1: Aldersfordeling i de 4 ulike sonene i sentrum øst

LEVEKÅR

Et av målene til Sarpsborg kommune er å utjevne 
sosiale ulikheter gjennom å bedre levekårene. En 
levekårskartlegging gjort i 2014 viste at det er store 
levekårsforskjeller innad i kommunen, også mellom 
like delene av sentrum (Levekår i Sarpsborg, 2014). 
Det er viktig å være forsiktig med å sette i gang 
prosjekter og tiltak som kan forverre levekårene i 
områder med levekårsutfordringer. I disse områdene 
viktig å prioritere tiltak som har positiv betydning slik 
som for eksempel opparbeidelse av grøntområder, 
lekeplasser, barnehager og liknende.

I Levekårsrapporten ble Sarpsborg kommune delt inn 
i 36 levekårssoner. I sentrum øst fi nner vi de to sonene 
Fram-Grina og Gamlebyen hvor Frankrike inngår. Det 
er fl ere indikatorer som kan brukes for å kartlegge 
levekår. Sentrale indikatorer som sier mye om 
levekårene til folk er fattigdom, arbeidsløshet, fl ytting 
og utdanning. Dårlige levekår sammenfaller ofte med 
lav utdanning og personer med innvandrer bakgrunn. 
Utdanning er nøkkelen til å utlikne sosiale forskjeller 
fordi kunnskap og kompetanse er viktig i møtet med 
utfordringer i samfunnet og for å utvikle seg som 
menneske. Fram-Grina har opptil 47% av beboere 
med lavt utdanningsnivå, grunnskole som høyeste 
utdanning, mens Gamlebyen ligger på en 39%. Det er 
disse områdene som også har lavest prosentandel av 
personer med universitets- og høyskoleutdannelse. 

Levekårsutfordringer er gjerne større i den delen av 
befolkningen med ikke-vestlig innvandrer bakgrunn. 
Dette gjelder mest for sentrale områder. I Sarpsborg 

er 12.2% av befolkningen innvandrere. 5% av disse 
er av ikke-vestlig innvandrer bakgrunn (Levekår i 
Sarpsborg, 2014). I forhold til levekårssonene er Fram-
Grina den sonen med fl est ikke-vestlige innvandrere 
med hele 41,1%. Gamlebyen ligger på mellom 28-
32%. Tendensen i Sarpsborg er at de ikke-vestlige 
innvandrerne bosetter seg i sentrumsområdene.  
Sonene Fram-Grina og gamle byen er de sonen som 
er preget mest av midlertidig tilhørighet og er de 
sonene med fl est levekårsutfordringer.
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BOLIG OG FLYTTING

Gode boliger, bomiljøer og boformer kan være med 
på å fremme sosial kontakt og tilhørighet. Boligen 
kan påvirke innbyggernes helse og deltakelse i 
arbeidslivet, den er grunnlaget for en god tilværelse 
og følelse av verdighet hos mennesker. Sentrum øst 
er dominert av blokkleiligheter og er sammen med 
resten av sentrum områder med færrest personer per 
bolig. Sonene Fram-Grina og Gamlebyen er de som 
har fl est boliger som leies, med 43,3 – 45,6 % leide 
boliger (Levekår i Sarpsborg, 2014). Dette kan være 
en antydning på at folk som bor i disse områdene 
mangler den økonomiske evnen til å kjøpe eller at det 
bare er en naturlig fase i livsløpet. 

Flyttehyppighet kan påvirke muligheten til å 
skape trygge og stabile nærmiljøer. Noen årsaker 
til fl ytting fra soner med lavere levekår kan 
være dårlig boligstandard og stedskvaliteter. 
Levekårssonene i den østre delen av sentrum har 
høyest fl yttehyppighet. Høy fl yttehyppighet kan 
indikere at sonen har kvaliteter som oppfattes som 
dårlige eller at det er boliger som er midlertidige for 
folks boligkarriere. De fi re sonene i Sentrum Øst har 
også høyest fl ytting ut av kommunen. Fram-Grina 
er den sonen hvor fl est Barnefamilier fl ytter fra. 
Dette kan indikere at dette er et område som ikke er 
tilrettelagt for barn og boenheter som ikke er egnet 
for familier. I Levekårskartleggingen fra 2014 hadde 
de en spørreundersøkelse som viser at mange i disse 
sonene gjerne skulle fl yttet til en større boenhet.

LEIE EIE

Sarpsborg: 18,9%
Fram, Grina: 345 boliger, 43,3%
Gamlebyen: 289 boliger, 45,6 %

Sarpsborg: 81,1%
Fram & Grina: 451 boliger, 56,7%
Gamlebyen: 344 boliger, 54,4 %

INNTEKT ARBEIDSLEDIGHET

ANDEL HUSHOLDNINGER 
MED LAVINNTEKT:
Fram og Grina: 11,6-13,9% 
Gamlebyen: 9-11,5%

Sarpsborg: 3,6%
Sentrum øst: 4,8-5,3%

INNTEKT OG ARBEIDSLEDIGHET

Inntekt sier mye om levekår. Fra levekårsrapporten 
for Sarpsborg fra 2014 fant de at levekårssonene i 
Sentrum Øst er de sonene med lavest median inntekt. 
Det er også i disse områdene fl est personer bor i 
lavinntektshusholdninger. Lavinntektshusholdninger 
er en inntekt som er lavere enn 50 % av 
medianinntekten. Barnefattigdom er noe som vi også 
fi nner en høy andel av, i området Fram-Grina spesielt. 
Her lever 28% av barna i lavinntektsfamilier.

Trygghet og tilhørighet i hverdagen fås 
gjennom en fast arbeidsplass, og det er en viktig 
hverdagsdimensjon. Gjennom arbeid bedres det 
økonomiske aspektet for levekår og det er en 
sosial forankring for folk. Arbeidsledighet kan føre 
til helseplager og omvendt at helseplager fører 
til arbeidsledighet. I levekårsrapporten fra 2014 
var det 3,6 % arbeidsledige i Sarpsborg. I sentrum 
øst var ledigheten fra 4,8-5,3%. Når det gjelder 
ungdomsarbeidsledighet ligger Sarpsborg på 3,8% 
ledighet. Når det gjelder ungdomsarbeidsledigheten 
er det Fram-Grina som har høyest med 8,3-9,6%. 
Ungdom som er arbeidsledige har en fare for sosial 
eksklusjon. Sentrum Øst har også høye andeler av 
personer som mottar sosialhjelp og uførepensjon. 
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MEDVIRKNING

SPØRREUNDERSØKELSEN

Etter analysefasen i emnet og et møte med 
kommunen var vi veldig interessert i å høre med 
innbyggerne om hva de mente om sentrum med 
fokus på Sentrum Øst. Vi utarbeidet vi et spørreskjema 
som hadde en rekke påstander som omhandlet 
blant annet grønnstrukturer, møteplasser, parkering 
og trygghet. Vi hadde et skjema for de som bodde i 
Sentrum Øst og et for andre innbyggere i Sarpsborg. 
Vi fi kk en del svar når vi var ute blant innbyggerne 
og opplevde at de var opptatt av hjembyen sin og 
hvilken utvikling den skulle ha. De aller fl este var 
veldig positive til befolkningsvekst og utvikling i den 
østre delen av sentrum.

Resultatene vi fi kk viste en del tendenser og det var 
stor enighet om at sentrum trenger fl ere parker. Det 
ble gjennom videre samtale med respondentene 
klart at Kulås var den eneste parken der man kunne 
ta med seg barna sine for å leke. Det positive var at de 
aller fl este følte seg relativt trygge når de oppholdt 
seg i Sentrum Øst og det var så å si ingen kriminalitet. 
Mange hadde lest om problemer med alkohol i 
området, men ikke opplevd eller møtt på det selv. Det 
var også et sterkt ønske om fl ere møteplasser rundt 
om i byen. De svarene vi fi kk har lagt grunnlaget for 
de videre analysene og arbeidet i denne oppgaven, 
da vi ønsker å lage forslag til utforming som vil gi 
mest mulig til innbyggerne i Sarpsborg. 

UTDANNING

ALDERSFORDELING

Ingen barn leker ved lekeplassen i Kvartal 88. Det er 
molefonkent. Som et tivoli som er kastet sammen. 
 
       Kvinne 70 år

“
”

Figur 2.2: Høyeste utdanningsnivået for respondenter av spørreundersøkelsen

Figur 2.3: Aldersfordeling for respondenter av spørreundersøkelsen
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GRØNNSTRUKTURER MØTEPLASSER

TRYGGHET OG KRIMINALITET JEG ER POSITIV TIL BEFOLKNINGSVEKST OG 
UTVIKLING I SENTRUM ØST

 Sentrum Øst må få en større tilhørighet med bysentrum, slik at fl ere butikker vil etablere seg her. I tillegg 

mangler det mere grønt og at leilighetsblokkene i blir ferdige slik at det kan yre mere liv.
               
               Kvinne 20 år

“
”

Figur 2.4: Grad av opplevd mengde grønnstrukturer i sentrum øst blant respondentene

Figur 2.5: Grad av opplevd trygghet i sentrum øst blant respondentene

Figur 2.6: Grad av opplevd antall møteplasser i sentrum øst blant respondentene

Figur 2.7: Grad av ositiv innstilling til utvikling  i sentrum øst blant respondentene
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KULTUR OG TILBUD

1.            Sarpsborg kulturhus
2.            ODEON Kino
3.            Sarpsborg Scene
4.            St. Marie Læringssenter
5.            Jehovas vitner
6.            Filadelfia kirken
7.            Moské
8.            Somalisk moské
9.            Metodistkirken
10.          Troens Ord - Frikirke
11.          Kurdisk islamsk trossamfunn
12.          Moské
13.          Borgarsyssel Museum
14.          Sarpsborg Tennisklubb
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Figur 2.8: Kultur og tilbud i Sentrum Øst
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Sarpsborg har et bredt kulturtilbud og ble kåret til 
årets kulturkommune i 2019 (Norsk Kulturforum, 
2019). Prisen skal hedre kommuner som har lagt 
mye innsats i å bedre kulturtilbudet. Sarpsborg har 
jobbet spesielt med å skape identitet og mangfoldig 
kulturtilbud til unge. Komiteen for prisutdelingen 
trekker frem Olavdagene, arbeidet med skulptursti, 
og inkluderende gratis tilbud for unge mellom 
7-18 år, som særlig gode tiltak. Det fi nnes en del 
kulturtilbud også i Sentrum Øst, eller som er rett 
på grensen. Sarpsborg kulturhus, Sarpsborg Scene 
og Borgarsyssel Museum som noen av de viktigste 
kulturtilbudene fi nnes her. Det er også viktig å merke 
seg alle de ulike religiøse menighetene som holder til 
i Sentrum Øst, fl ere moskéer og frikirker.

SARPSBORG SCENE

Sarpsborg Scene har vært kulturhus siden 1933. 
Teatersalen har 550 sitteplasser. I foajeen er det en 
permanent kunstutstilling av Harald Haraldsson. I 2. 
etasje ligger Folkets bar, et intimt konsertlokale og 
bar som er åpen i forbindelse med arrangementer på 
huset.

BORGARSYSSEL MUSEUM

Borgarsyssel museum ble stiftet i 1921 og ligger 
ved ruinen etter Nikolaskirken fra omkring 1115. 
Museet dokumenterer og formidler kulturhistorie 
fra hele Østfold fra middelalderen og fram til nå. 
Borgarsyssel Museum har fylkesomfattende samlinger 
fra Østfold, og er et friluftsmuseum med et 20-talls 
antikvariske bygninger og en middelalderhage. 
Museet har også Barnas Gård, med sau, lam, høner 
og kaniner. Området har også en museumsbutikk 
med cafe og middelalderhage. I tillegg fi nnes det 
et utkikkstårn her, på 28m hvor man får god utsikt 
over Sarpsborg. Museet har åpent mandag-søndag 
i sommersesongen, og torsdag til søndag resten av 
året.

SARPSBORG KULTURSKOLE (EPA)

Sarpsborg kulturskole ligge i St. Marie gate. Det har 
mange tilbud, spesielt for barn og unge men også 
for seniorer. For skolebarn fi ns det tilbud i skolekorps, 
musikk, dans, ballett, kunst, drama og teater, sirkus 
(akrobatikk, sjonglering mm.). I ett av lokalene fi nnes 
Verdensrommet, en fl erkulturell møteplass med åpen 
kafé.

ST. MARIE LÆRINGSSENTER

St. Marie læringssenter (tidligere Norsksenteret) ligger 
i Oscar Pedersens vei i Sarpsborg sentrum -og er en 
skole med 280 deltakere fra cirka 50 forskjellige land.

ARANGEMENTER OG
FESTIVALER

Folk i Sarp
Olavdagene
Sarpsborg festivalen
Litteraturuka sarpsborg
Kulåskalas
Glengfestivalen
Greåkerdagene
“Sommer i St.Marie”

Bilde 2.1: Olavdagene i Sarpsborg
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HENSYNSSONEN OG BESTEMMELSER RUNDT BORREGAARD

STORULYKKEFORSKRIFTEN

Borregaards storfabrikkanlegg er omfattet av EU 
direktivet om storulykker som skal forhindre ulykker 
med stort skadepotensiale (storulykkeforskriften). I 
forbindelse med disse nye kravene fi kk Borregaard 
i samarbeid med utenforstående ekspertise utført 
en omfattende risikovurdering som fulgte de 
retningslinjene direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) har lagt (Borregaards 
bærekraftsrapport 2017). Med denne rapporten 
som grunnlag har det blitt foreslått hensynsoner 
(vist på kartet til høyre) der utvikling i dette området 
skal være i tråd med direktivets retningslinjer. 
Hensynsonen størrelse kan reduseres dersom 
fysiske sikkerhetstiltak utføres på fabrikken. Dette 
har Borregaard allerede gjort ved konvertering av 
kloralkalianlegget og installasjon av nødtanker i 
kokeriet for SO2 håndtering. 
Det har vært mye debatt rundt denne hensynsonen 
i tilknytning til Borregaard. Som nevnt ovenfor gjør 
Borregaard hele tiden tiltak som gjør fabrikken 
sikrere, men samtidig øker også krav til sikkerhet 
for slike anlegg. Forslaget til hensynsone har tatt i 
betraktning de forbedringene Borregaard allerede 
har gjort og har blitt justert deretter. Hensikten med 
en slik hensynsone og storulykkeforskriften er å øke 
sikkerheten og skape forutsigbarhet for alle parter, 
bedriften, kommunen og beboere. 

GJELDENE PLANKART OG AREALPLANEN

Den foreslåtte hensynsonen i tilknytning Borregaard 
er delt inn i 4 nivåer med tilhørende bestemmelser 
om hva som er tillatt. Tabell 1 viser kortfattet hvilke 
bestemmelser som gjelder for de ulike sonene (Hentet 
fra arealplanen 2015-2016). Arealplanen sier videre at 
«Disse bestemmelsene gjelder nyetableringer og har 
ikke tilbakevirkende kraft. Eksisterende virksomheter 
og aktiviteter som er i konfl ikt med bestemmelsene 
kan fortsette». Planen poengterer også at på grunn av 
den usikkerheten om hvilke områder hensynssonen 
omfatter er det lagt inn en bestemmelse som sier at 
risiko- og sårbarhetsanalyser skal være i sterkt fokus 
ved videre detaljregulering. Borregaard er lokalisert 
i sentrumsplanområdet og omfattes dermed av 
arealdelplanen for sentrum. Denne delplanen 
har et revidert forslag på off entlig ettersyn og 
plandokumentene er per dags dato ikke gjeldene. 
Sentrumsplanen har bestemmelser for hensynssonen 
H_350 som omhandler storulykkebedrifter. Et 
tilhørende temakart, risikokonturer, fastsetter de ulike 
sonene av hensynssonen rundt Borregaard (se kartet 
for hensynsonen på neste side). Bestemmelsene til 
sentrumsplanen for hensynssonen H_350, temakartet 
og gjeldene plankart for arealplanen 2015-2026 
(utsnitt fra plankart under) samsvarer ikke med hvilke 
områder som er omfattet av hensynssonen. Dette 
gjør det vanskelig å vite hvilke bestemmelser og 
retningslinjer som gjelder i dag for Sentrum Øst. 

HENSYNSONE BESTEMMELSER FOR HENSYNSONENE, OBJEKTER OG 
AKTIVITETER TILLATT I SONENE

Indre sone Virksomhetens eget område. I tillegg kan for eksempel LNF område 
inngå i indre sone. kun kortvarig forbi passering for tredjeperson 
(turveier etc.)

Midtre sone Off entlig vei, jernbane, kai og liknende. Faste arbeidsplassser inne 
industri- og kontorviksomhet. I denne sonen skal det ikke være 
overnatting eller boliger. Spredt boligbebyggelse kan aksepteres

Ytre sone Områder regulert for boligformål og annen bruk av den allmenne 
befolkningen kan inngå i ytre sone, herunder butikker og mindre 
overnattingssteder

Utenfor ytre sone Skoler, barnehager, sykehjem, sykehus og liknende institusjoner, 
kjøpesenter, hoteller eller store publikumsarenaer må plasseres utenfor 
ytre sonen

HVORDAN BLIR VIDERE UTVIKLING I SENTRUM 
ØST

Hensynssonen H_350 med tilhørende bestemmelser 
vil føre til store begrensninger for utviklingen i 
Sentrum Øst. Dette vil være i strid med kommunens 
mål om et helhetlig sentrum. Dersom hele området 
som er foreslått går innunder bestemmelsene 
for H_350 vil dette ekskludere en hel bydel av 
dagens sentrum for fremtidig utvikling. Dette er 
en vanskelig vurdering å gjøre da det omhandler 
samfunnssikkerheten og det er mange interesser 
som skal ivaretas. Borregaard vil i dette tilfellet ha 
en tilstrekkeligstørrelse på hensynssonen slik at, om 
ulykken skulle være ute, vil ikke bedriften stå ansvarlig 
for skadene den forårsaker. Kommunen derimot vil 
ha den hensynsonen som har nok sikkerhetsmargin, 
men som krever minst mulig areal for at fremtidig 
utvikling skal bli mulig. Det vil i dette tilfellet kunne 
være hensiktsmessig med detaljreguleringer innenfor 
hensynssonen, med egen ROS-analyse, som vurderer 
om mindre enkelttiltak kan godkjennes.

Tabell 2.1: Bestemmelser for de ulike sonene innen hensynssonen hentet far Arealplanen 2015-2026 Figur 2.9: Utsnitt fra plankartet til arealplanen 2015-2016
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Hensynssone ytre grense

Hensynssone midtere grense1:5000

Figur 2.10: Hensynssonen tilhørende Borregaard
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BYGNINGSTYPOLOGI

TETT/ LAV OG TETT HØY BOLIGURBAN SUBURBIA

Karakteristikk

Fasader

Den bygningstypologiske analysen av sentrum 
øst baserer seg på kategoriene som Rodeo 
arkitekter la frem i sin Steds- og mulighetsstudie 
for Sarpsborg sentrum av de fysiske forholdene. 
Disse kategoriene deler bebyggelsen inn etter 
funksjon, bruk og arkitektonisk logikk. Gjennom 
denne analysen vil ulike kvaliteter i bebyggelsen 
avdekkes og man kan bedre forstå oppbyggingen 
og sammensetningen av Sarpsborg sentrum øst. 
De ulike bygningstypologiske kategoriene sine 
premisser og karakteristikker utdypes nærmere 
nedenfor (se. tabell 2.2).

Denne typologien karakteriseres av frittstående 
bolighus som oftest har egen hage. Denne typen 
bebyggelse gir beboerne muligheten for å bo 
sentrumsnært samtidig som at de får en bolig 
med suburbane kvaliteter som eneboliger med 
hage i rolige strøk i utkanten av sentrumskjernen.

Denne kategorien består av to ulike former tett/
lav som er 2-3 etasjer og tett/høy som er over 4 
etasjer. Begge formene er karakterisert som tett 
leilighetsorientert bebyggelse som gjerne har 
fellesarealer eller uterom som leilighetene deler.

Tabell 2.2: Bygningtypologi i Sarpsborg Sentrum Øst
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BOLIG & NÆRING KOMPAKT NÆRING
OFFENTLIG/INSTITUSJONELL, 
HISTORISK & KONTEMPORÆR

Denne typologien er delt inn i tre størrelser, 
liten, medium og stor skala. Bygningene innen 
denne kategorieninnehar både bolig og næring 
der næring gjerne er plassert på bakkeplan mot 
en gate. Bygningene innen denne typologien i 
Sarpsborg sentrum øst er lokalisert for det meste 
i tilknytning St. Marie gate.

Bygg innen denne typologien fi nnes i medium, 
stor eller ekstra stor størrelse. Disse byggene 
forholder seg til kvartalstrukturen og følger de 
føringene som denne kvartalsstrukturen gir for 
funksjoner, bruk og logikk.

Denne kategorien består av off entlige eller 
institusjonelle bygg som er av historisk eller 
kontemporær karakter.
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BYGNINGSHØYDER OG TYPOLOGI

Sentrum Øst er preget av lave bygningshøyder på 
for det meste 1-2 etasjer. Høyere bygg på 3-4 etasjer 
er lokalisert i tilknytning St. Marie gate. Den mest 
utbredte boligtypen er eneboliger med hage. De 
bolitypologiske tendensene i Sentrum Øst viser 
en mindre helhetlig typologi og som har fl ere 
konkurrerende identiteter i samme område (Rodeo 
2016). Dette forekommer i forbindelse med St. Marie 
gate og nordover mot jernbanestasjonen. Her er 
det en rotete blandingsstruktur av bolig/næring, 
kompaktnæring og leilighetsblokker

1-2 etasjers bygg

3-4 etasjers bygg

Urban suburbia

Tett/lav bolig

Tett/høy bolig

Bolig/næring (S)

Bolig/næring (M)

Bolig/næring (L)

Kompakt næring (M)

Kompakt næring (L)

Off entlige bygg

Historiske bygg1:5000

NYE PLANLAGTE BYGNINGSHØYDER

I sentrumsplanen til Sarpsborg kommune legges 
det til rette for urban bebyggelse. Dette vil 
si at byggehøydene vil økes for å få en bedre 
arealutnyttelse. Dette er et grep som har blitt tatt for 
å imøtekomme en befolkningsvekst der 40 % veksten 
skal foregå i sentrum. Store deler av sentrum øst vil 
kunne få høy urban og suburban tett bebyggelse. 
Den nye bebyggelses strukturen skal være mer åpen 
og øke mangfoldet av byrom, legge til rette for nye 
opplevelseskvaliteter og skape passasjer gjennom 
gårdsrom. 

Lav bebyggelse

Suburban tett

Urban høy

Ikke vurdertFigur 2.11: Nye bygningshøyder 

Figur 2.11: Bygningshøyder og typologi 
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VERNING AV BYGG OG OMRÅDER

Vernede bygg gul liste

Vernede bygg gul liste

Bygg foreslått for vern

1:5000

Sarpsborg skal utvikles til å bli en moderne by som 
bygges på historisk identitet (Sentrumsplanen 2018-
2030). For å få en by med en god stedsidentitet 
og positive opplevelser er det viktig å bevare 
god arkitektur, historiske bygninger og bymiljøer. 
Eksisterende kulturmiljøer i Sarpsborg skal utnyttes 
som en ressurs ved at man verner gjennom bruk. 
Tiltak på verneverdig bebyggelse skal bidra til økt 
vern. Tilbygg og påbygg skal ikke bryte med det 
gamle i form, høyde, volum eller fasadeutrykk. De 
ulike kulturmiljøene i Sarpsborg ligger i plankartet 
under hensynssoner som stiller krav til fremtidig 
utvikling for å styrke eksisterende særpreg og 
karaktertrekk. Kulturmiljø er defi nert som et område 
der kulturminner inngår som en del av en større 
helhet. Fremtidig utvikling i de ulike kulturmiljøene 
har ulike premisser og disse kravene er beskrevet i 
bestemmelsene. I Sentrum Øst har vi hensynsonen 
for kulturmiljøet kalt Kulsås øst. Dette området skal 
bevares som villaområde. For de to karakteristiske 
boligområdene «England og «Frankrike» skal 
utviklingen ha et historisk uttrykk. For resten av Kulås 
øst skal nybygg innpasse eksiterende struktur og 
form.  

I tillegg til kulturmiljøene er det utarbeidet en gul 
liste der enkelt bygg er listet opp som verneverdige. 
Denne listen skal sikre at byggene ikke rives og 
at fremtidig utvikling fører til økt vern. Dette skjer 
gjennom fremtidige detaljreguleringer. I kartet til 
høyre er det i tillegg til verneverdige bygg på gul liste, 
markert bygg som befolkningen i Sarpsborg ønsker 
vernet. Gjennom Rodeo arkitekter sin workshop 
med ulike representanter i Sarpsborg ble det lagd en 
oversikt over både områder og enkeltbygg de mente 
hadde verneinteresse. I kartet til høyre er områdene 
med verneverdi vist med lyseblått. De enkeltbyggene 
som fl est representanter ønsket vernet er markert 
med brun tjukk kant på byggene. Vi ser her at 
disse byggene overlapper med mange av byggene 
som er på gul liste. Kartet viser også byggene som 
representantene ønsket at skulle bli revet.

Figur 2.12: Verneverdige bygg og områder 
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SERVICE OG NÆRING

FRAM

GRINA

GAMLEBYEN

FRANKRIKE

Service/næring 1. etasje

Spise steder

Barnehager & skoler

 

 

 

Service og næring i Sarpsborg sentrum er for det 
meste lokalisert langs St. Marie gate. Både butikker 
og spisesteder i St. Marie gate har en tendens til å 
være plassert mot vest i den delen der det er gågate 
og opp mot torget. Spisesteder er det spesielt lite 
av og næring/handel er det også relativt lite å fi nne 
i den østre delen. Dette kan forklare hvorfor det er 
mindre attraktivt å bevege seg innover i sentrum 
øst. Service og næring er som oftest plassert i første 
etasjen på byggene langs St. Marie gate med boliger 
i de øvre etasjene. Byggene som har en aktiv fasade 
med næring er markert med lilla på kartet. De andre 
byggene som ikke har en farge er inaktive fasader 
der det enten er tomme lokaler eller boliger. De fl este 
inaktive fasadene fi nner vi aller lengst øst langs gaten. 
Gjennom medvirkning med beboere i Sentrum Øst 
og andre innbyggere i Sarpsborg ble det trukket frem 
at det var et ønske om fl ere bedrifter og spisesteder i 
denne bydelen.

1:5000Figur 2.13: Service og næring i senrum øst 
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SIKTLINJER
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Tårnet ved borgarsyssel Museeum

En siktlinje har ofte et målpunkt, dette er ofte 
et landemerke eller annen tydelig endring i 
bylandskapet som gjør det lettere å orientere seg i 
byen. Dette kan for eksempel være et signalbygg, et 
stort høyt tre eller en tydelig endring i landskapet. 

I sentrum øst er det tre siktlinjer som er viktige. Den 
lengste er siktlinjen fra gågaten i St. Marie gate til 
tårnet ved Borgarsyssel Museum (1). 

1. St. Marie Gate

2. Fv 109

3. Mot Glengshølen1:5000Figur 2.14: Siktlinjer i senrum øst 
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GRØNNSTRUKTUR
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I Sarpsborg sentrum er det Kulåsparken som er den 
største parken i byen. Det er denne parken folk drar til 
for å la barna sine leke. Det er mye grunnet at det ikke 
er noen annet alternativer, hvor det fi nnes attraktive 
lekeapparater. Dette var det fl ere av personene som 
svarte på spørreundersøkelsen vår som fortalte. I 
Sentrum Øst er det spesielt få grøntområder. Her 
er St. Marie plass den eneste parken. Dette er en 
plass som ikke er laget for lek og sittemulighetene 
er minimale. Den består mest av gress og noen få 
trær og er dominert av Genesis statuen med vannet 
rundt. Borgarsyssel museum er også et sted med 
grøntområder, men her er det bare mulig å oppholde 
seg i museets åpningstider. Det er ellers lite gate trær 
og vegetasjon i sentrum øst og grønnstrukturen er lite 
sammenhengende.

Figur 2.15: Grønnstruktur i senrum øst 
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PARKERING

270

281

Langtidsparkering

Off entlige parkeringsplassser

Privat parkeringsareal

Boligesoneparkering

En god parkeringspolitikk er viktig for å nå 
nullvekstmål i personbiltrafi kken og skape et 
attraktivt og levende sentrum. For å oppnå dette er 
det viktig å skille mellom beboere, handlende eller 
besøkende og personer som jobber i sentrum. Et 
av hovedgrepene i sentrumsplanen 2018-2030 er 
ny parkeringspolitikk hvor målet er å øke mengden 
gang-reiser i sentrum. Nye parkeringsbestemmelser 
trådte i kraft 2018 hvor store deler av sentrum har 
fått boligsoneparkering. Det har også blitt etablert 
langtidsparkering i Borregaardsbakken i sentrum 
øst for arbeidsreisende og andre som skal oppholde 
seg i lengre tid i sentrum. Som erstatning for deler av 
gateparkeringen er det planlagt et parkeringshus i 
kvartal 270 i Kirkegaten 28-32. Det er ønsket at dette 
parkeringshuset skal være i tilknytning til boenheter. 
Det vil også i føle sentrumsplanen legges muligheter 
for langtidsparkering/parkeringshus øst for Sarpsborg 
scene i kvartal 281.

1:5000

Figur 2.16: Parkeringsareal i senrum øst 
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TRAFIKKBILDET

50 km/t

Kjøreretning

Tun/Shared space

Lettere skadd

Alvorlig skadd

Kritisk skadd

Drept skadd

1:5000

Sarpsborg er i veldig stor grad preget av mye biltrafi kk og dette gjelder også 
for Sentrum Øst. Fv109 og Fv118 går begge gjennom sentrum øst. Fv109 har en 
årsdøgntrafi kk (ÅDT) på 6400 biler. Fv118 har en ÅDT på 16900 (Vegvesne.no/
vegkart/). I hovedsak er fartsgrensen i Sentrum Øst 30 km/t, unntaket er for Hjalmar 
Wessels vei, Oscar Pedersens vei, Kirkegata St. Nikolas gate og Olav Haraldssons 
gate hvor det er 50 km/t. Det er også kryssene i disse gatene som har vist seg å være 
mest utsatte for ulykker (se kartet nede til høyre).  
Pellygata er i dag enveiskjørt, med sykkelfelt som går begge veier. 

To konsekvenser av mye biltrafi kk er støy og dårlig luftkvalitet. Sarpsborg kommune 
gjennomførte en kartlegging av luftkvaliteten i 2015 og fant at sentrumsområdet 
generelt, har dårligere luftkvalitet enn ønsket. Dette gjelder spesielt ved Fv118 og 
Fv109 (Figur 2.18). Støy fra biltrafi kk er spesiell høy nordre del av sentrum øst langs 
Fv118 og langs gatene i som har mest trafi kk (Fv109, Pellygata og Kirkegata. 
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Figur 2.17: Støykart for sentrum øst. Desto mørkere farge, desto mer støy.
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Figur 2.18: Kartet viser hvilke områder det er målt dårlig luftkvalitet. 
Figur 2.19: Trafi kkbildet i Sentrum Øst 
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SYKKEL OG GANGE

Figur 2.22: Fremtidig sykkelveinett

Bilfører: 62%
Passasjer: 11%

6%

 5%

 15%

FERDSELSVANER

En reisevaneundersøkelse for Nedre Glomma utført 
i 2018 viser at over 60% av innbyggerne bruker 
privatbilen som transportmiddel (Opheim m.fl . 2018). 
Dette er også representativt for Sarpsborg. Det er 
svært få som tar kollektivt eller sykler til daglige 
gjøremål. 45% av de daglige reisene er under 5 km 
lange. Med et godt kollektiv tilbud og tilrettelegging 
for sykkel vil disse reisene kunne bli redusert 
betydelig. Dette vil bidra til å nå nullvekstmålet for 
persontransport med bil. Fremtidig trafi kkøkning 
må dekkes av kollektiv, sykkel og gange. For å nå 
målet må det 19 000 fl ere gangreiser og 8000 fl ere 
sykkelreiser til i Nedre Glomma regionen innen 
2030  (Opheim m.fl . 2018). Det betyr at det må bli en 
betydelig økning av disse reiseformene for Sarpsborg 
også.

Som en del av Bypakken Nedre Glomma er det 
planlagt å etablere et nytt sykkelveinett (se fi gur 
2.22). Idag er det bare Pellygata som har sykkelfelt 
på begge sider i tillegg til at den er enveiskjørt. Dette 
er begynnelsen på en positiv utvikling og vidre 
tilrettelegging vil gjøre sykkeln mer attraktiv som 
transportmiddel.
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Figur 2.23: Gang- og sykkelavstander i sentrum 

Figur 2.20: Transportmiddelfordeling daglige reiser

Eksisterende sykkelvei

Planlagte sykkelveier

FORBINDELSER OG REKKEVIDDER

I Sarpsborg sentrum er det ikke lange avstander 
mellom målpunkter. Med St. Marie plass, midt i 
sentrum øst, som utgangspunkt har de viktigste 
daglige målpunktene en avstand som tar maks 
3 min med sykkel og 10 minutter til fots (se fi gur 
2.23). Topografi en i sentrum er også relativt fl at 
som gir gode forutsetninger for økt bruk av sykkel 
og gange til reiser innad i sentrum. Det er høy 
parkeringsdekning i sentrum og innbyggerne 
er vandt til å ta bilen. For å redusere biltrafi kken 
i sentrum må det en holdningsendring til og de 
alternative transportformene må bli mer attraktive. 
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BYROM MED POTENSIALE FOR TRANSFORMASJON

1. Esso bensinstasjon: Stor åpen grå fl ate som står ubrukt, da det bare 

er en express stasjon. 

2. Kvartal 102 og det første møtet med byen fra østsiden. 

Store parkeringsfl ater med private boliger. Mulighet for bedre 

arealutnyttelse

3. Stor parkeringsfl ate som rommer hele kvartal 270.  I 

kommuneplanen for sentrum 2018-2030 står det i bestemmelsene 

at området skal detaljreguleres som helhet. Det tillates for off entlig 

parkering og sentrumformål.   

4. Kvartal 81 ligger rett ved St. Marie Gate og St. Marie plass. Området 

er i dag dominert av en grå fl ate som brukes til parkering. Mulighet 

for bedre arealutnytelse i hele kvartalet. 

5. Kvartal 88. I dag fi nnes det en lekeplass, samt rester etter en 

ballbinge (markert med gult). En parsellhage er etablert på det røde 

feltet nede til vestre på bildet. Det er 4 privatbloliger i kvartalet. 

Kvartalet kan egne seg godt som byromspark. 

6. St Marie gate fra St Marie Plass til Borrgarsyssel. Mulighet for å 

forlenge noen av funksjonene fra gågate delen lenger opp. Gaten er 

bred og gjør det enkelt og for eksempel etablere gatetrær og annen 

vegitasjon. 

Vi har plukket ut de byrommene vi mener har potensiale for tranformasjon. Dette er områder som i dag er preget av 
gråoverfl ater og fl ater som ikke har en funksjon. 

Harde grå fl ater

Myke fl ater

Vegitasjon/Bygg

Figur 2.25Figur 2.24

Figur 2.26

Figur 2.28 Figur 2.29

Figur 2.27
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Figur 2.30: Koblinger og byrom med transformasjonspotensiale i Sentrum Øst
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OPPSUMMERING AV DEL 2

UTFORDRINGERUTFORDRINGER

Møteplasser

Gjennom medvirkning og analysene 
fant vi at sentrum øst mangler gode 
møteplasser for folk. Sentrum Øst 
trenger møteplasser som gir 
mulighet for opphold og tilfeldig 
møter mellom mennesker.

Orienteringspunkter

Koblinger

Sentrum Øst mangler 
kolblinger til resten av 
sentrum. Spesielt er koblin-
gen mellom Torget i ene 
enden av St. Marie gate, og 
Borgarsyssel Museum i 
andre enden svak. 

Kvartalstrukturen gjør 
det vanskelig å orientere 
seg. Gatene er veldig like, 
bortsett fra gågata i St. 
Marie gate og St. Marie 
plass er det få kjente 
holdepunkter å orientere 
seg etter når man er i 
Sentrum Øst.  

Grønnstruktur

Hensynssonen

Selv om deler av Sentrum Øst 
oppleves som grønt (hagebyen i 
Gamlebyen og Frankrike), er 
gatene nermeste sentrum svært 
lite grønne og det ingen god 
sammenhengende grønnstruktur i 
området. 

Hensynssonen gir sterke 
restriksjoner for fremtidig 
utvikling av Sentrum Øst. 
Den kan bli en sterk barriere 
som vil gjøre det vanskelig 
med bærekraftig utvilking 
av sentrum som helhet.

Sentrum Øst har i dag et variert uttrykk både når 
det gjelder bygningstypologi, arealbruk og sosiale 
forhold. Bydelen er i liten grad koblet til resten 
av Sarpsborg sentrum. Det er et tydelig skille fra 
Rosenkrantz gate og østover mot Borgarsyssel 
Museum. Kommunen ønsker et helhetlig sentrum, 
men står ovenfor en del utfordringer. Gjennom 
analysen har vi identifi sert gater og byrom som har 
potensiale gjennom transformasjon til å gi Sentrum 
Øst et bydelsløft (se fi gur 3.32). Dette vil kunne bidra 
til et mer sammenkoblet og helhetlig sentrum i 
Sarpsborg. 

Figur 2.31: Oppsummering av utfordringer i Sentrum Øst
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Figur 2.32: Koblinger og byrom med transformasjonspotensiale i Sentrum Øst

Hensynssone ytre grense

Hensynssone midtere grense

Byrom med potensiale for tranformasjon 

1:5000
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DEL 3
TILTAK FOR BYDELSLØFT AV 

SENTRUM ØST
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TILTAK FOR BYDELSLØFT AV SENTRUM ØST

FYSISKE UTFORDRINGER

BEVEGELSE/MOBILITET

KOBLING/SIKTLINJER

PARKERING

SAMMENHENDE GRØNNSTRUKTUR

HELHETLIG SENTRUM

LITE “LIV”, LITE ATTRAKTIVT

MØTE MED SARPSBORG 
FRA ØST

HENSYNSONE BORREGÅRD

MANGEL PÅ BYROM

MANLER LEKEPLASS

SLITT UTTRYKK

LAV URBANITET

ENDRET KJØREMØNSTER

FLYTTE PARKERING

MER AREAL FOR GÅENDE

KOBLING MELLOM KVARTAL 88 
OG ST.MARIE PARK

FORLENGING AV ST. MARIE GATE

KOBLING MELLOM TORGET OG 
BORGARSYSSEL MUSEUM

SAMMENHENDE GRØNNSTRUKTUR

BYDELS-LØFT I SENTRUM ØST

FLERE BYROM

NY INNGANG TIL SARPSBORG FRA ØST

OPPGRADERING AV FASADER

STRATEGIER

WAYFINDING

WALKABILTY

TREPLANTINGSSTRATEGI

BYROMSNETTVERK

MIDLERTIDIGHET

FLERBRUK

LØSNINGER VERKTØYKASSE

SAMMENKOBLING

KVALITET

MOBILITET

BYNATUR

BRUKBARHET

LANDEMERKE

BÆREKRAFT

FLERBRUK

NÆRHET

I del 2 av oppgaven identifi serte vi utfordinger knyttet 
til fremtidig utvikling i Sarpsborg Sentrum Øst. Ut ifra 
disse har vi utarbeidet en verktøykasse som brukes 
som et redskap for å gjøre et bydelsløft i Sentrum Øst. 
Den er utgangspunktet for de grepene vi gjør videre i 
denne oppgaven. Verktøykassen under gir eksempler 
på løsninger på hvordan utfordringene i Sentrum Øst 
kan møtes. 

Vi har valgt å ta for oss 4 byrom som vi mener  er 
sentrale for å lykkes med et bydelsløft i sentrum av 
Sarpsborg. Vi mener at disse byrommene gir et godt 
utgangspunkt for å kickstarte utviklingen. Områdene 
valgt ut på bakgrunn av analysene, har idag lav 
arealutnyttelse og gir lite til omgivelsene. 

De har derimot stor potensiale for transformasjon. En 
transformasjon vil være med på å dekke fl ere behov 
blant innbyggerne i og besøkende til Sarpsborg. 
Deres funksjon og plassering gi et sammenkoblet og 
helhetlig Sentrum Øst, som styrker bydelens kobling 
til resten av sentrum.

Denne delen vil så videre gi konseptuelle 
utformingsforslag tl disse byrommene.

Figur 3.1: Verktøykasse for tiltak i sentrum øst

Figur 3.2: Sammenhengene i sentrum øst
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TREPLANTINGSSTRATEGI

Treplantingstrategien er med på å koble og styrke de forbindelsene vi mener 
er viktige i Sentrum Øst. Den er også med på bedre noen av utfordringene 
vi har identifi sert i Sentrum Øst, som luftforurensning, klimatilpasning med 
overvannshåndering og bevaring av urbant naturmangfold.

Trær i byen er med på øke attraktiviteten til områdene. Mennesket har en medfødt 
evne til å søke kontakt med naturen, en preferanse som stammer fra forfedrene våre 
som var jaktere og samlere (Wilson, 1984). Tilstedeværelsen av grønne elementer 
formidler budskap om rekreasjon, bærekraft og naturens mangfold (Gehl, 2010). 
Pilestredet Park i Oslo kan trekkes frem som et eksempel på hvordan grønne 
boligområder er attraktive både for de som bor der og besøkende (Rosenbak og 
Jørgensen, 2009). Der er det også lagt vekt på variasjon, detaljrikdom og bevaring av 
gamle trær. 

Grønne omgivelser i byen har også fl ere positive innvirkninger på menneskets 
sunnhet og trivsel.  En rekke vitenskapelige forsøk har bekreftet dette (Rosenbak 
og Jørgensen, 2009). Tilgang på grøntområder reduserer stress og promoterer 
restitusjon og konsentrasjon (Kaplan & Kaplan, 1989). Flere av undersøkelsene 
viser også at helseeff ekten ved å ha grøntområder i byen har større eff ekt på lavere 
sosioøkonomiske grupper, samt yngre og eldre personer, sett i sammenheng med at 
disse gruppene i større grad oppholder seg i utenfor hjemmet enn andre (Rosenbak 
og Jørgensen, 2009).

Treplantingsforlaget er ment som en veileder for steder vi mener det er ønsket å 
plante trær, og de er sett i sammenheng med plassering av eksisterende trær i dag. 
Trerekkene som danner hovedakser og de stedene vi mener burde få fl ere trær er 
fremhevet i dus orange på kartet til høyre. 

Vi har valgt fem ulike treslag for å få skape variasjon. Disse er vist til høyre på siden. 
Artene vi har valgt er lind, spisslønn, rød spisslønn, sargentkirsebær og tyrkerhassel. 

Figur 3.3: Valg av arter til treplantingsstrategi
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Fokusområder

Eksisterende trær

Eksisterende grøntareal

Jordbruk

Nye blodlønn trær

Nye kirsebærtrær

Nye grønne trær

Figur 3.4: Treplantingsstrategi
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VURDERING AV UTVALGTE BYROM

1 2

-

3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

12 KVALITETSKRITERIER FOR GODE BRYOM

Vi har brukt Jan Gehl sine 12 kvalitetskriterier for 
å gjøre en vurdering av de valgte byrommene i 
sentrum øst (Gehl Architects, 2014). Gjennom denne 
vurderingen får vi kartlagt kvalitetene og svakhetene 
til de utvalgte byrommene. Matrisen vurderer tre 
hovedkategorier, beskyttelse, komfort og nytelse. 
Disse deles igjen inn i 12 underkategorier for å in  
dentifi sere positive kvaliteter i byrom. 

BESKYTTELSE

Gode byrom kjennetegnes ved at de er trygge. Dette 
betyr høy trafi kksikkerhet, lite utsatt for kriminalitet 
og beskyttelse mot vær og vind.
 
KOMFORT

Byrom bør utformes slik at de kan brukes til passiv-, 
aktiv- og fl erfunksjonelt bruk. Det blir viktig med 
utforming av byens mellomrom og kanter slik at 
mennesker kan utfolde seg. De skal ha mulighet til å 
bevege og oppholde seg mot kanter slik at de føler 
seg beskyttet. 

NYTELSE

Gode byrom skal gi mulighet for gode 
sanseopplevelser. Dette vil si at byrommet og 
omkringliggende områder skal ha fokuset på den 
menneskelige skalaen og tilby kvaliteter, attraksjoner 
og andre tilbud.

På bakgrunn av analysene gjort i del 1, er det fi re 
byrom vi ønsker å ta tak i. Dette er kvartal 81, kvartal 
88, St. Marie Gate og kvartal 102 med inngangen til 
Borgarsyssel Museum. I analysene fant vi at alle disse 
byrommene har potensiale for transformasjon og vil 
være med på å løfte Sentrum Øst.

Figur 3.5: Matrise for vurdering av byrom basert på Jan Gehl m.fl . sin bok Det nye byliv  fra 2006 
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KVARTAL 81
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Figur 3.6: Kart over utvalgte byrom i sentrum øst
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KVARTAL 88 
KONSEPT OG TILTAK

12 kvalitetskriterier for gode byrom

Ny
te
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rt
• Lite sittemuligheter og møbler som

inviterer til samtale.
• Ingen belysning som lyser opp

området.
• Vanskeleig å bevege seg fritt.
• Dårlig sikt. 
• Dårlige detaljer og materialbruk.

• Oppfordrer til lek og aktiviteter knyttet 
til parsellhagen.

• Lite støy. 
• Gode lys og solforhold på dagtid.

I rådmannens forslag til høringsutkast for 
sentrumsplanen 2018-2030 står det at det i første 
planperiode skal det utvikles park i Kvartal 88. I dag 
er det 4 privatboliger, en lekeplass, rester etter en 
ballbinge, hvor veggene er fj ernet på grunn av klager 
på støy fra naboene i kvartalet. Dette var det mye 
missnøye med, da det viste seg at ballbingen var vikig 
for barna i området. Kvartalet har også en nedslitt, 
men tydelig velbrukt parsellhage og en grusplass som 
brukes til parkering. 

Lekeaperatene er av helt enkel design og funksjon. 
Kvartalet ligger i et rolig område og man opplever 
lite støy her. Det er veldig gode lys og solforhold 
på dagtid, men kvartalet har ikke belysning 
som henvender seg inn mot lekeplassen eller 
parsellhangen. Kvartalet opplevs som rotete, 
fragmentert og dårlig vedlikeholdt. 

Bilde 3.1: Lekeapparat med restene av ballbingen i bakgrunnen. Bilde 3.2: Parsellhagene som ikke lenger er i bruk. Bilde 3.3: Parkeringsplassen og det ene bolighuset i kvartalet. 

Figur 3.7: 12 kvalitetskriterier vurdering av kvartal 88
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Parsellhage

Flerbruksplass

Ballbinge

Nature play

Natur område med 
oppholdsrom og sitteplasser

Cafè/
innbyggertorg

Shared space

KVARTAL 88 SKAL VÆRE EN BYPARK SOM GIR 

ØKT LIVSKVALITET  FOR BEBOERNE I SENTRUM. 

PARKEN SKAL OPPFORDRE TIL AKTIVITET, 

TILFELDIGE MØTER MELLOM MENNESKER OG 

ØKT LIV I SARPSBORG SENTRUM. 

FYSISKE ENDRINGER OG TILTAK

• Ny ballbinge, plassert midt i kvartalet for å gi trygge rammer for lek med 

ball.

• Nytt lekeområde, “Nature play”  som gir barna mulighet til læring gjennom 

lek i naturlige omgivelser. 

• Oppgradering av parsellhagen til å bli et område med urbandyrking for 

beboerne. 

• Etablering av nytt bygg som skal fungere som en ute-/innendørs 

møteplass. Dette bør være en form for innbyggertorg som har fl ere 

funksjoner å tilby. 

• Parkeringsplassen gjøres om til en fl erbruksplass som kan brukes til 

marked, arrangementer og andre aktiviteter.

Figur 3.8: Plan for konseptuell utforming av kvartal 88

Figur 3.9: Illustrasjon for nye kvartal 88
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KVARTAL 81
KONSEPT OG TILTAK

• Ingen sittemuligheter og møbler som
inviterer til samtale.

• Ingen belysning som lyser opp
området kun fra byggene rundt.

• Harde triste fl ater
• lite innbydende fasader og dårlig

vedlikehold
• Dårlige detaljer og materialbruk.
• Stor åpen plass som er veldig utsatt for

vær og vind.
• Et sted for bilen ikke mennesket

• Mulighet til å se langt og god oversikt

12 kvalitetskriterier for gode byrom
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Kvartal 81 er idag et kvartal som er dominert av en asfaltfl ate 

som brukes til parkering. Byggningene i kvartalet er dårlig 

vedlikeholdt og har slitte fasader. Området er et eksempel på 

dårlig arealutnyttelse. Med sin sentrale plassering i tilknytning 

til  St. Marie gate like ved St. marie plass vil andre arealformål enn 

parkering være hensiktismessig ved fremtidig utvikling.

I sentrumsplanen 2018-2030 legges det opp til høyere 

arealutnyttelse gjennom tilretteleggeing for urban bebyggelse i 

sentrum. Det blir derfor mulig med høyere bygninger og tettere 

bebyggelse. Det blir også tilrettelagt for fl eksibel kvartalsstruktur 

hvor punkthus og passasjer gjennom kvartalene skaper en løstere 

struktur. Dette vil bidra til fl ere byrom og opplevelseskvaliteter 

i Sarpsborg sentrum. Kvartal 81 trenger en transformasjon. Den 

sentrale plassering til kvartalet gjør at en åpen struktur vil fungere 

godt her og bidra til å skape fl ere møteplasser i sentrum øst.

Bilde 3.4: Stor asfaltfl ate som dominerer i kvartalet Bilde 3.5: Dårlig vedlikehold og sitte fasader Bilde 3.6: Åpen plass med mange biler

Figur 3.10: 12 kvalitetskriterier vurdering av kvartal 81
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Figur 3.12: Illustrasjon for nye kvartal 81

ÅPEN KVARTALSTRUKTUR SOM GIR ROM 

FOR HØYERE BEBYGGESLE OG STØRRE 

AREALUTNYTTELSE

KVARTALET SKAL GI FLERE GODE BYROM I 

SENTRUM ØST OG SKAPE PASSASJER SOM 

KNYTTER PARALLELLGATENE SAMMEN

FYSISKE ENDRINGER OG TILTAK

• Punkthus med opptil 6 etasjer for høyere 

arealutnyttelse

• Åpen struktur for å skape passasjer og 

møteplasser

• Gønne arealer med vegetasjon og 

naturelementer for økt opplevelseskvalitet 
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ØSTRE DEL AV ST. MARIE GATE
KONSPET OG TILTAK

• Ingen vegetasjon
• Lite tilgjengelige fasader, trapper i

Inngangsparti og høye fortauskanter
• Ingen mulighet til å sitte
• Inviterer lite til opphold og aktivitet
• Enkelt design som er tilrettelagt for 

bilbruk

• Bredt gatesnitt med god sikt
• Fotau med god plass til fotgjengere
• Lav fartsgrense som gir økt trygghet 

for myke trafi kkanter

Bilde 3.7: St. Marei gate sett fra tårnet på Borgarsyssel museum Bilde 3.8: Gateprkering og fasade i St. marie gate Bilde 3.9: Gaten har fortau på begge sider

Vi vurderer denne delen av St. Marie gate som et 
byrom fordi vi ønsker å skape fl ere byrom i Sentrum 
Øst. Vi gjør denne vurderingen også fordi den i 
den vestre delen er en gågate og vurderer derfor 
denne gaten som et byrom i hendhold til Gehls 12 
kvalitetskriterier.

Denne delen av St. Marie gate er idag toveis kjørt. 
Den har et bredt gatesnitt og fortau på begge sider. 
Det er ved St. Marie plass fi re benker med mulighet 
for å sitte, men de er ikke skjermet. Trafi kkmengden 
er relativt lav og det er mulig å parkere i gaten. Det er 
en del tomme lokaler og generelt lite aktivitet i gaten. 
Sarpsborg scene ligger i tilknyttning gaten, som er et 
av de viktigste kulturtilbudene Sarpsborg har. Gaten 
har lite vegetasjon og oppleves som svært grå. 

Fra gaten ser man tårnet på Borgarsyssel museum. 
Koblingen mellom St. Marie gate og Borgarsyssel er 
idag dårlig, men har stort potensiale for å bli en sterk 
sammenkobling til resten av sentrum. Å styrke denne 
koblingen vil gi et mer helhetlig sentrum.

12 kvalitetskriterier for gode byrom
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Figur 3.13: 12 kvalitetskriterier vurdering av østre del av St. MArie gate
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6,8m 3,5m 4,0m

EN NATURLIG FORLENGELSE AV GÅGATEN SOM 

STYRKER SENTRUM SOM EN HELHET

EN ATTRAKTIV GATE MED ET GODT DESIGN FOR 

MYKE TRAFIKKANTER

FYSISKE ENDRINGER OG TILTAK

• Enveiskjørt hvor bilen skal gi plass for myke 

trafi kkanter og har en bestemt kjørebane, 

modifi sert “shared space”.

• Redusert fartsgrense for høyere trafi kksikkerhet

• Gatetrær og annen vegetasjon for økt 

opplevelseskvalitet og komfort

Figur 3.15: Plan og snitt for konseptuell utforming av St. Marie gateFigur 3.14: Illustrasjon av St. Marie gate mot Borgarsyssel Museum
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KVARTAL 102 OG INNGANGEN TIL BORGARSYSSEL MUSEUM
KONSEPT 

• Store asfaltfl ater til vei og parkering
• Dårlig framkommelighet og lite 

tilrettelagt for myke trafi kkanter
• Designet for bilen ikke mennesket
• Lite mulighet for opphold og aktivitet
• Begrenset gatebelysning

• Gode solforhold
• Relativt mange gatetær
• Fine og iøyenfallende fasader

Vi vurderer ikke dette området etter de 12 
kvalitetsprinsippene for gode byrom, da dette er et 
vedlig komplekst og sammensatt område. Kvartal 102 
og inngangen til Borgarsyssel museum består idag 
av hovedakelig veibane, store parkeringsarealer og 
ensformige grøntarealer. Dette er et viktig område 
for sentrum øst da det er det første man møter når en 
kommer kjørende inn til byen fra østsiden. 

Fylkesvei 109 deler området i to. Dette er en sterk 
barriere mellom museet og resten av sentrum øst. 
Dette er et område designet for bilen og forgjengere 
må gå omveier for å komme seg fra St. Marie gate og 
til Borgarsyssel museum. Kvartal 102 stykket opp med 
to adskilte parkeringsplasser og en boligtomt. Denne 
bygningen er idag ikke på gul liste og er dermed ikke 
verneverdig. Husene som ligger foran inngangen til 
Borgarsyssel er verneverdige. De er i god stand og har 
historisk verdi.

Bilde 3.10: Kvartal 102 sett fra tårnet på Borgarsyssel museum Bilde 3.11: Inngangen til Borgarsyssel og sikt til boligområdene 

Frankrike og Gamlebyen

Bilde 3.12: Kvartal 102 sett fra St. Marie gate

ET GODT FØRSTE MØTE MED BYEN FRA 

ØSTSIDEN

EN PLASS FOR MENNEKER SOM INVITERER 

TIL BRUK, MED GODE OVERLFATER UTEN 

HINDRINGER OG  MED ADGANG FOR ALLE

ET STED SOM OPPLEVES TRYGT OG 

KOMFORTABELT Å FERDES I OG IGJENNOM
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ALTERNATIV 1: STENGT FOR MOTORVOGNER
Dette alternativet vil stenge for all motorisert trafi kk i hele området og legge 
dagens trafi kk til andre veier utenfor. Dette vil skape et trafi kksikkert område for 
myketrafi kkanter, men vil skape mer trafi kk i andre gater i sentrum som idag ikke har 
kapasitet til mer trafi kk.

ALTERNATIV 3: SHARED SPACE
Tradisjonellt “shared space” hvor bilen også har tilgang til å kjøre over hele området, 
men må gi plass for mye trafi kkanter. Fordelen med et slikt system er at myke 
trafi kkanter kan gå i rett linje far a til b, men med tanke på trafi kkmengden på dagens 
fv 109 er sjansen for et kaotisk og potensielt farlig trafi kkbilde stor.

VALGT LØSNING: MODIFISERT SHARED SPACE
En modifi sering av “shared space” prinsippet er for dette området den mest 
heniktsmesige løsningen. Mye trafi kkanter kan begevege seg hvor de vil, mens 
motorvogner har begrenset bevegelsesmulighet.  På samme vis som for “shared 
space” må motorvogner gi vei for myke trafi kkanter. Fartsgrensen ikke være mer enn 
20 km/t for økt trafi kksikkerhet. I denne løsningen vil ikke veien være en barriere, slik 
som i alternativ 2. 

ALTERNATIV 2: SEPARERTE FELT FOR GANG, SYKKEL OG BIL 
Dagens trafi kkbilde får en liten endring ved enveiskjørte gater og sykkelfelt på begge 
sider av veien i tillegg til fortau. Her får alle trafi kkanter tildelt en plass i et system. 
Dette vil gi samme barriere som før.

For å komme frem til den beste løsningen for dette områet har vi under vudert 3 ulike overordnede konsept for løsing av trafi kkbildet. 

Ut ifra disse har vi kommet frem til en løsning som  kombinerer enkelte strategier fra hver av disse. 

Figur 3.16 Figur 3.17

Figur 3.18 Figur 3.19
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BORGARTUNET

Figur 4.1: Illustrasjon av Borgartunet

I denne delen av oppgaven presenterer vi 
Borgartunet, som er konseptet for transformasjonen 
for Kvartal 102 og inngangen til Borgarsyssel 
museum. Borgartunet er et tiltak for å nå målet om 
å skape et godt møte med byen fra østsiden. Vi har 
tatt utgangspunkt i de 12 kvalitetskriteriene for gode 
byrom, brukt tidligere i oppgaven, som prinsipper for 
utforming av dette området. 

Borgartunet skal være et godt byrom for mennesker 
som inviterer til bruk. Den skal skape et naturlig 
målpunkt i Sarpsborg med møteplasser for 
innbyggerne og besøkende. Utformingen skal være 
universell slik at byrommet er tilgjengelig for alle. 
Det skal bli et sted hvor folk trives med å oppholde 

seg og ferdes igjennom. Samtidig som å være en 
inngangsportal til byen fra østsiden skal, byrommet 
også styrke koblingen mellom St. marie gate og 
Borgarsyssel museum og dermed bidra til et helhetlig 
sentrum. 

Denne delen vil gi et forslag til løsning på 
underproblemstillingen: 

Hvordan er det ønskelig å møte Sarpsborg fra østsiden?  

Det vil foreslås en rekke tiltak som vil bli etablert 
på plassen. Utformingen vil skape forskjellige 
aktivitetssoner som vil gjøre Borgartunet til et 
mangfoldig og godt byrom. 

FYSISKE TILTAK

• Areal for aktivitet og opphold

• Flere ulike utformede soner til variert bruk

• Vannelement til lek og som estetisk kvalitet

• Variert vegetasjon i form av trær, busker, 
gress og blomsterbed

• Møblering og serveringstilbud
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DE 12 KVALITETSKRITERIENE FOR ET GODT BYROM
BE

SK
YT

TE
LS

E BESKYTTELSE MOT TRAFIKKEN

Det skal gjennom vår shared space 
modell bli et veldig trygt sted og 
ferdes. Fratsgrensen på 20 km/t 
skal gi forutsigbarhet for både 
sjåfør og myke trafi kkanter.

BESKYTTELSE MOT UBEHAGELIGE 
KLIMATISKE OPPLEVELSER

Vegetasjonen skal gi små oppholdsrom 
som beskytter mot vær og vind. Den lave 
fartsgrensen begrenser trafi kkstøy og 
støv.

BESKYTTELSE MOT KRIMINALITET OG 
VOLD

Den gode sikten på plassen sammen 
med god belysning på kveldstid gir økt 
trygghet. Utformingen oppfordrer til liv 
på dag- og nattestid.

KO
M

FO
RT

MULIGHET FOR Å GÅ

Shared space og universell 
utforming av plassen setter 
fotgjengere først. God plass 
og forbedrede fasader gjør det 
komfortabelt å bevege seg

UTSIKTSMULIGHETER

Det etableres god beslysning 
slik at man har god sikt også 
på kvelden. Sittemuligheter på 
forskjellige steder på plassen gir 
brukeren mange valgmulighter for  
observasjon.

MULIGHET FOR OPPHOLD

Ny serveringssone i nord enden inviterer 
til bruk. Fasader som rammer inn plassen 
gir gode kanteff ekter og støttepunkter.

MULIGHET FOR Å KOMMUNISERE

Valg av møbler gjør det enkelt å 
prate med andre. I tillegg vil den lave 
fartsgrensen redusere støynivået fra 
trafi kken og vannelementet distraherer 
fra annet støy.

SITTEMULIGHETER

Det vil være mange ulike sitteplasser hvor 
det er gode solforhold og god utsikt over 
plassen. Her kan man se på mennsker 
som går forbi og barn som leker.

MULIGHET FOR LEK OG FYSISK 
AKTIVITET

Det vil være en egen sone i det 
sørvestlige hjørnet av plassen som r til lek 
og aktivitet. Det tar inspirasjon fra nature 
play lekeplasser og vil gi barn muligheten 
til aktivitet i naturliknende omgivelser 
samtidig som det har estetisk verdi.

N
YT

EL
SE

SKALA

Selv om plassen er stor er 
elementene designet for 
menneskelig skala. 

NYTELSE OG TRIVSEL I OMGIVELSENE

Det blir etablert trær gjevnt 
utoverplassen for å skape et godt 
miljø. Trærne, blomsterbed og annen 
vegetasjon vil gi gode sanseopplevelser 
for brukerne.

ESTETISK KVALITET/ POSITIVE 
INNTRYKK

Det vil være variert materialbruk og 
gode detaljer som blomsterbed og 
blomsterbed som er kombinert med 
benk. Tre plattingen i serveringssonen 
vil gi en god estetisk kvalitet gjennom 
kontrast til resten av plassen. 
Vannelementet rundt tuntreet har både 
en estetisk verdi og funksjonell funskjon 
gjennom at for eksempel barn kan leke 
der.

Tabell 4.1:  Borgartunets 12 kvalitetskriterier
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AKTIVITETSSONER OG DET NYE TRAFIKKBILDET

AKTIVITETSSONER

På Borgartunet vil det etableres tre ulike soner. I 
shared space sonen ønsker vi  å legge tilrette for at 
myke trafi kkanter står i fokus, og at den skal oppleves 
som trygt å ferdes i. Den andre sonen vil inneholde 
ulike elementer som en nature play-inspirert 
lekeplass og den tredje sonen en opphøyd platting 
utenfor serveringssteder, og et vannelement med 
omkringliggende steiner.  Disse elementene vil bidra 
til økt aktivitet, og vil fungere som en aktiv inngang 
til resten av sentrum. Med en envesikjørt avkjøring 
fra Fv118 begrenses gjennomkjøringen på stedet, 
men bevarer tilkoblingen til det omkringliggende 
veinettet.   

DET NYE TRAFIKKBILDET

Ved etablering av Shared space mellom utgangen 
til Borgarsyssel museet og inngangen til resten av 
sentrum, ser vi det nødvendig å begrense trafi kken 
ved avkjøringen fra Fv118 til enveiskjørt, og sette ned 
fartsgrensen til 20 km/t. Dette vil mest sannsynlig 
føre til at mange velger andre kjøreruter, og samtidig 
frigjøre areal for potensielt utbyggelse til parkering. 
Veinettet vil ellers forbli som det er i dag. 

Når Østfoldbanen ferdigstilles med fi re spor, fører 
dette til omlegging av veien og i den forbindelse 
også en ny rundkjøring (BaneNOR, 2019). Gjennom 
denne omleggingen blir det ledige arealer som vil 
være hensiktsmessig å benytte til parkering fremfor 
mer sentrale områder i sentrum til parkeringsformål. 
Det vil også etableres sykkelfelt i veibanen for å sikre 
god fremkommelighet, som også vil være et godt 
alternativ som transportmiddel. 

P
P

P

P

PP

P
P

Eksisterende parkeing

Muligheter for ny parkering

Eksisterende sykkelfelt

Planlagt sykkelfelt

Shared space

Figur 4.3: Parkering og det nye trafi kkbildet

Figur 4.2: Aktivitetssoner og kjøreretning på Borgartunet

Figur 4.4: Shared space på Borgartunet

P
P

P

P

PP

P

Shared space

Lekeplass med nature play
Treplatting i serveringssonen

Eksisterende kjøreretning
Ny kjøreretning
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SOL OG SKYGGE ANALYSE

MIDT PÅ DAGEN

VÅ
R

SO
M

M
ER

VI
N

TE
R

ETTERMIDDAG

Figur 4.4:  Sol og sygge analyse Borgartunet

Området har svært gode solforhold 
hele året. Det er lav bebyggelse mot 
sør, som gir lite skygger for plassen. 
Plassen heller mot sørvest, noe 
som også gjør at skyggene faller 
bort fra plassen og man unngår 
slagskygger. De beste solforholdene 
er langs byggene øverst mot høyre 
i utsnittet. Der har vi valgt å lage 
til mulighet for uteservering på en 
treplatting. 

Huset på området i dag er ikke 
verneverdig og gir en del skygge 
til serveringsområdet på høsten 
og vinteren. I tillegg blokkerer det 
sikt og ganglinjer mot Borgarsyssel 
Museum. Vi har derfor valgt å fj erne 
det for å få en mer helhetlig plass.
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Figur 4.5:  Solforhold på Borgartunet

Figur 4.6:  Solforhold i serveringssonen
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A’

ILLUSTRASJONSPLAN

Tredekke 

Tuntreet, (Tilia cordata)

Vannelement med stein til lek

Ulike typer treslag

Japan Kirsebær, (Prunus serrulata)

Nedsunket bed i dekket

Blomsterbed og Blomsterbed   kombinert med benk

Opphøyede gressformer

Gressdekke

Grusvei

Betongheller

Brostein

Ny rundtkjøring

Figur 4.7:  Illustrasjonsplan over Borgartunet

Målestokk 1:500
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SNITT OVER BORGARTUNET

Figur 4.8:  Snitt A-A’

Figur 4.9:  Nature play området

Figur 4.10:  Tuntreet og vannelementet

A

SNITT A - A’

Snittet viser rommet mellom tårnet ved Olavs hall på 
Borgarsyssel museum og næringsfasadene i Borggata. 
Bilen i snittlinjen kjører ned den enveiskjørte gaten, 
og illustrerer hvordan myke trafi kanter er prioritert i 
byrommet.
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Figur 4.11:  Bilens begrensede 
kjørebane i shared space området

A’
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Figur 4.12:  Snitt B-B’

B

C

SNITT C - C’

Snittet viser utformingen av byrommet mellom 
fasadene med treplattingen for uteservering og 
utover resten av plassen. Også her ser man at de myke 
trafi kantene er prioritert. Det er mennesket som er i 
fokus på bygulvet. Den lille høydeforskjellen skaper 
variasjon i terrenget. Tuntreet med vannelementet 
rundt skaper senteret av plassen.
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B’

C’

SNITT B - B’

Snittet viser byrommet vest på plassen, med den 
nature play-inspirerte lekeplassen. Denne delen av 
plassen ligger noe skjermet til siden, men ment som 
litt skjermet krok som innbyr til lek for barna og med 
blomsterbed med benker rundt for foreldre. 
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DETALJER OG FYSISK UTTRYKK

DEKKE OG MØBLERING I SERVERINGSSONEN

I serveringssonen lengst nord på plassen vil det bli 
tilrettelagt for servering. Her vil det bli et dekke av 
tre for å skille det fra resten av plassen og markere at 
det ikke er shared space her. Det vil være sittegrupper 
hvor folk kan sette seg å ta en kopp kaff e og en 
matbit. Herfra har de full oversikt over plassen og om 
barna leker ved tuntreet kan de følge med på dem.

Figur 4.14:  Tredekke og sittegrupper i serveringssonen

KOMBINERT BENK OG BLOMSTERBED

Noen av blomsterbeddene vil legge mer til rette for å 
sitte. Disse vil på den brede randen delvis være dekt 
med treværke for å kunne sitte komfortabelt. Det 
vil også være en rygg på deler av benken. Disse vil 
ha samme blomsterpreg som de andre beddene på 
plassen.

Figur 4.16:  kombinert benk og blomsterbed

BLOMSTERBED

Det vil bli plassert opphøyde blomsterbed på 
forskjellige steder på plassen. Disse skal ha et fordig 
og fragerikt preg. Det vil være en kombinasjon av 
busker, stauder og sommerblomster. Dette vil gi 
fl otte farger om våren og sommeren samtidig som 
vintergønne busker gjør at det er grønt om vinteren 
også. Det vil i størst grad brukes hjemmlige arter fra 
Østfold til beplantningen i beddene. Det vil også 
være mulig å sitte på kanten om har større bredde.

Figur 4.15:  Blomsterbed
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SIRKEL MED VEGETASJON NEDSENKET I DEKKET

Noen av de nedsenkede sirklene vil ikke ha et tre, 
men de vil ha høyere vegetasjon i form av ulike 
gressarter og engblomster. 

GRESSKLEDD NEDSENKNING I DEKKET MED TRE

For å gi plassen variasjon i dekket vil det etableres 
sirkler som er felt ned i betonghelledekket. Disse vil 
være gressdekt og i tillegg skal det være plantet et tre 
i dem. Dette vil skape et variert og grønt uttrykk på 
plassen.

TUNTREET OG VANNELEMENT

Tuntreet vil være midtpunktet av plassen. Det vil 
være  et stort tre av arten Tilia cordata. I tilknytning 
til tuntreet, som omkranser det, vil det være et 
vannelement. Det vil være rundt 15 cm dypt på 
det dypeste med små  dyser som spruter vann. 
I vannspeilet vil det ligge steiner av relativt stor 
størrelse som oppfordrer til lek. Tuntreet og 
vannelementet vil skape et lavpunkt på plassen og 
det blir naturlig at det blir konstruert til å håndtere 
overvann.

Figur 4.19:  Vegetasjon nedsenket i dekket

Figur 4.18:  Gresskledd nedsenkning i dekket med tre

Figur 4.17: Tuntreet og vannelementet
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BELYSNING

Figur 4.20:  Illustrasjon viser ulike typer belysning 

Figur 4.21:  Illustrasjon av belysningen på Borgartunet

Belysning er viktig for opplevelsen av trygghet og for å sikre liv og aktivitet på kveldstid. Vi 
har valgt ulike typer belysning som gir ulik grad og styrke av opplysning. Gatelys er plassert 
ved vei og i utkanten av Borgartunet, mens på selve plassen er det annen type belysning i 
form av vegglys og spotbelysning. Spotbelysningen lyser opp trærne på plassen og bedene, 
både de som er opphevd og de nedsenkede. Det er også spotbelysning under vanndysene 
i vannelementet rundt tuntreet. Vegg belysningen er langs veggen mot Borgartunet i 
serveringssonen.

EKSEMPEL PÅ TYPER BELYSNING

LYSSTOLPE
Gir godt opplyste arealer 
og god oversikt.

VEGGBELYSNING
Lysstrålen er ikke slik at 
man blir blendet elller 
føler at man sitter under 
et rampelys. 

SPOTBELYSNING
Lyser opp ønsket objekt 
og fremhever det. Samt 
kan bidra til å skape 
nyskjerrighet.

Figur 4.22:  Eksempel på belysning.
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Figur 4.23:  Illustrasjonplan av belysningen på Borgartunet
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DEL 5
AVSLUTNING
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Denne oppgaven er utarbeidet på bakgrunn av 
Sarpsborg sitt manglende helhetlig sentrum og de 
sosiokulturelle forholdene i Sentrum Øst. I dag er det 
ikke så mye som trekker folk til Sentrum øst. Bydelen 
mangler en naturlig kobling til resten av sentrum og 
har behov for fl ere parker og grøntområder, spesielt 
for barn. Sentrum Øst trenger fl ere møteplasser/
målpunkter som gir økt liv i bydelen. 

Oppgaven viser forslag til tiltak som kan gi bydelen et 
løft, med fokus på transformasjon av gater og byrom. 
Oppgaven tar for seg 4 ulike byrom, med tilhørende 
tiltak for å oppnå målet om en attraktiv by hvor man 
ønsker å bo og oppleve. Gjennomtenkt utforming av 
gater og plasser styrker forbindelsene i sentrum og gir 
møteplasser som det i dag er mangel på. 

Det er utarbeidet en verktøykasse for å møte de 
fysiske og funksjonelle utfordringene i Sentrum Øst 
med strategier og løsninger, for å oppnå vår visjon om 
å skape en bydel for folk som oppfordrer til aktivitet 
og sosial interaksjon. 

AVSLUTNING
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