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FORORD
Dette prosjektet er utarbeidet i forbindelse med masteremnet
Planlegging og utforming av gater og byrom – LAA325 ved Norges Miljøog Biovitenskapelige Universitet våren 2019.
Hensikten med kurset er å få kunnskap om aspekter ved planlegging
av gater og byrom og hvordan funksjonelle, fysiske og sosio-kulturelle
forutsetninger kan bli premissgivende for utformingen. Årets
prosjektområde er Sarpsborg kommune, der kommunen ønsker å få
innspill til videre byutvikling med et fremtidsrettet mål om en attraktiv by
i vekst.
Vi er en gruppe på fire studenter som har jobbet med temaer knyttet
til utfordringer og muligheter rundt barn og barnefamilier i østre bydel i
Sarpsborg. Prosjektet bygger på tidligere registrerings- og analysearbeid
da kurset er delt i to ulike deler: en analysefase og en prosjektfase.
Analysefasen ligger til grunn for motivasjon for valg av tema og
problemstilling i denne prosjektfasen.
Vi vil gjerne rette en stor takk til emneansvarlig Einar Lillebye, samt
veiledere Ingun Bruskeland Amundsen og Ingrid Wendelboe for
veiledninger og stort engasjement underveis.Vi vil også takke Sarpsborg
kommune for informasjon og svar på henvendelser, samt alle eksterne og
interne forelesere i kurset for interessante og lærerike foredrag.
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SAMMENDRAG

BEGREPSDEFINISJONER

I Østfold fylke ligger den sjarmerende byen Sarpsborg. En by med rik
historie og mange fremtidsplaner. Ledestjernen og visjonen «sammen
skaper vi Sarpsborg» viser vei mot byens mål om å bli «et attraktivt sted
å bo, jobbe og besøke». Kommunen satser stort og i det fjerne ligger
ambisjonene om å bli «Norges mest attraktive by innen 2027».

BARN
Mennesker opp til atten år.

Kommunen forventer en økning i befolkningsvekst og det er pågående
arbeid med planlegging om fortetting i sentrum. Det er en realitet at
fortetting påvirker strukturene i byene og viktige verdier i form av
natur, leke- og rekreasjonsområder kan fort gå tapt i prosessen. Det er
derfor viktigere enn noen gang å satse på kvalitet i fortettingen slik at
menneskene som bosetter seg eller bor i byen kan leve gode liv i et sunt
bomiljø.

MØTEPLASSER
Steder for ulike møter som er lett tilgjengelige, offentlige og
allmenne (Afjord, 2019).

Sarpsborg ønsker seg flere barnefamilier boende i sentrum. Dette vil
tilføre byen liv, aktivitet og trygghet. I dag er det få barnefamilier som
kunne tenkt seg å bosette seg i sentrum og bykjernen anses som lite
attraktiv. Østre bydel er den delen av byen som per dags dato kommer
dårligst ut på gjennomført levekårsrapport (2014) og anses på nåværende
tidspunkt som lite attraktiv sammenlignet ved vestre bydel. Kommunen
ønsker derfor å legge til rette for tiltak som kan øke attraktiviteten her,
og da med særlig fokus på barn og barnefamilier. For en by som er god
for barn er vel en god by for alle?
Litteratur forteller at byer som prioriterer og inkluderer barns behov
i planlegging og utforming har større sjanse for å bli gode byer for alle.
Dette åpner opp for vår oppgave der motivasjonen har vært å øke
attraktiviteten i østre bydel ved å tilføre stedet en ny barnevennlig
identitet.
Reisen gjennom «Rokkeringen» tar deg med inn i en eventyrverden der
både store og små kan utfolde seg og leke fritt. Her kan nabobarna på
elve år balansere seg gjennom den skummel lavaløypa, fireåringen kan
ta følge med pappa til Balluba og besteforeldrene drar sammen med
barnebarna til Kongens boks. Slitte gater og byrom forvandles til nye
lek- og rekreasjonsareal, og blir en spennende løype som alle kan ta del
i. Rokkeringen er utarbeidet på et konseptuelt nivå og skal imøtekomme
Sarpsborg behov i en fremtidig utvikling.
Så hente fram fantasien og gled deg til reisen gjennom Rokkeringen!

BARNEFAMILIER
Familie med en eller to foreldre med et eller flere barn.

SNARVEI
Kortest mulig vei fra et sted til et annet.
FORTETTING
En byutviklingsstrategi som innebærer en høyere grad av
arealutnyttelse.
LEKEAREALET
Avgrenset utendørs areal med hovedfokus på tilrettelegging
for barn.
GRØNTAREALET
Naturpregede utearealer som enten er private, halvprivate
eller offentlige.
BYSPREDNING
Er det motsatte av å fortette, det vil si at bebyggelsen spres ut
over større arealer.
NÆRMILJØ
Tjenester, utearealer og sosialt nettverk i nærhet til en
persons hjem.
BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge
mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine
behov (FNs definisjon).
VISJON
En visjon skal være noe å strekke seg etter, og kan tildels være
uoppnåelig. En visjon symboliserer dit man skal en gang i
fremtiden.Visjonen trenger ikke være like konkret som det
målene er. Hovedmål og delmål skal lede frem mot visjonen.
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DEL 1
INNLEDNING
I innledningen presenteres bakgrunn for valg av oppgave, med visjon,
målsetting og delmål.Vi viser Sarpsborgs plassering på Norgeskartet,
oppgavens struktur og belyser dagens situasjon.

5

BAKGRUNN FOR OPPGAVEN
I Norge er det i dag en pågående fortetting i kommunene, og ofte
skjer dette dessverre uten helhetlig planlegging. Mulighetene til
gode løsninger uteblir og verdier man ønsker å ivareta forsvinner i
utbyggingsprosessen. Fortetting er en utbyggingsstrategi som brukes over
hele landet. Kryssende interesser med behov for redusert energibruk og
byspredning kommer ofte i konflikt med behovet for grønne arealer til
lek og rekreasjon, samt ønsket om å ivareta lokalt særpreg i bebyggelsen
(Guttu,1999). Fortetting er en bærekraftig utbyggingsstrategi som unngår
utbygging der boligområder spres stadig lengre vekk fra sentrum.Ved
å bygge tettere unngår man å belaste større landområder, skape store
transportavstander og man kan dermed redusere bilbruk og minske
behovet for infrastruktur. Derfor ønsker man i dag at flere skal bo
tettere (Nes, 2018).
Det er politisk ønskelig at det skal bo barnefamilier overalt, men det
er ofte slik at barnefamiliene er de som utsettes for å miste viktige
kvaliteter for godt bomiljø når det fortettes (Nes, 2018). I 2011 var
gjennomsnittlig størrelse på arealer til lek- og rekreasjon i norske byer
i underkant av 20 dekar (Haagensen, 2012), og i 2018 hadde 53% av
befolkningen som bor i tettsteder nærhet til rekreasjonsarealer (SSB).
Det er et kjent problem at mange familier flytter ut fra sentrum når de
får barn i skolealder, og det blir færre barn i byen. Barnefamilier kan virke
som et stabiliserende element i et bomiljø, og er på mange måter med
på å opprettholde diversiteten i byen. Det er derfor svært viktig at byer
som skal fortettes satser på kvalitet i fortettingen der naturverdier og
områder for lek og opphold ivaretas slik at man får gode bymiljø der alle
uavhengig av alder, kjønn og bakgrunn kan leve gode liv (Nes, 2018).

Mange av innbyggerne i Sarpsborg sier i en levekårsrapport gjennomført
i 2014 at de ønsker seg mer liv i gatene. Mennesker skaper liv i gater
og byrom. Jo flere mennesker som bor i sentrum desto bedre grunnlag
for næring og kultur. Gater vil også oppleves som tryggere der det er
mennesker da det er disse som skaper liv der.
Sarpsborg sentrum er i dag delt i to ulike bydeler der hovedskillet går
mellom vest og øst. Av disse to bydelene kommer østre bydel klart
dårligst ut på levekårsrapporten (2014) og ses på mange måter på som
et område med lav attraktivitet i dag. Her bor det et flertall lavtlønnede
innbyggere med tilsvarende lav levestandard. I tillegg ligger boligområdet
nært knyttet opp mot Borregaard, som er et av verdens mest avanserte
og bærekraftige bioraffineri. Borregaard har en streng hensynssone
som forhindrer utvikling i østre bydel noe som preger boligmarkedet
med lave priser og lav attraktivitet. Eiendomsmeglere og utbyggere tror
fortetting i øst kan bli utfordrende på grunn av den lave attraktiviteten,
samtidig som det er vanskelig i vest på grunn av høye tomtepriser. østre
bydel er derfor muligens det området i Sarpsborg sentrum som på
nåværende tidspunkt trenger mest opprustning (Sarpsborg kommune,
2014).

Med utgangspunkt i eksisterende situasjon og fremtidige planer har
kommunen løftet frem ønsket om å utvikle østre bydel til et mer
attraktivt sted å bo og da med særlig vekt på barn og barnefamilier. Så
hvordan kan et slikt ønske realiseres?
Dette temaet og spørsmålet vekket interesse hos oss når vi i denne
oppgaven skulle se på mulighetene rundt utviklingen av det fremtidige
Sarpsborg. østre bydel har mange gode kvaliteter og vi ser et stort
potensiale her.Vi har derfor valgt å se på mulighetene for å forbedre
oppvekstvilkårene for barn i østre bydel og øke attraktiviteten for
barnefamilier i området.Vi anser oppgaven vår som et viktige innspill
i videre utvikling der det er ønskelig å holde liv i sentrum og styrke
vanskeligstilte områder slik som østre bydel.
I oppgaven kommer vi med konkrete forslag til grep som kan øke
attraktiviteten for barn og barnefamilier i bydelen. Grepene skal
imøtekomme statlige anbefalinger om å ivareta viktige grønne arealer
til lek og rekreasjon, samt særegen bebyggelse i en fortettings prosess.
Prosjektet er utarbeidet med utgangspunkt i kommunens eget ønske om
å legge til rette for at flere barnefamilier bosetter seg i østre bydel.

“ Children are a kind of indicator species. If we can build
a successful city for children, we will have a successful
city for all people.”
Enrique Peñalosa, Mayor of Bogotá

Sarpsborg og østre bydel

Sarpsborg er en by i vekst og kommunen skal innen 2030 ha minst
60 000 innbyggere. I dag bor det 55 543 i kommunen som strekker
seg over 427 km2. Byen er en av Norges ti største byer og ligger i
Østfold fylke som er en del av regionen Nedre Glomma. Med visjonen
«sammen skaper vi Sarpsborg» der det overordnede målet er å utvikle
«et attraktivt sted å bo, jobbe og besøke» ønsker Sarpsborg å sette en
stopper for den stadig økende fraflyttingen i kommunen og puste nytt liv
i sentrum (samfunnsplan, 2018). Ny intercity med raskere togavstander
til Oslo vil gjøre Sarpsborg enda mer tilgjengelig og kommunen spår en
spennende fremtid i vente der fortetting og byutvikling skal gi nytt liv til
byen og gjøre den attraktiv for tilflyttere og eksisterende innbyggere.
I dag bor det få barnefamilier i Sarpsborg sentrum og et fåtall sier at de
kunne tenkt seg å flytte mer sentralt. Å bo i sentrum er en viktig side
ved stedsbruken ved at det tilfører bysentrum mangfold, liv og aktivitet.
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BOLIGHUS ØSTRE BYDEL
7

VÅRT GREP
I denne oppgaven ser vi på hvordan vi kan løse noen av Sarpsborg by
sine utfordringer i østre bydel ved å imøtekomme kommunens ønske
om å øke attraktiviteten for barnefamilier i denne bydelen. For å oppnå
dette benytter vi oss av eksisterende kvaliteter i bystrukturen og
føringer for fremtidige planer. Dette for å sikre at grepene imøtekommer
overordnede mål for bærekraftig byutvikling. Grepene er basert på
litteratur om barn i byen og analyser.
Vårt hovedgrep bygger på et overordnet perspektiv der vi ønsker at
barn og barnefamilier i østre bydel skal ønske å bli boende samt øke
attraktiviteten for nye tilflyttende barnefamilier.Vi ser nærmere på
bystrukturen med eksisterende forhold og foreslår konkrete tiltak som
vil gjøre gater og byrom mer barnevennlige. Oppgaven viser visuelle
forslag til hvordan hvert enkelt byrom kan utformes og hvordan
rommene kan knyttes sammen i en større helhet, både i østre bydel og i
forhold til resten av byen.
Sarpsborg kommune har en ambisjon om å bli «Norges mest attraktive
by innen 2027». I praksis betyr dette at by- og stedsutviklingen må
gjennomføres på en bærekraftig og fremtidsrettet måte der økonomiske,
sosiale og miljømessige aspekt vektlegges likt. Lykkes Sarpsborg med
en slik by- og stedsutvikling av høy kvalitet vil kommunens ambisjoner
om å være et godt hjemsted for alle kunne nås.Vi tror at overordnede
grep med tilrettelegging av nye lek- og rekreasjonsområder vil bidra til
økt attraktivitet i bydelen og skape nytt liv i sentrumskjernen. Bydelen
kan med ny barnevennlig identitet bli et symbol på bærekraftig utvikling
der et lite attraktivt område transformeres til å bli attraktivt. En slik
transformasjon kan fremstå som et godt eksempel med overføringsverdi
til andre byer i fylket og i landet, samt styrke kommunens ambisjoner om
å bli Norges mest attraktive by innen 2027 (Regjeringen, 2018).

VISJON FOR OPPGAVEN

Sarpsborg skal være Norges mest attraktive by innen 2027.

HOVEDMÅL
Barn og familier i østre bydel skal ønske å bli boende og området
skal være attraktivt for nye tilflyttende barnefamilier.

DELMÅL
Delmål 1:
Barn skal kunne bevege seg fritt på en trygg måte i gatene og
nabolaget alene og med følge.
Delmål 2:
Etablering av nye inkluderende møteplasser skal styrke nabolagets
tilhørighet og fellesskap.

Visjonen symboliserer dit vi ønsker at Sarpsborg skal være i 2027.
Hovedmål og delmål skal lede frem mot visjonen.
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OPPGAVENS STRUKTUR
Denne prosjektoppgaven er delt inn i seks deler. Hver del er viktige ledd
som gir oppgaven en oppbygning som til slutt fører frem til endelige
forslag. Hvordan prosjektet svarer på delmål og funn vises avslutningsvis
i oppgaven.

BAKGRUNN

VISJON & MÅL

LITTERATUR, REFERANSEPROSJEKT, ANALYSER

KONSEPT

ROKKERINGEN

AVSLUTNING

STATUEN GENESIS
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ØSTRE BYDEL
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Østre bydel ligger plassert sentralt i Sarpsborg sentrum. Bydelen deles
inn i flere underliggende bydeler, alle med sitt særegne preg. Det som er
felles for bydelen er at den naturlig nok etter navnet ligger plassert øst i
Sarpsborg sentrum med nærhet til stedene Borregaard og Borgarsyssel
museum, Glengshølen, Kulåsparken, Sarpsborg stasjon og St.Maries gate.
Bydelen ligger i slakt hellende terreng mot sør-øst og nord-øst, der
St.Maries gate er høybrekket. Bydelen er avgrenset etter kommunens
egen avgrensning for østre bydel i en levekårsrapport gjennomført for
Sarpsborg i 2014 (Sarpsborg kommune, 2014). Med utgangspunkt i dette
kan bydelen igjen deles inn i Fram-Grina og Gamlebyen. Store deler av
Fram-Grina preges av tydelig kvartalsstruktur med bebyggelse bestående
av blokkleiligheter, mens Gamlebyen består i hovedsak av eneboliger.

n
sjo
sta

STATUS ØSTRE BYDEL
I en steds- og mulighetsstudie for Sarpsborg sentrum utgitt i 2017 ble
det som en del av studiet utført en sosiokulturell analyse. Sosiokulturell
analyse er en analyseform som tar for seg det samfunnsvitenskapelige
perspektivet der målet er å ivareta den sosiokulturelle dimensjonen
i samfunns- og fysisk planlegging. Analysens mål var å belyse forhold
i østre bydel og elementer som: bruk, oppfatninger, opplevelser og
stedsinteresser ble kartlagt. I sammenheng med analysen ble det
gjennomført en intervjurunde av Norsk Forum som skulle avdekke deler
av situasjonen rundt blant annet boligforhold og levekår i sentrum. Disse
intervjurundene ga sammen med en levekårsrapport utført i 2014 et
bilde over det sosiokulturelle aspektet i Sarpsborg sentrum og da særlig i
østre bydel (Sarpsborg kommune, 2014)

St.
M

arie

gat
e

Kul
ås

par
ken

En utfordring ved nåværende kartlegging er at den sosiokulturelle
analysen og levekårsrapporten er noen år gammel. Det trekkes også
frem i analysen at statistikken om boligforhold i Norge er begrenset og
at den siste mest omfattende kilden i Folke- og boligtellingene (FoB)
fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble gjennomført i 2011. I dialog med
kommunen med etterspørsel etter nyere tall vil ikke ny levekårsrapport
eller statistikk bli kartlagt før nærmere 2020. Den sosiokulturelle
analysen baserer sine funn i levekårsrapporten fra 2014 og vi må derfor
gjøre det samme med et forbehold om at enkelte ting kan ha endret seg
(Sarpsborg kommune, 2014).
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Museum
FRANKRIKE
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Avgrensning sentrum
Avgrensing Fram-Grina
Avgrensning Gamlebyen
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Sarpsborg stasjon
Kulåsparken

Glomma
St. Marie gt.

Borgarsyssel museum

Borregård

AVGRENSING ØSTRE BYDEL
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INTERESSE FOR LEILIGHETER I
SARPSBORG SENTRUM

De med størst interesse for sentrale leiligheter er gruppen 50+ mens
barnefamilier ser generelt på sentrumsnære leiligheter som mindre
attraktive. Etterspørselen etter sentrumsnære boliger var forøvrig
stor hos enslige flyktninger, og en del minoritets norske barnefamilier
ønsket gjerne å bo sentrumsnært (levekårsrapport, 2014).

BOLIGFORHOLD

LEIEMARKED

18,9% leier sin egen bolig i Sarpsborg, dette ligger på
gjennomsnittet for hele landet. Andelen leide boliger er betydelig
høyere i østre bydel enn i vestre bydel.

BARNEANDEL I ØSTRE BYDEL

Barneandelen i Fram-Grina er lavere enn
gjennomsnittet for Sarpsborg,mens Gamlebyen
ligger på bysnittet.

TILHØRIGHET

LEIEMARKED

Østre bydel deles inn i to ulike levekårssoner; Fram-Grina og Gamlebyen.
•
•

I Fram-Grina er det 1413 innbyggere og 769 boliger.
I Gamlebyen er det 1214 innbyggere og 633 boliger.

Dette dekker til sammen en andel av utleieboliger på 43,3 og 45,6
prosent. Det er forøvrig grunn til å tro at utleiemarkedet er noe høyere
da disse tallene er fra 2011 og at utvikling i retning utleie har økt etter
dette.

Begge bydelene i øst preges av midlertidig
tilhørighet og ligger på topp når det
gjelder utflytting fra sentrum. Omtrent 20
% flytter årlig i Fram-Gina som også har
høyest andel av utflyttere ut av kommunen
med 8,35 %. Barneutflyttinger ligger også
langt over snittet for Sarpsborg generelt.
Andelen ikke-vestlige innvandrere er også
betraktelig høyere i øst enn for byen som
helhet, og er noe høyere i Fram-Grina enn
i Gamlebyen.

BOLIGTYPE

Blokk:
Fram-Grina 52% og Gamlebyen 30%
Tomannsboliger: Fram-Grina 29 % og Gamlebyen 52%
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LEVEKÅR
Sarpsborg har utfordringer på levekårssiden. Dette er dokumentert i
levekårsrapporen for 2014. Noe av grunnen til en slik utvikling er at
de fleste i Sarpsborg bor i områder uten store levekårsutfordringer,
samtidig som at det i noen soner er en opphopning av
levekårsutfordringer som kan føre til en ugunstig utvikling. Det vil
derfor være viktig å sette i gang tiltak i disse sonene for å motvirke at
problemene vokser og forsterkes. I tillegg til objektive registreringer
er det gjennomført undersøkelser av innbyggernes egne opplevelser
av sine levekår. Det viser seg at det i stor grad er likhet mellom
subjektive og objektive levekårsmål. Analysen og undersøkelsene
understreker at det er viktig å være klar over at denne kartleggingen
ikke gir grunnlag for å definere soner som gode eller dårlige å bo i.
Det finnes personer og familier med levekårsutfordringer i alle soner.

LEVEKÅR ØSTRE BYDEL
Det er viktig å huske at det er flere soner i Sarpsborg enn de to
sonene i Østre bydel som har sammensatte levekårsutfordringer.
Det som går igjen er at de fleste sonene med slike utfordringer
ligger nært sentrum. Ti av de registrerte sonene har store
levekårsutfordringer og åtte av disse befinner seg enten i, eller i en
sirkel tett rundt sentrum, mens kun to soner befinner seg litt lengre
unna sentrum.
- Fram-Grina er den bydelen som har størst utfordring på
levekårsindikatoren fattigdom, barnefattigdom, ungdomsledighet og
sosialhjelp.
- Gamlebyen er blant sonene med høyest andel unge
uførepensjonister, samt at også denne sonen skårer høyt
på indikatoren fattigdom, barnefattigdom, sosialhjelp og
ungdomsarbeidsledighet.
- Både Fram-Grina og Gamlebyen har høyere andel med lav
utdanning og personer som mottar arbeidsavklaringspenger enn
resten av sentrum, men for disse indikatorene er forskjellen fra østre
bydel sammenlignet med resten av sentrum betydelig mindre, altså
finnes disse problemene også i andre deler av sentrum.

Selvopplevde levekår i østre bydel
- utdrag fra levekårsrapporten 2014

I 2014 valgte man ut fire soner hvor man spurte om
beboernes egen opplevelse av levekårene sine (Levekår
i Sarpsborg 2014). Man valgte ut to soner som kom
henholdsvis «godt» og «dårlig» ut på den objektive
levekårsmålingen i 2012. Sonene som utgjør østre bydel
(Fram-Grina og Gamlebyen) representerte soner med flest
levekårsutfordringer, mens sonene Bakkeli og Hevingen (begge
ligger et stykke fra sentrum) representerte områder med få
levekårsutfordringer. Svarprosenten lå på 35 prosent for østre
bydel, og noe høyere for de to øvrige områdene.
Et av funnene viser at det er en høyere andel i østre bydel
enn i de to øvrige sonene som ønsker å skaffe seg en annen
bolig i samme nærmiljø som de bor i nå. De ønsker altså å
bli boende, men er på jakt etter en annen type bolig. Det ser
ut til at dette særlig handler om et ønske om en større bolig.
Samtidig er det flere som ikke vil anbefale venner og bekjente
å flytte til sitt nærmiljø i østre bydel (nesten 20 %), enn i de
to øvrige områdene (om lag 10%). Stygge områder og plasser,
samt utrygghet, anses som de mest negative sidene ved
nærmiljøet i begge sonene i østre bydel. I Fram-Grina fremstår
dessuten søppel og uryddighet som et omfattende problem. I
de to sentrumssonene er det sentraliteten som trekkes fram
som den klart viktigste nærmiljøkvaliteten, mens mange også
satte pris på at området har relativt rimelige boliger.

Sarpsborg - en av “framtidens byer”
En rapport om Byer og miljø (Haagensen, 2015) inneholder utvalgte
indikatorer og statistikk som beskriver miljøstatus og miljøutviklingen
i de ti største kommunene etter folketall, samt i to storbyregioner i
Norge. Rapporten skal gi en oversikt over miljøtilstanden i hver by,
hvordan den har utviklet seg, og i tillegg gi en sammenligning mellom
byene samt gi en indikator til hva byene bør prioritere videre. Byene
som er med i rapporten er en del av programmet “Framtidens byer” og
av totalt 13 byer er Sarpsborg en av disse.
Rapporten tar for seg ulike indikatorer deriblant indikatoren “Trygg
tilgang til leke- og rekreasjonsareal”.
Leke- og rekreasjonsarealer defineres her som: ” lekeplasser, ballplasser,
nærmiljøanlegg, 100 meterskoger, badestrender, offentlig sikrede
områder, parker og lignende områder som er mindre enn 200 daa”.
Tilgangen til leke- og rekreasjonsarealer fra bosted skal ikke overstige
200 meter. Det vektlegges også hvordan tilgangen er i form av veier,
stier, gang- og sykkelveier. Fartsgrense over 30 km/t anses som barriere
(Haagensen, 2015).
Diagrammet viser hvordan byene i 2011 og 2013 scoret på indikatoren
trygg tilgang til leke- og rekreasjonsareal.

Om lag 30 prosent av beboerne i østre bydel mener at mindre
biltrafikk og parkeringsplasser ville gjort at området ble et
enda bedre sted å bo i. Økt trygghet er også en faktor som
er viktig for mange, særlig i Gamlebyen (33,5%), men også
i Fram-Grina (25,7%). Ellers er det over 20 prosent i østre
bydel som mener at mer liv i gatene ville gjøre området enda
bedre. I østre bydel er det dessuten flere som rapporterer
at deres egenopplevde helse er dårligere, at de opplever å
være ensomme, har mindre sosialt nettverk samt opplever
begrensninger i deltakelse i fritidsaktiviteter på grunn av helse
eller økonomi enn i de to øvrige områdene.
Oppsummert vil vi påpeke at de aller fleste, i alle de fire
sonene, oppgir å ha gode levekår og at de bor i områder med
mange kvaliteter. Samtidig avdekkes en ulik fordeling mellom
de to sentrumssonene og de to sonene utenfor sentrum.
Selvopplevde levekår ser ut til å være svakere i de to sonene
som utgjør den østlige delen av sentrum. Dette funnet støtter
opp under at selvrapporterte levekår i stor grad sammenfaller
med de objektive levekårene som kan leses ut av statistikk
basert på ulike offentlige registre.

Figur 1

I kartleggingen fremkommer det at Sarpsborg i 2013 kommer dårligst
ut blant byene. Rapporten synliggjør hvordan byer kan få bedre tilgang
til leke- og rekreasjonsareal dersom dette anses som nødvendig. Eksempler som foreslås er å ta i bruk gamle næringsområder og andre dårlig
utnyttede arealer slik som parkeringsplasser eller “grå areal” til nye
leke- og rekreasjonsareal (Haagensen, 2015).
Det at Sarpsborg i 2013 kom dårligst ut på denne statistikken vil være
viktig informasjon å ta med seg videre i planleggingen av østre bydel.
Statistikken er noe gammel men man kan anta at situasjonen fortsatt er
noe lignende.
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FUNN ØSTRE BYDEL
Diagrammet viser viktige funn hentet fra informasjonen om østre bydel.
Disse funnene er viktige i videre arbeid.

Planlegge med fokus på
myke trafikanter

Planlegge forskjellig for
de to ulike bydelene

Behov for oppgradering
av utearealer

Ta hensyn til
laverestile beboere

Skape en sterkere
fellesskapsfølelse

30 prosent av beboerne i
østre bydel ønsker mindre
bilbruk.

Boforholdene er forskjellige
mellom Gamlebyen og
Fram-Grina.

I området er det stygge
områder og plasser, samt
utrygge utearealer.

Fram-Grina og
Gamlebyen har sammensatte levekårsutfordringer.

Det er en høy andel
utleieboliger i østre bydel der
nye folk flytter inn og ut.
Dette svekker
fellesskapsfølelsen.

Tilby gratis
fritidsaktiviteter med lav
terskel for deltagelse
Flere beboere opplyser at de
ikke har mulighet til å delta i
fritidsaktiviteter på grunn av
helse eller økonomi.

Skape trygge gater
med folkeliv
Rundt 20-30 prosent av
beboerne ønsker trygge
gater der det oppholder
seg flere folk.
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DEL 2
LITTERATUR,
REFERANSEPROSJEKTER &
ANALYSER
For å få en forståelse av hva som bør prioriteres for å oppnå hovedmålet
med oppgaven vår, har det vært viktig å hente inn relevant litteratur
og informasjon om temaet barn i byen. Konkret kartlegging av fysiske
forhold i østre bydel og et utvalg av refereanseprosjekter legger
grunnlag for arbeidet videre.

15

LITTERATUR
Hva er det som skal til for at barn får en god oppvekst i byen? Hvordan
leker barn i ulike aldre? Hva er viktige faktorer for å ivareta barns og
familiers behov i byer som stadig skal bygges tettere? Vi har alle vært
barn en gang; men på hvilket tidspunkt er det egentlig vi slutter å leke?
Og finnes det gode løsninger som oppmuntrer til å at voksne blir mer
delaktige i leken?
Denne litteraturdelen inneholder relevant teori som gir svar og innsikt i
spørsmålene ovenfor. Litteraturen legger viktige føringer for hvordan vi
har kommet frem til løsning på målsettingen vår; barn og familier i østre
bydel skal ønske å bli boende og området skal være attraktivt for
nye tilflyttende barnefamilier.

16

“ The choices we make in the built
environment can help to ensure children are
given respect, fair treatment, a
healthy life and the best chances of tackling
the challenges of tomorrow. By highlighting
children’s needs, we will be helping to solve
other urban challenges,
leading to cities that are better for
everyone.”

“ The presence of children in public spaces reclaims
them for everyone.When public areas are busy
with children and families enjoying cultural activities,
there is less drug dealing and littering. Public space
becomes cleaner and more secure.”
-Nayana Brettas, founder of CriaCidade

-Jerome Frost, Director, Global
Planning and Cities Leader, Arup

“ Children are a kind of indicator species.
If we can build a successful city for
children, we will have a successful city for
all people.”
- Enrique Peñalosa, Mayor of
Bogotá
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Overordnede premisser for å
tiltrekke barnefamilier
En visjon for barnevennlige byer:

Hvordan ser en bærekraftig, vellykket og sunn by ut? I en rapport utgitt i
desember 2017 av Arup’s Foresight m.fler er svaret:
En barnevennlig by.

Hvordan realisere visjonen om barnevennlig by i praksis?
Arup har samlet noen forslag til tiltak der man ved hjelp av små og enkle grep
kan gjøre en by mer barnevennlig:

Så hva er en barnevennlig by?

I følge Arup er barnevennlig by en by der:
•

Barn i alle aldre og uavhengig av funksjonshemming føler seg
velkommen og ivaretatt. Barna er friske, aktive, engasjerte og har
frihet til å leke, utforske og møte andre mennesker i sitt nabolag.
Foreldre kan føle seg trygge når barna leker utendørs og omgivelsene
legger til rette for at barna kan vokse og utvikle seg.

•

Gatestruktur og offentlige områder er utformet på en måte som
legger til rette for at alle innbyggere uavhengig av bakgrunn og alder
kan møtes og være en del av et større felleskap. Infrastrukturen er
attraktiv å oppholde seg i og gir rom for aktivitet og sosial kontakt.

•

Sammenhengende grønnstruktur er ivaretatt slik at barna får nærhet
til naturen gjennom tilgjengelige, trygge og interessante gang- og
sykkelveier mellom bosted og andre viktige knutepunkt.

Multifunksjonell grønn
infrastruktur tilrettelegger for
flere funksjoner, slik som
regnvanns-parker der lek
er mulig både under tørre og
våte forhold.

Kultur- og verdensarv- områder
kan være ressurser for inkluderende
og lekende byliv i en kombinasjon
av riktig bevaring.

Lekende utrykk slik som offentlig
kunst eller kreativt design på
busstopp gjør hverdagslige reiser
og aktiviter mer spennede.

Arealer tilrettelagt for folk i
alle aldre kan bli viktige
møteplasser for lokalsamfunnet
med økt interaksjon mellom
eldre og yngre.

Kartlegging av barnas
bruk av områder og arealer
synliggjør områdets
utfordringer og
muligheter.

Følelsen av eierskap
av offentlige plasser ved hjelp av
sammarbeidsprosjekter og økt
aktivitet, kan minske hærverk og
vedlikeholdskostnader.

Tiltak som gjøres i gata, slik
som fargerike overganger og
sambruksarealer, åpner
opp for varierende bruk og øker
oppmerksomheten til sjåførene.

Prioritet til myke trafikanter
senker trafikal fart og
tilretteleggger for et trygt
miljø for sosialisering og lek.

Lokale grønnsakshager byr på møter
mellom unge og eldre, sosialisering,
utvikling av ferdigheter og utendørs
fysisk aktivitet.
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Prinsipper for tilrettelegging av barn
og barnefamilier i byen
I en masteroppgave utarbeidet av Else Marie Nes har hun tatt for seg
problemstillingen: Hvordan tilrettelegge for at barnefamilier skal ønske
å bo i fortettingsområder i Oslo. Oppgaven er på mange måter svært
aktuell med tanke på fremtidig fortettingen i Sarpsborg sentrum. Sarpsborg
har allerede få barnefamilier som bor i sentrumskjernen og ønsker seg
en fremtidig by med flere barnefamilier boende i sentrum. Nes har i sitt
arbeid jobbet seg frem til noen prinsipper og løsninger til hvordan man
kan fortette i byen på en god måte, samtidig som man legger til rette for
god bokvalitet og trivsel for barnefamilier. Disse kriteriene kan brukes til
fysisk planlegging og evaluering i ulike skalaer og kan være nyttige å se på i
sammenheng med den fremtidige byutviklingen som skal skje i Sarpsborg
(Nes, 2018).

ORGANISERING

Tilrettelegge for
barnefamilier overalt

Planlegge rund hele
livsmiljøet til barnet

Lage en
helhetlig plan

Brukermedvirkning
og kartlegging

Se prosjektet i
sammenheng

Overkommelig pris

Nedprioritering av
bilen

Engasjere
lokalsamfunnet

OMRÅDENIVÅ

NÆRMILJØ

Fortette med
mangfold

Prosjektet bør gi
noe tilbake til byen

Tett og lav
fortettingstategi

Menneskelig skala

Kvartalstruktur med
variasjon

Bygg ut og sats
på kollektivtransport

Ta hensyn til
naturverdier, karaktertrekk i landskap
og i byen

Nettverk av gang-og
sykkelforbindelser
mellom alle barns
destinasjoner

Funksjonsblanding
med tjenester,
service og næring

Fleksibel bolig

Kvartalstruktur med
variasjon
Uteareal som
oppleves tilgjengelig
og orienterbart

Skille mellom privat
og offentlig
Rammer for ulike
grader av kontakt og
felleskap

Fleksibel lekeplass
og utearealer tilpasset ulike aldre

Grønne stimulerende utearealer

Intergenerasjonelle
møteplasser med
ulike aktiviteter

Solbelysning og lune
utearealer

Grønne friområder
med høy kvalitet

Sykkelparkering

Tenk utover
lekeplassen

Trafikkseparering

Belysning

BOLIG

Universell utforming
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TRYGGHET
Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet
for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for
et samfunn der trygge oppvekstmiljø har gode møtesteder, muligheter
for lek, og aktivitetsfremmende omgivelser er noe av det viktigste vi kan
gjøre. Barns hverdag blir mer og mer stillesittende. Manglende fysisk
aktivitet gir uheldige konsekvenser for stadig flere barn og unges helse.
Å skape trygge omgivelser som gir rom for fantasibasert lek, samvær og
fysisk utfoldelse blir stadig viktigere (Om barn og Planlegging, 2008).
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge der aldersgruppen defineres
som 0 til 18 år (umyndige) inneholder viktige nasjonale mål som skal
bidra til at barns behov ivaretas i planlegging og byggesaksbehandling.
Målet er å sikre oppvekstmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske
skadevirkninger. Oppvekstmiljøene skal ha fysiske, sosiale og kulturelle
kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om
barn og unges behov. I tillegg er målet å ivareta det offentlige ansvaret for
å sikre barn og unge de tilbudene og mulighetene som samlet kan gir den
enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial
og kulturell bakgrunn. Innenfor gruppen barn og unge vil det være ulike
behov og forutsetninger alt ettersom alder og bakgrunn. Tiltak for å sikre
oppvekstsvilkårene må derfor vurderes ut fra de behov barn har i ulike
aldre, og ikke minst for gruppen med nedsatt funksjonsevne. Kommunen
har i tillegg et særlig ansvar for å skaffe seg innsikt om innvandrerbarns
og unge innvandreres interesser (Rikspolitiske retningslinjer for barn og
planlegging,1995-2016).

Rikspolitiske retningslinjer til krav til fysisk utforming
Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet:

Mer barnevennlig mindre bil-vennlig

c. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal
til barnehager.

Trygghet, sikkerhet og god tilgjengelighet er som nevnt ovenfor sentrale
forutsetninger for å skape attraktive og gode oppvekstområder for
barnefamilier. Barn og unge tilbringer mye tid i lokalmiljøet, enten det er
hjemme, i barnehage, på skoler, med fritidsaktiviteter eller når de er ute
og leker. Trafikk, forurensning, kriminalitet og støy er elementer i byen
som gjør det vanskelig for barn å leke fritt og skaper utrygghet. Barn har
en dårligere evne til å vurdere fart, lite erfaring med å forstå trafikkbildet
og er mer sårbar for påkjørsler. Utforming av trafikkfrie gater og soner i
områder der barn og unge ferdes daglig er et viktige tiltak som minsker
sjansen for at barn blir involvert i en trafikkulykke. Bilfrie gater oppleves
også som tryggere enn gater med mye trafikk og støy. I tillegg til å minske
faren for fysiske skader ved trafikkerte kjøretøy er det viktig å skape
innbydende omgivelser der både barn og voksne kan føle seg velkomne
og trygge (Arup, 2017).

d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal
eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes
fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller
omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal,
eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de
hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller
framtidens behov ikke blir oppfylt.

Mye kan løses ved å inkludere barna i arbeidet og lytte til hvilke
bekymringer de har, hva er det som skal til for at de kan føle seg trygge i
sitt nærmiljø. Klarer man å utvikle gode nabolag og ferdselsårer der barna
kan bevege seg på en selvstendig og trygg måte vil foreldrene slappe mer
av. Trygge foreldre vil være villig til å gi barna større frihet til å bevege
seg på egen hånd i nærmiljøet og dette vil fremme positiv utfoldelse og
utvikling hos barna (Arup, 2017).

a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være
sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.
b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og
skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene:
- er store nok og egner seg for lek og opphold
- gir mulighet for ulike typer lek på ulike årstider
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for
samhandling mellom barn, unge og voksne.

Figur 2
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Hvordan leker barn i ulik alder?
Alderstypiske trekk i utviklingen av lek hos barn:

Barnas boforhold og omgivelser har stor betydning for barns oppvekst.
Når en skal planlegge arealer for barn er det viktig å ha en forståelse
av hvordan barn leker og at leken forandrer seg jo eldre barna blir.
Alle barn er ulike og det er derfor store individuelle forskjeller på når
barn mestrer ulike ferdigheter. Lek og fysisk aktivitet virker positivt
inn på barns sosialisering, motorisk utvikling og deres mentale helse.
Det er viktig å utforme lekeplasser og utearealer som legger til rette
for at barna kan finne egne måter å bruke arealet på utover det som
planleggeren har «programmert». (Nilsen. A-B, 1996. 47 s.).

Ett-fire år

De første leveårene er spesielt viktig for barnets senere utvikling. Hos de
yngste barna begynner utviklingWwrske deres omgivelser. Ansiktsuttrykk
og ting i bevegelse er spesielt fascinerende. De leker med leker, griper
ting og etterhvert leker med andre barn. NDLA (2018). Etter å ha
tilegnet seg ord i toårsalderen anvendes disse ordene i treårsalderen
som spiller en viktig rolle sosialt sett. Barna leker ofte sammen i små
grupper, men leken foregår for det meste parallelt uten noen egentlig
samlek. (Nilsen. A-B, 1996 43-44 s.).

10-16 år

Barna begynner å reflektere over hvem de selv er, og bruker mye tid
sammen med andre barn. De beveger seg mot ungdomstiden, som er
preget av mye hormonelle forandringer også fysisk og motorisk utvikling.
Med alle forandringene som skjer i kroppen har de ofte et spesielt stort
behov for å føle seg som en del av et felleskap og føler ofte på behov for
å skape seg en tydeligere identitet. (Nilsen. A-B, 1996 49-50 s.).
Ungdomsskoleelever leker, men på en annen måte enn de gjorde
da de var yngre. Leken blir ofte mindre fysisk og er mer dempet enn
tidligere (NDLA 2018). Jenter og gutter får etter hvert ulike interesser.
Guttene trekkes oftere mot mer konkurranseorientert aktivitet og
jenter har mer fokus på gode relasjoner og samvær med venner
(Jagtøien, G.L., og Hansen, K. 2000 126 s.).
I følge landskapsarkitekt Tone Lindheim i Bjørbekk & Lindheim er jenter
aktive, men på andre måter enn gutter – og de liker ofte å snakke
og bevege seg samtidig. Hun understreker også at det er viktig å lage
kreative, hyggelige områder for jentene og for de guttene som kanskje
ikke er så interesserte i fotball. (Lindheim, T. 2019)
Figur 2

I barnehagealder er barn nysgjerrig og liker å utfordre å teste nye ting.
De leker ofte rollespill, hvor leken går ut på å late som at man er noen
andre/noe annet enn en selv. De leker ting de kjenner til som tog, gå på
jobb, hund, mor-far-og-barn, eller andre ting fra hverdagslivet. Aktuelle
fysiske aktiviteter: Danse, løpe, hoppe, skli, balansere, hinke, smyge, fange,
kaste og ta imot ball, sparke ball, sykle med støttehjul, hoppe på steiner
(NDLA 2018).

Fem-seks år

Barna mestrer gradvis mer av fysiske aktiviteter og evner etterhvert
å gjennomføre ting de har begynt å trene på (Nilsen. A-B, 1996. 45-46
s). I denne aldersfasen utvikler rolleleken seg til mer regelstyrte leker i
forhold til i rollelek i barnehagealder (NDLA 2018). Barn leker bare for
lekes skyld, men leken beveger seg gradvis mot et mer prestasjon og
sosialt preg (Nilsen.A-B,1980. 9 s.).

Sju-ni år

I syvårsalderen har barn et mer realistisk syn på omverden. Dette er
også en roligere motorisk periode enn tidligere. Når barn nærmer seg
åtte-niårsalderen begynner barn å søke kontakt utenfor hjemmet og
venner fra skole og nabolag er interessant. Barna beveger gradvis over i
en større radius fra hjemmet enn tidligere. (Nilsen. A-B, 1996. 47-48 s).
De behersker etter hvert å klatre i ribbevegg, svømme, står på skøyter,
gå på ski og sykle. (NDLA 2018).

Figur 2

Figur 2
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LÆRING

INKLUDERING AV VOKSNE

Læringssyklus (Moore & Wong, 1997):
1. Utforske. Observere, manipulere, eksperimentere.
2. Oppdage. Klassifikasjon, sortere, veie, telle.
3. Notere. Bilder, ord, nummer, film.
4. Uttrykk. Grafer, rollespill, modell-laging, fortelling.
5. Lage. For eksempel: først lære om habitater, for så å lage et eget habitat for en kanin.
5. Overføre. Skjer i hjemmet og i lokalsamfunnet, der resultatet av utdanningen blir en del av livets kontekst.

Barns tilstedeværelse i det offentlige rom kan tiltrekke flere folk til et
sted, og med dette bidra til å utvikle lokalsamfunnet.Voksne bruker mer
tid utendørs der barn også befinner seg, noe som øker muligheten for
sosiale interaksjoner. Fra “design-for-urban-childhoods.pdf.” (sett inn
kilde)

Barn-Til-Barn læring:
Barn har en evne til å lære av hverandre gjennom samarbeid. Barn med
forskjellig lærestiler kan lettere jobbe sammen i inspirerende områder
sammenlignet med i et klasserom (Moore & Wong, 1997).
Rollespill:
Rollespill kan være en kilde til læring. Eksempler på rollespill kan være
multikulturelle forestillinger, sjørøver på tokt, japansk viftedans, karneval,
kinesisk kalligrafi og afrikansk instrumentverksted. Krigsleker er et populært form for rollespill der moralske verdier inngår med «det onde» og
«det gode» som elementer i leken. For noen barn er også rollespill en
viktig måte å gjenoppleve viktige hendelser i livet, enten gode hendelser
eller gjenopplevelse av stressende situasjoner for å takle disse. Rollespill
er derfor en viktig form for naturlig terapi (Moore & Wong, 1997).

Figur 2

Hvordan kan voksne inkluderes mer i planlegging for barnefamilier? Barn
oppdager verden ved å bruke hele kroppen og blir gjørmete og våte,
mens voksne foretrekker visuelt rene og velstelte områder og oppdager
verden mer passivt. Denne interessekonflikten er viktig å ta hensyn til
i planleggingen. Benker til de voksne bør ikke være den eneste tilretteleggingen. Tartakovsky (2018) skriver at samfunnet har en tendens til å
neglisjere lek for voksne. Lek blir sett på som uproduktivt, smålig og til
og med flaut. Men lek bringer glede, og er en viktig komponent i problemløsning, kreativitet og sosiale forhold (Tartakovsky, 2018).Voksen lek
bør derfor få et større fokus i planlegging for barnefamilier.
For at voksne skal kunne hengi seg i leken må de, slik som barn, føle seg
trygge. Når barn kan bevege seg trygt og fritt får også foreldre større
frihet og mindre stress. Barn får da muligheten til å leke uten strenge
strukturer og avbrytelse fra foreldrene sine.Ved å utforme byrom som
«familiens bakgård», kan både barn og foreldre føle seg trygge. Foreldre
kan da ta mer del i leken fremfor å være “livvakt” for barnet.

Figur 2
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FORSTÅELSE AV LEK
Lek kan oppstå i alle situasjoner, men lek blir lek bare i det
øyeblikket barna inntar en mental innstilling der de ønsker å leke.
Barna setter selv rammer og regler for leken i situasjonens hete, der
sosialiseringen finner sted i veien fram mot reglene (Bagøien, 1999).
Lek er en oppslukt tilværelse. Barn leker bare fritt når de er i en
prosess der det ikke finnes et mål med leken.Ved å pleie den frie leken
vil barnet selv kunne utvikle seg til sitt eget menneske, det vil si det
menneske naturen har bestemt at det skal være (Bagøien, 1999).
Orden og kaos er poler i leken. De fleste leker utspiller seg i et
midtfelt mellom orden og kaos, der harmonien i leken må bevares for
at leken skal kunne utvikle seg. Harmonien brytes om barnet er redd
eller føler seg utrygg. Den kaotiske delen av leken blir ofte misforstått
og lite akseptert, men det er viktig å akseptere de farlige, støyende og
voldsomme sider ved leken (Bagøien, 1999).
Hele kroppen tenker. Det er evnen til å oppfatte, fornemme og
bevege seg som gjør barn i stand til å forstå omgivelsene. Det er
noen grunnleggende motiver som styrker den kroppslige utfoldelsen;
sansetrang, bevegelsestrang, skapertrang og spenningstrang (Bagøien,
1999). Bevegelse inviterer til sosial interaksjon og dyrker utforskning,
gjensidig forståelse og medfølelse blant barna (Moore & Wong, 1997).

Utforming av områder for lek
Lek kan kategoriseres i (Rojals, 2005):
- Fysisk lek (hoppe, klatre, skli, krabbe)
- Sosial lek (gjemme seg, rollespill, jage hverandre)
- Fantasilek (ofte i forbindelse med elementer som sand, vann eller leire)
- Eksperimentering. Sensoriske leker (Lyd, lukter, tekstur, optiske
illusjoner, observere).
- Lek i fred og ro (ofte I forbindelse med sandkasser, bord og benker)
Besjeling: Barn er alltid på jakt etter liv.Ved besjeling blir konkrete eller
livløse gjenstander tillagt menneskelige evner eller egenskaper. Barn har
en unik medfølelse og barmhjertighet for dyr, og tillegger dyr og planter
liv, følelser, tanker og gjerne menneskelige egenskaper (Bagøien, 1999).
Barnekulturalderen: fra 5 til ca. 12 år: Overføring av lek fra de eldre
til de yngre, inkludert vitser, gåter, fortellinger, klappeleker, hoppetau,
paradis, gjemsel og balleker (Bagøien, 1999).
Familiekultur: Dagens samfunn med tro på fremskritt og individualisme
har endret muligheten for lek innenfor familiens rammer. I dagens
samfunn er det stor deltagelse i organiserte pedagogiske arrangementer,
der utfordringen i et verdiperspektiv blir å revitalisere en arena der
voksne og barn har mer tid sammen (Bagøien, 1999).

Det å leke er det samme som å skape. Leken åpner mulighetene
for å kunne eksperimentere med verden og skape nye meninger og
sammenhenger. I det ene øyeblikket er steinen en båt og gressletta
et hav, mens de i neste øyeblikk «bare» er en stein og en gresslette
(Bagøien, 1999).

Et område for lek bør oppmuntre til å utvikle sosiale ferdigheter, samspill
med andre og respekt for miljøet (Rojals, 2005). Omgivelsene skal også
legge til rette for aktivitet gjennom å stimulere nysgjerrigheten og åpne
opp muligheten til å eksperimentere og til slutt gi rom for spenning
(Bagøien, 1999)
Rom skaper orden og er med på å gi leken en mer avrundet form og
tydeliggjøre hvor den slutter og begynner. Det er vanskelig å leke i et
stort og tomt rom, fordi det synes endeløst. Miljøet bør inneholde
kvaliteter som gir balanse mellom åpne og lukkede bevegelsesmuligheter
(Bagøien, 1999). Barn i 5-års alderen bruker 47% av fritida si i
innelukkede rom (Bagøien, 1999). Områder for lek bør være avskjermet
for bedre sikkerhet og inndelt i soner for forskjellig lek (Rojals, 2005).
For å unngå kjedsomhet bør lekeapparatene være fleksible og passende
for hver aldersgruppe og forskjellig aktivitetsnivå. Det kan for eksempel
designes for spionering og gjemsel, for balansering og for forskjellige
aktiviteter som involverer gravitasjon (svinge, skli, hoppe). Det kan også
tilrettelegges for mer passiv aktivitet, slik som avslappende turer gjennom
landskapet. Her kan barnas fantasi bli stimulert gjennom observasjon av
omgivelsene (Moore & Wong, 1997).
Barn leker ofte på et mikronivå i et mikrokosmos (Bagøien, 1999).
Mikrokosmos betyr at mennesket en “liten verden.” For å tilrettelegge
for at barn kan leke med små objekter kan hyller, hjørner, knirker og
kroker integreres i utformingen (Moore & Wong, 1997).

Utearealer for forskjellig aldersgruppe

Utearealer for forskjellige aldersgrupper:
Alder og avstand
fra hjemmet
13-16 år
500 meter
7-8 år
200 meter

Store rekreasjonsom- Grønne korridorer
råder

Park/Lekeplass

Turområder inntil 2 km, max 20-50 meter bredde, max
500 meter fra bolig
500 meter fra bolig
5000 m2. Max 200 meter
fra boligen
balløkke for hver
200 meter

mindre relevant

1500 m2 150 meter
fra boligen
5-6 år
100 meter
3-4 år
50 meter

Mindre relevant

De minste barna trenger små arealer i umiddelbar nærhet til hjemmet (Rojals, 2005)
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FUNN LITTERATUR
Diagrammet viser viktige funn hentet fra teorien.
Disse funnene er viktige i videre arbeid.

Arealer skal være sikret
mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen
helsefare.

Gater og byrom skal
skape trivsel, frihet,
trygghet og fellesskap.

Oppfordre til læring,
aktivitet og utvikling av
sosiale ferdigheter i
designet.

Inkludere voksne i
leken.

Skape velfungerende
transportnettverk.

Tilrettelegge for
mangfold og universell
utforming.

Bevare kvaliteter og
kultur på stedet.

Designe fleksible
lekearealer tilpasset
ulike aldre og ulik lek.

Planlegge for nærhet og
store nok arealer til
natur og utearealer.

Designe slik at barn i
forskjellig alder kan få
følelsen av spenning.

Lytte til barns ønsker og
behov i planleggingen.

Designe arealer som gir
rom for fantasibasert lek.
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REFERANSEPROSJEKTER
I denne oppgaven har vi hentet inn relevante refereanseprosjekt som har
gitt oss inspirasjon til den videre utformingen av prosjektet vårt.
Referanseprosjektene inneholder eksempler på hvordan en kan
tilrettelegge for gode møtesteder og boforhold for barn i byen.
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ET NETTVERK

Bogotá, Colombia
Enrique Peñalosa, den tidligere borgermesteren i Bogotá, sa en gang:
«Barn er en slags indikatorer. Hvis vi kan bygge en vellykket by for barn,
vil vi ha en vellykket by for alle!» (Arup, 2017, s.14). Politisk motivasjon
har transformer Bogata i Columbia til en mer miljø- og barnevennlig by.
Et nettverk av 1200 nye parker og lekeplasser har blitt etablert, samt et
beskyttet sykkelveinett og et hurtig banenettverk for buss. Parkene og
lekeplassene vil fremme velvære, lykke og helse hos innbyggerne, samt
motivere til fysisk aktivitet (Congress of parks Bogata, 2019).

Figur 3

AKTUELT

Figur 4

Et nettverk av parker og lekeplasser som sikrer barns nærhet til lekeområder.

FORENER NABOLAG

São Paulo Criança Fala prosjektet
São Paulo Criança Fala prosjektet transformerte en 7 km lang strekning
langs Billings Reservoir om til en offentlig park og et grønt nettverk for
innbyggere av alle aldre. Parken har en kontinuerlig gangvei gjennom byen
som forener de ulike nabolagene og gjør det offentlige rom tilgjengelig
(Arup, 2017, s.34). Topografien var et viktig element i designet av lekeplassene og barnene ble oppfordret til å bruke terrenget aktivt i leken.
Terrenget skulle gjøre det tryggere å klatre opp langs en sklie og klatre i
trær uten å være for høyt over bakken.

Figur 5

AKTUELT

Figur 6

En gangvei gjennom byen som forener de ulike nabolagene og sikrer innbyggernes tilgang til offentlige møtesteder.

FAVORISERER LOKALBEFOLKNINGEN

Freiburg,Tyskland
Freiburg har gjennom de siste 40 årene hatt omfattende planer om
langsiktig areal- og transportbruk som fremmer miljø, livskvalitet og
bærekraftighet (Arup, 2017, s.31). For å oppnå dette har byen begrenset
fartsgrensen for biler til gå-hastighet og frigitt parkeringsareal til offentlig
rom tilrettelagt for lek og opphold. Dette har ført til at byen har fått et
integrert offentlig transportsystem, bærekraftig overvannssystem, samt
utvikling kriterier som favoriserer lokalbefolkningen. Strategien har også
ført til redusert bilbruk, økt grønn mobilitet og offentlige rom som er
spesielt tilrettelagt for barn og eldre.

Figur 7

Figur 8

AKTUELT

Senke fartsgrensen i gatene og frigi parkeringsareal til offentlig rom tilrettelagt med lek og opphold.
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LÆRING OG LEK

Oakland, California
Lekeplassen Willie Wilkins i California ser ut som en ganske vanlig lekeplass; med sklier, husker og klatreelementer, men blant disse er det satt
opp hvite paneler med illustrasjoner og ord (Deruy, 2016). Disse panelene er et bevisst forsøk på å fremme tidlig språk og hjerneutvikling hos
barn. Parken ligger i den østlige bydelen i et nabolag med høy fattigdom
og lav utdannelse. Målet er at foreldre eller andre omsorgspersoner kan
bruke panelene til å ha samtaler med barna sine mens de leker. På denne
måten tar de voksne del i leken sammen med barna.

Figur 9

AKTUELT

Figur 10

Læring ved lek og voksne sin deltakelse i leken sammen med barnene.

GODE BOFORHOLD

Marienfryd borettslag
Marienfryd ligger i Ensjø i Oslo og er et boligprosjekt som omfatter ca
400 nye boliger.
Byggene er opptil 6-etasjer høye med romslige fellesrom som gir gode
forutsetning for solforhold (Bar Bakke, 2019). Boligprosjektet har en
grønn profil, med håndtering av overvann i grønne kasser og felles lekeareal med grønne, bølgende oppholds plener.

Figur 11

AKTUELT

Figur 12

Fortettingsprinsipper med menneskevennlig høyde på byggene og romslige fellesareal.

DEN GRØNNE RINGEN

Hovinbyen
Den grønne ringen er en tursti (gang- og sykkelforbindelse) i Hovinbyen
og er rundt 6,5 km lang. Etablering av den grønne ringen skal binde
områdene bedre sammen og øke tilgjengeligheten av eksisterende
og nye grøntarealer. Den grønne ringen har en tydelig identitet og
helhetlig utforming, samtidig som det er variasjon og særpreg innenfor
delområdene (Oslo kommune, 2019).

Figur 13

Figur 14

AKTUELT
Vi ble inspirert av hvordan prosjektet bidrar til økt tilgjengelighet,
bevaring av identitet, sammenheng i grønnstruktur og aktivisering av
befolkningen.Vi mener at “Den grønne ringen” kan bli et positivt innslag
i Hovinbyen, og at deler av grepene kan videreføres til østre bydel i
Sarpsborg.
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ANALYSER

Analysene synliggjør styrker og svakheter ved
nåværende situasjon i Sarpsborg sentrum og østre bydel.
Analysearbeidet er en viktig del av arbeidet frem mot
ønsket målsetting for oppgaven vår; barn og familier i
østre bydel skal ønske å bli boende og området skal
være attraktivt for nye tilflyttende barnefamilier.
Analysene er utarbeidet på bakgrunn av tidligere
gjennomført analysearbeid i del to av kurset. Der
det har vært nødvendig har vi tilført nye analyser
og som avsluttende del har vi gjennomført en enkel
spørreundersøkelse utført av oss ved et besøk i østre
bydel.
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OMRÅDEAVGRENSINGER

SENTRUMSAVGRENSING

SENTRUMSKJERNEN

ØSTRE BYDEL

Sentrums avgrensningen er valgt ut med utgangspunkt i
tidligere gjennomførte analyser der området er registrert
som kommunens egen sentrumsavgrensing. Avgrensningen
har vært viktig for å forstå de store sammenhengene rundt
østre bydel, slik som blågrønne strukturer og barnetråkk.
Avgrensningen blir også brukt til analysering av fritids-og
kulturtilbud, siden mange av disse tilbudene ligger utenfor
sentrumskjernen.

Sentrumskjernen er avgrensing av det vi har vurdert som det
mest sammenhengende sentrumsnære området i Sarpsborg.
Avgrensningen er satt på bakgrunn av tidligere analysearbeid
og synliggjør fysiske forhold i de ulike bydelene. Analysene
har vært viktig for å få en helhetlig forståelse av de ulike
bydelene og kartlegge eventuelle ulikheter.

Østre bydel er oppgaveområdet vi jobber med i
denne oppgaven. Avgrensningen av denne bydelen er
satt på bakgrunn av bydelsinndeling gjennomført i en
levekårsrapport av kommunen i 2014. Avgrensningen har
vært viktig for kartlegging av spesifikke forhold i østre bydel
og avgjørende i videre arbeid.
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GÅGATE
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BLÅ-GRØNNE STRUKTURER
Blågrønne strukturer er nettverket av vann (blå) og grønne
områder i og utenfor bebygde områder.
I Sarpsborgs sentrum finner vi de offentlige grønnstrukturene
og parkene:St. Olavs gravlund, St. Maries plass, Kulåsparken,
Glengshølen, Sarpsborg kirke, Ruinparken og Jernbanegaten. De to
største grøntområdene er Kulåsparken og Glengshølen.
I sentrumskjernen er det manglende sammenheng mellom
grøntområdene. Det er lite bruk av vann i sentrum, bortsett fra en
dam og fontene i Kulåsparken og en fontene på St. Maries plass.
Sentrum er omkranset av eneboligområder med private hager
som bidrar til å gi et grønt preg i sentrum.
Den største blå strukturen i byen er Glomma. Elven slynger seg
rundt sentrum fra nord til syd på østsiden av sentrum.Vi finner
også her Sarpefossen, hvor det drives vannkraftverk og som er
en viktig del av byens historie. Elven har ingen direkte kontakt
med sentrumskjernen. Langs elvebredden er store deler brukt til
industri, og derfor lite tilgjengelig for allmennheten.
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Figur 15

1. St. Marie plass er en offentlig
møteplass som ble bygget i 2016.
Skulpturen fremstiller Olav den Hellige
som ungdom. Plassen har en åpen
karaktér med innslag av grønt, og er
rammet inn av store trær.

Glomma

5. Nord for sentrum ligger Glengshølen
(del av Glomma) og består av en stor
gresslette ned mot Glengshølen. Arealet
brukes til friluftsliv, bading og annen
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7. Sarpsborg kirke er omkranset av en
park med store trær, og er et av de større offentlig grøntområdet i sentrum.
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6 Borgarsyssel

Kulåsparken

6. Ruinparken på Borgarsyssel
friluftsmuseum ligger ved ruinen etter
Nikolas-kirken fra omkring 1115 og
består av museum, parkanlegg og

Museum

Figur 18

Borregaard Hovedgård
4. Grøntareal med enkel utforming overfor Sarpsborg stasjon.

Borregård industri

Figur 19

2. Sankt. Olavs Gravlund ligger i sentrum
og er en stille, grønn lunge som huser
Sarpsborg kapell og krematorium.

Tegnforklaring
Offentlig grønnstruktur
Privat grønnstruktur
Jordbruksområde
Vann utenfor sentrumskjerne

Figur 20
3. Kulåsparken er det største grøntområdet i sentrum og fremstår som
byens grønne hjerte. Området ligger i
umiddelbar nærhet til sentrumskjernen
og er populær blant innbyggerne. Parken
inneholder lekeplasser, fontene, dam,
lysthus, tribune og et amfi.
Figur 21

Trær nært sentrumskjerne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

St. Marie plass
Sankt. Olavs Gravlund
Kulåsparken
Jernbanegaten
Glengshølen
Ruinparken
Sarpsborg kirke
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FRITIDS OG KULTURTILBUD
Sarpsborg kommune ble nylig (2019) kåret til årets kulturkommune
i Østfold. Dette gjør at kommunen stiller som kandidat til å bli årets
kulturkommune i den nasjonale kåringen der prisen deles ut av Norsk
kulturforum. I søknaden fra kommunen har de lagt vekt på at byen
har et stort og mangfoldig kulturtilbud for barn og unge. Markering
av Nasjonaljubileet gjennom Olavsdagene 2019 og etablering av ny
spennende skulptursti er noen av faktorene som trekkes fram som
satsningsområder. Sarpsborg er kjent for å ha en langsiktig kultursatsning
som integrerer byutvikling med kunst i offentlige rom, satsing på
kulturinstitusjoner, scener, samarbeid med det private og frivillige
kulturlivet, og en storstilt satsning på å øke befolkningens etterspørsel
etter mangfoldige kulturuttrykk. Kommunen har tidligere nevnt at mange
barn og unge som vokser opp i lavinntekstfamililier, og ønsker å legge
til rette for at alle skal kunne delta i både organisert og uorganiserte
fritidsaktiviteter. I Sarpsborg skal alle barn ha en trygg og fargerik
oppvekst og det er derfor lagt vekt på særlig grep som retter seg inn
mot at barn og unge skal få mulighet til å utvikle ferdigheter, oppleve
kultur og fellesskap, og delta i skapende og engasjerende aktiviteter
(Sarpsborg kommune, 2019).
Fritids og kulturtilbudene spres i ulik grad utover byen, og mange
sentrale tilbud ligger i østre bydel.
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12. Borgarsyssel er et friluftsmuseum
som inneholder historiske bygninger,
blant annet rester fra Nikolas-kirken fra
omkring år 1115.

Figur 22
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Figur 23

Glomma

11. Sarpsborg scene er byens
kulturscene. Med både konsertlokale,
teaterscene og galleri har de
underholdning for alle og enhver. I
kjelleren finnes ungdommenes kulturhus.
Her arrangeres ulike kurs, workshops og
ulike kulturarrangementer. Dette er et
sted barn og unge kan møtes, slappe av,
se film eller danse.
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15. Tennis banen har store utendørs
grusbaner med beliggenhet ved
Kulåsparken. For å kunne benytte seg av
tennisbanene må en betale for
medlemskap.
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Figur 24
10. Sarpsborg kultursenter tilbyr
undervisning innen musikk, dans, teater
og kunstfag. Kulturskolen har rundt 500
elever og har Aktivitetshuset EPA som
arena for sine aktiviteter.
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Figur 25

Borregaard Hovedgård
9. Sarpsborgs kino heter ODEON
fokuserer spesielt på familieopplevelsen.

Borregård industri
Figur 26

Tegnforklaring
8. Sarpsborg bibliotek er Sarpsborg
hovedbibliotek og er åpent alle dager i
året.

Figur 27

7. Kulturhuset Gleng drives av en
medlemsforening som ønsker å gi
Sarpsborg et bredt kulturtilbud. Her
holdes det ulike konserter, stand up ol.
Figur 28

Fritids- og kulturtilbud
Sentrumskjerne

1

Sarpsborg stadion

8 Bibliotek
9 Kino

2
3

Kunstisbane

10

Sarpsborg kultursenter

Skatepark

11

Sarpsborg scene

4
5
6

Bowlingsenter

12

Borgarsyssel museum

VGS. svømmehall
VGS. Sarpsborghallen
Kulturhuset Gleng
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Klatrehall
14 Eventyrfabrikken
15 Tennisbane
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EKSISTERENDE LEKEPLASS
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BARNETRÅKK
rp
Sa

Hva er bårnetråkk?
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Barnetråkk er en metode hvor barn og unge får en reell mulighet for
medvirkning i utvikling og forbedring av egne omgivelser (Norsk Form,
2010, s.7). Metoden gir barn og unge muligheten til å registrere sine
skole- og fritids veier, områder for opphold og lek, steder de liker og
misliker og hvilke fysiske forandringer de ønsker seg i nærområdene.
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Barn og unge er aktive brukere av utearealer, og oppholder seg gjerne
andre steder enn de stedene kommunen har regulert for lek eller
aktivitet (Norsk Form, 2010, s.9). Barnetråkkarbeidet gir kommunen
oppdatert lokalkunnskap om barn og unges arealbruk, samtidig som
som det gir barn og unge økt forståelse for sine fysiske omgivelser og
bevissthet om lokale utfordringer. Krav til medvirkning er omtalt i en
rekke lovverk, samt forankret i Barnekonvensjonen (s. 8).Ved at barn og
unge deltar i medvirkningen kan kommunen kvalitetssikre beslutninger
og legge grunnlag for bedre planlegging.
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Barnetråkk i Sarpsborg

Sarpsborg kommune gjennomførte i 2016 barnetråkk ved totalt seks
klasser fra 7-trinn (Sarpsborg kommune, 2018, s.30). Barnetråkket ble
utført gjennom en digital registrering der elevene selv la inn informasjon
om skoleveien, områder de bruker til lek og rekreasjon, samt områder
de opplever som positive/negative.
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Skole- og fritidsveier

Ferdselen i forbindelse med skole og fritidsaktiviteter for 7-klassingene
er større i vestre bydel enn østre. St. Marie gate er utpekt som snarvei
trolig på grunn av den sentrale beliggenheten.

Funn:

I registreringen kom det frem at det er mye utrygghet knyttet til
trafikken i Sarpsborg. Det er få barn som ferdes i Østre bydel og
mye av årsaken kan skyldes utrygge krysninger og gangveier. Å senke
fartsgrensen, sikre trygge krysninger og gjøre noen gater bilfrie vil sikre
trygge ferdselsårer for barn i Sarpsborg.
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SKOLE OG BARNEHAGER
Skole og barnehage ligger spredt mellom boligbebyggelsen, hovedsakelig
utenfor sentrumskjernen. Bortsett fra enkelte barnehager som ligger i
ytterkanten av sentrumskjernen. I østre bydel finner vi tre
barnehager, men ingen skoler.

LEKEOMRÅDER

FINE OMRÅDER

Gjennom Barnetråkk registreringen kom det frem at Stadionområdet,
Kulåsparken, Glengshølen, Byhagen og byens skoleområder er viktige
lekeområder (Sarpsborg kommune, 2018, s.30). Samtidig er Kulturskolen
og Storbyen også trukket frem som viktige lekeområder.

Borgarsyssel museum, St. Marie plass, Kulåsparken, torget, Sarpsborg
kirke og kulturhuset ble i barnetråkk registreringen markert som “fine
steder” innenfor bykjernen i Sarpsborg.
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Kulåsparken

Borgarsyssel
Museum

Borregaard Hovedgård

Borregaard Hovedgård

Borregaard Hovedgård
Borregård industri

Borregård industri

Borregård industri

Tegnforklaring
Skoler og barnehager
Sentrumskjerne
Barnehage
Barneskole

Tegnforklaring
Sentrumskjerne

Ungdomsskole

Lekeområder

VGS

Vinterlek

Funn:

Det kan være interessant å se avstandene og plassering
av skoler og barnehager, i forhold til barnetråkkanalysen. I
barnetråkkanalysen kommer det frem at det er få barn som
ferdes i Østre bydel og at hovedårsakene er utrygge krysninger
og gangveier. Skolenes plassering er nok derfor ikke avgjørende
faktor for om barna i den østre bydelen går til skolen eller ikke.

Funn:

Barnetråkk registreringen viser at det er få lekeområder for barn
i bykjernen av Sarpsborg. Det er dermed et behov for etablering
av flere oppholdssteder for barn innenfor sentrumskjernen av
Sarpsborg.

Tegnforklaring
Sentrumskjerne
Fine områder

Funn:

I vårt videre arbeid har registreringen av disse “fine stedene” vært
viktig for å bygge opp under eksisterende kvaliteter i Sarpsborg.
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PARKERING, MANGLEDE- OG SLITTE FORTAU

STØY, FARTSGRENSE OG TRAFIKKULYKKER
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Fartsgrense 40/50 km/t
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Det finnes mange parkeringsplasser innenfor kvartalsstrukturen i bakgårder i hele sentrum
(markert i rødt). I området med småhusbebyggelse sør-øst i sentrum er det få parkeringsplasser,
fordi folk parkerer på privat tomt. Særlig i Gamlebyen (sør-øst i sentrum) finnes det mange
slitte fortau. Disse er slitte i den forstand at det vokser ugress i fortauet, kantstein er slitte eller
mangler og asfalt er ødelagt eller mangler. Her er også mange hus i dårlig forfatning. pGrunnet
lav fart og boligbebyggelse er det mange steder manglende overgangsfelt. Høyest andel
overgangsfelt finnes på hovedferdselsårene og veiene med høyere hastighet.

Funn:

Potensial for oppgradering av slitte områder og omdisponering av parkeringsareal
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Analysen viser støysoner, fartsgrenser og steder med høy andel trafikkulykker i sentrum.
Den høyeste fartsgrensen er 40/50 km/t og er markert med blå strek. Ellers i sentrum er
fartsgrensen 30 km/t. Støykartet deles inn i gul og rød sone i henhold til miljødepartementets
retningslinje T-1442 for behandling av støy i arealplanleggingen. Rød sone angir et område som
pr definisjon ikke egner seg for støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny bebyggelse
med støyfølsomt bruksformål skal unngås. Gul sone en vurderingssone, hvor bebyggelse med
støyfølsomt bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Støy kommer hovedsakelig fra vei og fra fabrikken Borregård i sør-øst (utenfor analyseområdet).

Funn:

Det er viktig å ta hensyn til hovedferdselsårene gjennom sentrum når det planlegges for
barnefamilier med tanke på sikkerhet.
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SNARVEIER

St.
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Analysen viser snarveier (blått) og gågater (grønt). Snarveier er i
denne analysen åpne områder som leder en person fra A til Å uten
å bruke hovedgata. Snarveiene som er markert ut er potensielle,
og i områdene finnes parkeringsplasser med biler, gjerder og
muligens privathager. Gågatene er denne analysen gater som
Sarpsborg kommune har markert som gågater. Disse gatene har
ingen gjennomkjøring eller veldig redusert gjennomkjøring. Diverse
elementer og trær står plassert i veien, noe som hindrer gjennomfart.
Skilt for «gågate» er plassert i endene av gata.
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Funn:

Gågatene og snarveiene har potensiale til å huse mer lek og aktivitet.
Disse uterommene varierer i lengde og bredde, og har derfor
forskjellige kvaliteter som kan utnyttes.

Kul
ås

Borgarsyssel
Museum

par
ken

Tegnforklaring
Avgrensning analyse
Snarveier
Gågater
1:5000

0

100

200m

39

HENSYNSSONE
Analysekartet viser hensynssonen rundt fabrikken
Borregaard. Det følger strenge krav til sikkerhet
og det er kommunen som har hovedansvaret for å
ivareta sikkerheten i hensynssonen. I den ytre sonen
er det tillatt med boliger men ikke eksempelvis nye
skoler. I den midtre sonen kan det etableres nye
arbeidsplasser, men ikke nye boliger. Det er generelt
ikke ønskelig å tiltrekke seg folkemengder innenfor
hensynssonen.
Det er trolig tryggere rundt Borregaard enn det har
vært noen gang, men strenge regler til sikkerhet gitt
i EU-direktivet, Seveso III-direktivet må naturligvis
overholdes (Ny hensynssone rundt Borregaard, 2017)
Funn:
Det vil være vanskelig med fortetting i de områdene
som ligger innenfor hensynssonen.

St. Marie plass

Borgarsyssel
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Eksisterende og potensielle byrom
og lekeareal

Sa

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016) definerer et
byrom som “åpne plasser i den tette byen som er avgrenset av bygg
eller andre naturlige fysiske avgrensninger”. Et byrom skal også være
offentlig tilgjengelig og tilrettelagt for menneskelig aktivitet (Kommunalog moderniseringsdepartementet, 2016). I denne analysen har vi tatt
utgangspunktet i disse punktene når vi har valgt ut både de eksisterende
og potensielle byrommene og lekeareal i bykjernen i Sarpsborg.
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Innenfor vår områdeavgrensing av bykjernen i Sarpsborg eksisterer det i
dag seks byrom, hvor en av disse er en lekeplass. De heter St. Marie gate,
St. Marie plass, torget, kirkeparken, Borgarsyssel museum og byhagen/
lekeplassen.
Når vi har valgt ut potensielle byrom og lekeareal har vi tatt
utgangspunkt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin
definisjon av et byrom. De potensielle byrommene og lekearealene vi har
valgt ut brukes i dag til overflateparkering eller har manglende funksjon.
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Funn:
arie

Vi ser ut fra analysen at det er få eksisterende byrom og lekeområder
innenfor bykjernen i Sarpsborg, samt at det er et stort potensiale for
flere.
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Høyder og bygningstypologi
Denne analysen er hentet fra Sarpsborg sitt temakart der planen
for fremtidige høyder og bygningstypologi vises med forskjellige
fargekoder. De forskjellige sonene har også tilhørende detaljerte
beskrivelser med eksakte byggehøyder.

Funn:

I store deler av gamlebyen er det i framtiden fortsatt planlagt
for lav bebyggelse. Derfor vil karakteren og identiteten i dette
området trolig endres lite og sakte.
I mesteparten av Fram-Grina er det planlagt for urban høy
bebyggelse. En fortettet bydel setter større
krav til kvalitet på utearealer og et tilstrekkelig antall utearealer.

Tegnforklaring
Avgrensning sentrum
Urban høy bebyggelse
Lav bebyggelse
Suburban tett bebyggelse
Høyder ikke vurdert,
vurderes i fremtidig
planlegging
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Spørreundersøkelse østre bydel
29. April 2019 gjennomførte vi en uformell spørreundersøkelse i
Sarpsborg sentrum der seks personer fordelt jevnt mellom Fram-Grina
og Gamlebyen svarte. Siden kun seks personer svarte på undersøkelsen,
gir ikke svarene et helhetlig bilde av hvordan byen oppleves for
alle barnefamilier i Sarpsborg, men fungerer mer som en pekepinn.
Spørreundersøkelsen ble utført på en mandags ettermiddag under skyfri
himmel.

ST. MARIE GATE
SENTRALT

Funn fra undersøkelsen:
Vi tenkte at personene kom til å gi svar med utgangspunkt i sin bydel,
men folk svarte uavhengig av bydel og nevnte steder og arrangementer
utenfor bydelen. Dette kan fortelle noe om manglende tilbud i bydelene,
eller en sterkere identitet til Sarpsborg sentrum fremfor bydelen.

KULÅSPARKEN
GLENGSHØLEN
OG TUNEVANNET

St. Marie Gate er gaten som brukes mest i Sarpsborg sentrum av
barnefamiliene. Kulås nevnes flest ganger når vi spurte hvilke byrom og
parker barnefamiliene bruker mest i Sarpsborg sentrum. Parken brukes
uavhengig av alder på barna. Mange nevner at de ofte drar ut av sentrum
til Kulåsparken og Tunevannet, eller til Fredrikstad. Dette tyder på
manglende oppholdsarealer i sentrum. Det nevnes også at barn spiller
fotball i gatene, er på lekeplassene og oppholder seg i hverandres hager.
Vi spurte en del spørsmål om trivselen i bydelene, og mange nevnte
at de stort sett er fornøyde. Når vi spurte hva som kan bli bedre og
hva som savnes i bydelen, var svarene: lavere fartsgrense i gatene, mer
buss, mangel på lekeplass og å omgjøre byparken (rusproblematikk).
På spørsmålet: «hva er det mest positive i din bydel?» svarte folk:
Kulåsparken, sentral beliggenhet med hage, historien, rolig område,
lekeparker, Glommafestivalen, Sarpsborgfestivalen. Vi spurte hva
foreldrene mente bydelen manglet av aktiviteter og møteplasser for
barna, og fikk som svar: Løkker, ballbinger (barn 9 år og 12 år), har alt,
ingen ting, og oppgradering av lekeplass. Få lekestativ her. På spørsmålet:
«finnes det arrangerte sosiale aktiviteter for barnefamilier i din bydel?»
svarte folk: nei, ja, på museet og Kulås, Forbausende byfest, Turist i egen
by-arrangement og ja, Philadelpiakirken har aktiviteter hver søndag.
Vi spurte også noen spørsmål om barn og lek: «hva er viktig for deg når
du blir med barna ut for å leke?».Vi fikk følgende svar: trygghet og at
barna er selvgående, trygghet og knytte bånd med barna og sikkerhet, lav
hastighet på trafikken og oversikt. Til slutt spurte vi om hva som er viktig
for foreldrene når barna får lov til å dra ut for å leke selv, og fikk som
svar at det var viktig at de passer seg for bilene, at de kan reglene og at
de kommer seg vekk fra usikre situasjoner.

GAMLEBYEN

FRAM-GRINA

PRIVATHAGE

HISTORIEN

FÅ LEKEPLASSER
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FUNN ANALYSER
Diagrammet viser viktige funn hentet fra analysene.
Disse funnene er viktige i videre arbeid.

Tilføre flere grønne
arealer i
sentrumsområdet

Spille videre på
eksisterende fritids-og
kulturtilbud

Tilrettelegge for en
større andel myke
trafikanter i østre bydel

Inkludere barnehagene i
østre bydel i videre
planlegging

Det er en mangel på
grønne arealer i
sentrum i dag

Mange sentrale kultur og
fritidstilbud ligger i østre
bydel

Det er få elever som
utnytter skole- og
fritidsveier i østre bydel

Det eksisterer tre barnehager i
østre bydel, og disse skaper liv i
området

Gjøre gatene tryggere
og minske støy
I noen områder av østre
bydel er det mangel på
overgangsfelt, og
hovedveiene gjennom
sentrum skaper støy og
utrygghet

Integrere eksisterende
gågater, snarveier,
byrom og lekeplasser i
østre bydel i videre
arbeid
Utnytte de arealene som har
kvaliteter

Følge anbefalingene
satt for hensynssonene i østre bydel
Store deler av østre bydel
er innenfor yrte og
midtre hensynssone

Sikre gode utearealer i
en fremtidig fortettet
østre bydel
Det er planlagt fortetting i
store deler av østre bydel

Inkludere
«fine områder» fra
barnetråkk-analysen i
videre planlegging
Borgarsyssel museum og
St. Marie plass er merket ut
som «fine arealer»

Utarbeide flere områder
for lek
Det er kun to områder som
er markert ut som lekeareal
i østre bydel
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DEL 3
KONSEPT
For å finne en god løsning på problemstillingen og besvare våre
delmål har vi arbeidet med en konseptfase der det overordnede
konseptet legger grunnlaget for anbefalte løsninger videre.
Konseptfase og konsept blir presentert her.
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ROKKERINGEN BLIR TIL

DEN GRØNNE RINGEN
-Hovin

AVSTANDER

ROM

KOBLING

FINJUSTERING
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INNLEDNING
På bakgrunn av litteratursøk om barn i byen, analysering av nåværende
fysiske forhold, innhenting av inspirerende referanseprosjekt, kartlegging
av sosiokulturelle forhold og arbeid i konseptfase er vår besvarelse for
oppgaven konseptet “Rokkeringen”.

Løvetannen

Rokkeringen er en 2,2 km lang løype med åtte lekeareal i ulik størrelse
plassert langs løypen. Rokkeringen skal tilføre østre bydel noe nytt
som vil resultere i at barn og barnefamilier skal ønske å bli boende,
og at området skal være attraktivt for nye tilflyttende barnefamilier.
Sammenknytning, trygghet, flerbruk og aktivitet er overordnede
utformingsprinsipp som ligger til grunn for våre grep.

Lavaløypen

Løypen er utformet på et konseptuelt overordnet nivå og vi har ikke
gått i detalj på utformingen. Hovedfokuset har vært å synliggjøre
hvordan man i en fremtidig utviklingsprosess av østre bydel kan utnytte
eksisterende gater og byrom på en nytenkende og bærekraftig måte
der barns behov prioriteres. For å synliggjøre konseptet har vi valgt å
gi rommene ulike fargekoder, dette for å forsterke skillet mellom de
ulike temaene.Fargekodene er ikke ment som endelig anbefalt fargebruk
og må leses konseptuelt. Navnene på leke arealene skal symbolisere
rommenes karakter og være lett for barn å forstå i en verden full av
fantasi.

Harehoppet
Hellige Olav

Svingeringen

Kongens boks

Duploreisen

Balluba
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TEGNFORKLARING

BESKRIVELSE AV ROKKERINGEN

Avgrensing Østre bydel

Rokkeringen er en løype for alle. Langs Rokkeringen møter man ulike
«poster» som består av avsatte areal med forskjellig tema. Løypen sikrer
barna i den østre bydelen tilgjengelige areal til aktivitet og utfoldelse med
korte og trygge avstander til-fra hjemmet. Etterhvert som barna vokser
til blir de nysgjerrig på å utforske områder i større radius fra hjemmet.
De eldste barna kan utforske løypa på egenhånd, mens de yngste barna
tar følge med foreldre. Tanken er at foreldre kan møtes og delta i leken
sammen med barna. Rokkeringen tilfører bydelen nye møteplasser som
inneholder lek- og grøntareal. Prosjektet skal styrke nabolagets fellesskap
og bidra til flere møter på tvers av alder, etnisitet og bakgrunn.

Hellige Olav
Lavaløypen
Løvetannen
Harehoppet
Kongens boks

Løypen er formet som et åttetall hvor to sirkler møtes i området ved
St. Marie plass og Svingeringen. Selve ringen er plassert strategisk rundt
i østre bydel med varierende avstand mellom de ulike lekearealene.
Tanken er at eksisterende forbindelser mellom østre bydel og
rekreasjonsområder som Kulåsparken, Glengshølen og 1000-årsstien
styrkes ved at mennesker vil bevege seg til de ulike rekreasjonsområdene.

Balluba
Duploreisen
Kultursenteret

Svingeringen

Mennesker tiltrekkes av mennesker og områder der det er aktivitet.
Rokkeringen vil tilføre østre bydel nytt liv i form av lekeareal som
inneholder spennende og utfordrende elementer for alle. Et slikt tilskudd
kan bidra til økt attraktivitet i den nåværende lite attraktive bydelen. I
en fremtidsrettet utviklingsprosess med fokus på bærekraftig utvikling
vil Rokkeringen særlig imøtekomme de sosiale og helsefremmende
aspektene ved bærekraftig prinsippet. Løypen vil synliggjøre hvordan
man ved hjelp av enkle grep i eksisterende gater og byrom kan utnytte
områdene på en god og bærekraftig måte i en fortettingsprosess. Dette
kan være med på å styrke Sarpsborgs fremtidige ønske om å bli “norges
mest attraktive by innen 2017”.

Barnehage
Rokkeringen

St. Marie plass
Sarpsborg
scene

Lærings
senteret
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Rokkeringen skal bidra til å sikre attraktive lekearealer i østre bydel, hvor barna
er i fokus. En by som er bra for barn er bra for alle!

Borgarsyssel
museum

Lekearealene langs Rokkeringen er ment som møteplasser for
lokalsamfunnet hovedsakelig. De avsatte lekearealene har ulike hovedtema
som gjør plassene gjenkjennbare og lett å orientere seg i. Det er viktig å
understreke at lekearealene ikke er statiske lekeplasser med lekeapparat
som bestemmer aktiviteten for barna. Løypen slynger seg gjennom
østre bydel med arealer avsatt til aktivitet underveis. Løypen skal gi
barna mulighet til å utfordre seg selv og bruke sin egen fantasi i lek. Alle
byrommene langs Rokkeringen og selve løypen skal være godt belyst og
inneholde oppholdsplasser som innbyr til ulik type interaksjoner, samt
være en naturlig del av utformingen på stedet. Rokkeringen skal være
attraktiv for alle, men spesielt for barn.

150m
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ROKKERINGEN
MERKING
DELKONSEPT 1

ROMMENE
DELKONSEPT ll
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DEL 4
ROKKERINGEN
Konseptet Rokkeringen blir i denne delen illustrert og man kan
følge løypen steg for steg. Avslutningsvis vises utformingsprinsipp
som ligger til grunn for løypens plassering og utforming samt grep
som gjøres.
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MERKING OG SKILTING
For å få menneskene i østre bydel til å bevege seg gjennom Rokkeringen
er det viktig å sikre trygge ferdselsårer. Spesielt viktig er det å sikre de
mest trafikkerte områdene slik at barna faktisk kan ta seg trygt gjennom
løypen og oppholde seg i de ulike lekearealene. Rokkeringen skal være
lesbar til alle årstider. Det plasseres ut skilt stedvis langs løypen som
viser hvor Rokkeringen strekker seg. Skiltingen skal være både i barneog voksen høyde.
Det er tenkt en enkel form for merking i asfaltdekke. Eksempel på slik
merking er sirkler som leder vei til neste lekeareal. Sirklene er visuelle
påminnelser om at man befinner seg på løypen samtidig som de kan
brukes til lek. Sirklene varierer i fargepalett hvor det gradvis bytter farge
fra et lekeareal til et annet. Imellom den dominerende fargebruken i
ringene kommer det stedvis samling av sirkler i ulike farger og mønster,
dette for å skape variasjon og spenning underveis i løypen. Bruk av
sirkler som merking brukes også til tider langs fasader på bygg og som
hengende element mellom bygg. Oppmerking i trær skal også synliggjøre
Rokkeringen. Enten ved maling av trestammer eller som element
hengende fra trærne. Sirklene symboliserer Rokkeringen og skal lede vei.
Formene har en enkel og lesbare utforming som skal være et positivt og
spennende element i et ellers urbant område.

MERKING
DELKONSEPT 1

I tillegg til skilting, oppmerking av sirkler på asfaltdekke, fasader, i høyde
mellom bygg og i trær plasseres det ut aktivitetselementer som bidrar til
lek underveis i Rokkeringen. Disse elementene er plassert i gater med
lite biltrafikk. Aktivitetselementene har en enkel utforming og skal innby
til fantasi lek både for barn og voksne.
Et annet element som vi har valgt å bringe med oss videre som allerede
er tilstede flere steder i Sarpsborg i dag er veggmaleri. Grafitter av
blomster som dekker en hel endefasade er et spesielt positivt element
som tilfører byen glede og kreativitet. Lignende veggmalerier er tenkt på
fasader i noen av lekearealene. Belysning med likt design langs løypen skal
skal gi trygghet og tydeliggjøring av løypen også på kveldstid.
Rokkeringen skal være universelt utformet slik at alle enkelt kan ta seg
frem og følge merking og skilting langs løypen. Gateløpene skal itillegg
tilføres vegeatsjon i ulikt sjikt. Dette er ikke utdypet noe mer i dette
forslaget, men må vektlegges ved videre prosjektering av Rokkering.
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Hold deg på
Rokkeringen ok?

JA PAPPA!
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TEGNFORKLARING
Avgrensing Østre bydel

BEVEGELSESMØNSTER

De ulike rommene/lekearealene

Kartleggingen visser de ulike gateløpene man beveger seg gjennom
i Rokkeringen. Rokkeringen består av et variert bevegelsesmønster
gjennom hele løypen.Vi har bevist lagt løypen gjennom smug,
blindgater, bakgårder og soner med lav bilaktivitet for å sikre trygge
ferdselesårer.

Bevegelse gjennom
rommene /lekeareal
Vanlig gateløp med fortau
Bakgård
Smug
Sone med lav bilaktivitet
Snarvei

Kultursenteret

Snarvei og smug
Blindgate

St. Marie plass
Sarpsborg
scene

Lærings
senteret

0

50

100

Borgarsyssel
museum

150m
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150m 100m 50m

HELE ROKKERINGEN
Gjennomsnittlig gangfart 5 km/t
LENGDE: 2200 m

0m

AVSTANDER ROKKERINGEN
Avstand i radius fra St. Marie plass i Østre bydel.

TID: 26 min

DEN MINSTE ROKKERINGEN
Gjennomsnittlig gangfart 5 km/t
LENGDE: 940 m
TID: 11 min

ULIKE BEVEGELSESMØNSTER
Rokkeringen inneholder et variert bevegelsesmønster
gjennom ulike områder i bydelen. Se kartlegging om
bevegelsesmønster for mer nøyaktig plassering og
gatestruktur.

DEN STØRSTE ROKKERINGEN
Gjennomsnittlig gangfart 5 km/t
LENGDE: 1440 m
TID: 17 min
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BILDER AV EKSISTERENDE SITUASJON

Grimkells gate 14 - behov for oppgradering av gate.

Sverdrups gate 8 - eksisterende blindgate.

Vollgata 11 - eksisterende blindgate.

St. Marie gate 53 - eksisterende smug.
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MERKING

TALLENE SOM TILHØRER ILLUSTRASJONENE PÅ NESTE SIDE REFERERER TIL TALLENE I KARTET

TEGNFORKLARING
Hellige Olav

Løvetannen

11

6

Lavaløypen

7a

4a

Kultursenteret

Harehoppet

7b 11
11
5

4a

Kongens boks
Balluba

10a

Duploreisen
Svingeringen

6

Barnehage

4b

St. Marie plass

Rokkeringen

Sarpsborg
scene

Overgang
Ny opphøyd overgang
(brostein)
4a.

Veggmaleri

4b.

Meking av rokkeringen på fasade

5.

Merking av rokkeringen i høyden mellom bygg

6.

Skilting av løypen

7a.

Aktivitetselement -kaste gjennom sirkler i høyden

7b.

Aktivitetselement -kasteblink, snurre/dra-element ol.

8.

Aktivitetselement - kaste gjennom sirkel bakkenivå

9.

Aktivitetselement - krabbe under el. over halvsirkler

6
Lærings
senteret

7a

4b
7b

4a

6
4a

7a

11

9

10a

11
11

9
8
11
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10a. Akivitetselement - kaste ball gjennom sirkler

2

10b. Aktivitetselement -måle høyde
11.

Merking av trær

6 11

Sirkel merket i asfalt

2.

Samling av sirkler merket i asfalt

3.

Paradis (sirkler) merket i asfalt

12.

Belysning

7b

10a

Ikke markert i kartet men plasseres/merkes stedvis langs Rokkeringen:
1.

Borgarsyssel
museum

6

10b

6
11
0

50

100

150m
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5
4
3
2
1

1

1. Sirkel i asfalt merkes langs hele Rokkeringen.
Sirklenes farge går gradvis over fra en farge til
en annen etter hvert som en nærmer seg neste
lekearealet. På denne måten skapes variasjon og
fargen forteller hvilket lekeareal en nærmer seg.

5

5. Merking av rokkeringen i høyden mellom bygg.

9

9. Aktivitetselement – krabbe under el. over
halvsirkler.

2

2. Samling av sirkler merkes i asfalt stedvis langs
Rokkeringen innimellom merking nr. 1.
Sirklene er tenkt spesielt i forbindelse med
overganger av mer trafikkerte veier og plasseres
i forkant av fotgjengerovergang.

6

3. Sirkler / Paradis merket i asfalt stedvis langs
Rokkeringen. Merking nr. 1, 2 og 3 blir elementer
barna kan bruke i lek til å hopp fra en sirkel til
en annen.

7a

6. Skilting av hvor Rokkeringen går. Skiltingen
skal være både i barne- og voksenhøyde.

10a

4a

3

10b

10a. Aktivitetselement – kaste ball, treffe oppe
i sirkel.
10b. Aktivitetselement - måle høyde.

7b

7a. Aktivitetselement – kaste gjennom sirkler i
høyden.
7b. Aktivitetselement – kasteblink, snurre/
dra-element ol.

11

11. Merking av trær på stamme og sirkler
hengende fra trær som symboliserer
Rokkeringen og leder vei.

4b

4a.Veggmaleri på fasade hovedsakelig av blomster. Dette finnes allerede flere steder rundt i
Sarpsborg sentrum i dag.
4b. Merking av Rokkeringen på fasade. Her er
det tenkt en samling av sirkler for å lede vei og
som et positivt innslag i bybildet.

8

8. Aktivitetselement - kaste gjennom sirkel
bakkenivå.

12

12. Belysning formet som en rokkering plasseres
langs løypa.
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Vollgata 11: Illustrasjonen viser aktiviteter og merking i eksisterende gågata.
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Illustrasjonen viser krysningsovergangen fra Lavaløypen til Hellige Olav, med merking av løypa og opphøyde gangfelt med belegningsstein.
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GRØNNERE GATER
Snittene illustrerer i et overordnet nivå hvordan utforming av vegetasjon
og merking kan brukes i en gate. Slike løsningen må stedstilpasses mer
i detalj i en senere fase i prosjektet, men er nå ment som inspirasjon til
hvordan etableringen av rokkeringen kan gi grønnere gater og høyere
prioritet til myke trafikanter.

Før

Etter

Snittene illustrerer et prinsipp for utforming der løsningen må stedstilpasses hver enkelt gate. Etablering av Rokkeringen vil gi grønnere gater
og høyere prioritet til myke trafikanter.
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ROMMENE
DELKONSEPT ll
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Hvordan ser rommene ut i dag og
hva vil Rokkeringen tilføre?

Løvetannen

For at yngre barn skal benytte seg av et lekeareal er det viktig at de har
nærhet til hjemmet. Bevegelsesradiusen til barn og unge øker gradvis
med alder og eldre barn vil bevege seg lengre unna hjemmet enn yngre.
Med bakgrunn i dette er lekearealene fordelt rundt i østre bydel med
ulik avstand. Rommene skal åpne opp for mestring for ulike nivå slik at
barna har noe å strekke seg etter når de blir eldre.

Lavaløypen

De utvalgte lekearealene til Rokkeringen har alle til felles at de er
tilgjengelige med korte gangavstander for befolkningen i østre bydel.
Arealene fremstår i dag som lite attraktive for opphold og rekreasjon.
De fleste utvalgte arealene er nåværende parkeringsplasser eller slitte
byrom. I tillegg til å velge ut enkelte slitte areal, har vi valgt å inkludere
tre rom der vi bygger videre på eksisterende kvaliteter uten å tilføre
store endringer. Disse rommene er St. Marie plass, Borgarsyssel
museum og Kvartal 88. De utvalgte lekearealene har egnede solforhold
og vi anser de som potensielt gode byrom som bør løftes frem i
Sarpsborgs videre sentrumsutvikling. Eksisterende barnehager i østre
bydel er markert i Rokkeringen. Disse arealene er tenkt som en bonus
langs løypa, men er ikke som ment som målepunkt i seg selv.

Harehoppet
Hellige Olav

Det er tatt høyde for at det skal skje en fortetting på noen av
lekearealene/tomtene i Rokkeringen.Vi har valgt å komme med forslag til
fortettingstiltak på et overordnet nivå der dette anses som aktuelt.
Under kommer en oversikt over hvordan rommene ser ut i dag og hva
Rokkeringen vil tilføre.

Svingeringen

Kongens boks

Duploreisen

Balluba
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Han har blitt så flink!
Nå klarer han hele
Lavaløypa uten hjelp!

Herlig!
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HELLIGE OLAV

64

HELLIGE OLAV

Rokkeringens første post er St. Marie plass som i dag ligger sentralt i
østre bydel. Denne plassen har fått navnet Hellige Olav. St. Marie plass
er i dag en rolig plass, med relativt lite aktivitet. Stedet er tildels en
gjennomfartsåre med begrenset bruk over lengre tid. Plassen har gode
solforhold og preges av en stor statue av hodet til Hellige Olav som
speiler seg i et vannspeil.
Denne plassen ønsker vi å bevare slik den er i dag og det tilføres ikke
noen konkrete tiltak på selve plassen. For å få en bedre og tryggere
kobling til Svingeringen i sør anbefaler vi at krysningen mellom Oscar
Pedersen vei og St. Marie gate samt Kirkegata og Sverdrupsgate merkes
godt og at fartsgrensen reduseres fra nåværende 50 km/t til 30 km/t.
Dette vil sikre trygg ferdsel til-fra de omkringliggende lekearealene
Svingeringen og Lavaløypen. I kryssene er det tenkt opphøyd dekke
av brostein som vil vekke oppmerksomheten hos bilistene. Skilting og
oppmerking i asfaltdekket inn og ut av Hellige Olav viser vei til-fra de
ulike lekearealene langs Rokkeringen.
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Tegnforklaring
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Eksisterende bygg
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Permeable flater
Gangvei
Eksisterende lekeområde
Fontene
Eksisterende trær
Innganger/utganger
Områdeavgrensing
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LAVALØYPA
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LAVALØYPA
OS

KA

Lavaløypen ligger nordvest for St. Marie plass. I dag består området av
to parkeringsareal omkranset av boliger og veier, og er et området med
fortettingspotensialet. I denne oppgaven har fjernet et enebolig bygg
for å styrke sammenheng i Lavaløypen. Samtidig har vi tatt høyde for en
større grad av fortetting innenfor eksisterende boligstruktur.

RS

I Lavaløypen er det tenkt å etablere lekeareal med hinderløype som
hovedtema. «Gulvet-er-lava» er en lek som de aller fleste kjenner fra
barndommen. Gulvet/bakken er lava og det er om å gjøre å holde seg
over bakkenivå oppe i hinderløypen.
Lavaløypen skal ha naturpreg med frodige omgivelser. Det er tenkt tre
drag av ulike hinderløyper med ulike nivåer/vanskelighetsgrad slik at
den skal være interessant for alle. Omkring hinderløypen er det tenkt
permeable flater som hoveddekket. Hinderløypen i nord og sør har
prydgress som dekke og hinderløypen i midten har barkdekke.
Lekearealet skal gi mulighet for å bruke alle deler av kroppen; balansere,
slenge seg, hoppe, rulle, krabbe osv.

GA
TE

Bilveien Pellygata strekker seg på tvers av Lavaløypa. Her er det
derfor viktig med merking i asfaltdekke og i øyehøyde for å bidra til
at Lavaløpen oppleves som en helhet for de som går Rokkeringen.
Merkingen skal også gjøre bilistene oppmerksom på at de befinner seg i
et område der det foregår lek.
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LØVETANNEN
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LØVETANNEN
Løvetannen ligger i et området kalt kvartal 99. Her finnes boliger,
parkeringsplass og en tilrettelagt lekeplass. I tillegg inneholder plassen i
dag en dyrkningshage kalt Byhagen. Kvartalet inneholder allerede flotte
kvaliteter som vi ønsker å bygge videre på. Det eneste grepet vi tilfører
stedet er en snarvei som knytter plassen bedre sammen.
Løvetannen skal være et sted som er spennende for alle. Her kan en bli
kjent med ulike planter, være med å sette frø, vanne og følge spiringen,
for så å kanskje smake på de ulike vekstene. Byhagen er avhengig av
at lokalsamfunnet engasjerer seg, driver og følger opp stedet. En slik
aktivitet vil trekke både barn og voksne, bidra til flere uformelle møter
samt fremme lokalt eierskap til plassen.
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HAREHOPPET
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Neste lekearealet i Rokkeringen har fått navnet Harehoppet. Denne
plassen er i dag en åpen parkeringsplass med et industribygg i bakhånd
og omkringliggende leilighetsbebyggelse.
I Harehoppet tilføres det flere trampoliner av ulik størrelse i ulike nivåer
i terrenget. I tillegg er det tenkt supplert med andre sirkulære elementer
som en kan hoppe på eller hoppe til «neste» trampoline. Dette arealet
har ingen fast soneinndeling og det skal være like naturlig å sette seg ned
og slappe av, hoppe på trampoline eller bevege seg rundt i arealet. På
veggen i sør er det tenkt et nytt veggmaleri. I tillegg skal det males ulike
former på veggen som kan brukes til for eksempel kaste blink. Selv om
tema er «hopp» og det er etablert trampoliner vil dette arealet innby til
flere typer lek.
En innramming av plassen med vegetasjon vil gi en buffer til
omkringliggende boligarealer og det kan her være nødvendig med andre
støydempende tiltak.
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KONGENS BOKS
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KONGENS BOKS
I dette området ligger friluftsmuseet Borgarsyssel museum. Museet
forteller byens historie og gir en opplevelse av hvordan en middelalderby
var.
Borgarsyssel er allerede et attraktivt sted å oppsøke og det er derfor
naturlig å inkludere området i Rokkeringen. Det gjøres ikke store tiltak
på denne plassen, men det er tenkt å plassere en boks sentralt på plassen
som skal oppmuntre til leken «boksen går». Dette er en kjent lek som
barn og foreldre kan leke sammen. Museet har vegetasjon med ulik sjikt,
gjerder og bygg i ulik størrelse som kan brukes til å gjemme seg bak.
Selve boksen vil være i «barnehøyde» og utformes slik at den står i stil til
det miljøet den skal plasseres i.
Rokkeringen vil også være merket gjennom utearealet til museet, men
mer dempet i uttrykket enn i resten av løypen.

FV

9

10

Tegnforklaring
Eksisterende bygg

AAR
REG
BOR

TA
GA

DSV

E
RK

EIEN

KI

Permeable flater
Gangvei
Eksisterende lekeområde
Fontene
Eksisterende trær
Innganger/utganger
Områdeavgrensing

73

BALLUBA
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BALLUBA
Dette området ligger sør i Rokkeringens løype og er et mindre
grøntarealet i tilknytning til et nabolag, omkranset av hekk og trær.
I Balluba er hovedtemaet ulik type lek med ball. Grunnlaget for
temaleken med ball var at vi gjennom spørreundersøkelsen vi hadde i
Gamlebyen fikk inntrykk av at det var mange av barna i bydelen som
lekte med ball i gaten.Vi ønsket da å etablere et område hvor denne
leken kunne ta form uten bekymring for trafikk.
I Balluba etableres det poster som markeres som sirkler i dekke. Faste
installasjoner etableres i de ulike postene, som innbyr til ulik type lek
og eksperimentering med ball. Her kan leken variere om en leker seg
på egenhånd eller sammen med andre. Installasjonene kan også brukes
til å klatre og svinge seg i. Det plantes trær spredt rundt i grøntarealet
som barna kan klatre- og leke i. En av installasjonene vil være en vegg
som en kan sikte og kaste på med ulike blinker som man skal treffe. I et
annet lekeelement kan en kaste gjennom sirkler og selv øke avstanden
for å øke vanskelighetsgrad. Det er etablert en snarvei gjennom Balluba
og videre inn gjennom en eksisterende barnehagen. Dette vil øke
disponibelt areal for lek og gjøre det enda mer interessant å bevege seg
gjennom rommene før en fortsetter til neste lekeareal.
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DUPLOREISEN
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DUPLOREISEN
Dette området er også et grøntarealet i tilknytning til et nabolag i
Gamlebyen. Området består i dag av et åpent gressareal med sittebenker.
Gjennom spørreundersøkelsen vi gjennomførte i dette nabolaget kom
det frem at det var få brukere av arealet og lite aktivitet.
Vi ønsker å tilføre dette arealet et område med mobile elementer og har
derfor gitt navnet Duploreisen. Kasser og ulike former som kan brukes
i forbindelse med lek og opphold skal innby til aktivitet. Hoveddekket vil
fortsatt være gress slik det er i dag, men det er tenkt at det etableres et
område med sant som slynger seg i en organisk form. I ytterkanten av
sanden vil det etableres en form for hardt dekke og i midten vil det være
gressdekket hvor terrenget varierer i ulike høyder.
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De mobile elementene som er kasser i ulik størrelse kan brukes som
byggeklosser. Her kan en stabilisere, bygge og flytte byggeklossene rundt
slik en ønsker. Og barna kan lage sin egen «fantasi verden».Variasjonen i
ulikt dekke (sand, gress og hardt dekke) åpner opp for variasjon i bruk.
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SVINGERINGEN
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EKS. BYGG

Dette området ligger i umiddelbar nærhet til St. Marie plass. Plassen
har gode solforhold med siktlinje til Sarpsborg kirke, Borregård og
Kulåsparken. To historiske bygg som tidligere har vært skolebygg skal
ifølge Sarpsborg kommune restaureres og bli nytt leilighetskompleks. Det
er tenkt at bygningenes flotte fasader bevares
Lengst sør på plassen finnes et nyere bygg som brukes bl.a. som
læringssenter og barnehage. Mellom læringssenteret og den gamle skolen
ligger det i dag en stor parkeringsplass. Det er denne parkeringsplassen
som blir Svingeringen.
Svingeringen har husker som hovedtema. Det er tenkt husker som er
plassert i en ring hvor man kan huske mot hverandre og andre husker
hvor en kan huske mer for seg selv.
Svingeringens nærhet til hovedgaten St. Marie gt., barnehager og
læringssenter gir den en unik plassering med mulighet til å samle
mennesker av ulik alder og etnisitet. Svingeringen er et område der det
er planlagt å fortette i fremtidige planer. Det er enda uvisst i hvilken grad
og et overordnet forslag til fortetting er derfor inkludert i konseptet.
Forslaget innebærer plassering av leiligheter med aktive fasader i 1 etg.
og mulighet for cafe.
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Vi drar til Balluba
etter middag!
Bli med!

JA!
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GREP

SAMMENHENGENDE LØYPE

Rokkeringen skal være en sammenhengende løype som både er
visuelt lesbar og universell tilgjengelig. Gjentagende merking og skilting
gjør løypen enkel å følge og orientere seg i. Løype skal oppfordre til
bevegelse, og kopler seg på ekssiterende Tusenårsstien på Borgarsyssel
museum.

INTEGRERT I BYENS NETTVERK

Rokkeringen skal forsterke forbindelser mellom eksisterende
grøntområder og styrke mobilitetsnettverket innenfor østre bydel.
For å styrke mobiliteten i østre bydel har løypen fokus på å sikre
trygge ferdselsårer og krysninger.Vi har bevisst lagt løypen gjennom
eksisterende rom med særegne kvaliteter i østre bydel, som blant annet
St. Marie plass og Borgarsyssel museum.

AKTIVITETS- OG MÅLPUNKT

Rokkeringen skal koble sammen eksisterende og nye møteplasser i østre
bydel. Møteplassene er målpunkt i form av aktivitetsareal underveis i
løypen og skal innby til aktivitet for både barn og voksne.
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Rokkeringen - utformingsprinsipp

OVERORDNEDE UTFORMINGSPRINSIPPER

SAMMENKNYTNING

TRYGGHET

FLERBRUK

MOBILITET
FREMKOMLIGHET
OVERSIKTLIG
MYKE TRAFIKANTER
FOLKEHELSE
GRØNNSTRUKTUR
GJENTAGENDE MERKING
UNIVERSELL UTFORMING

BELYSNING
BILFRIE GATER
LAV FARTSGRENSE
KORTE AVSTANDER
TRYGGE KRYSNINGER OG OPPHOLDSTEDER

FOR ALLE
TILHØRIGHET
ULIK BRUK TIL ULIK TID
ÅRSTIDVARIASJON
MØTE MELLOM GENERASJONER OG KULTURER

AKTIVITET

MOTORISK OG LÆRING
SOSIALT
MØTEPLASS
ULIK AKTIVITETSNIVÅ
FLEKSIBEL LEK
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DEL 5
AVSLUTTNING
Avslutningsvis konkluderer vi med hvordan Rokkeringen svarer til
vårt hovedmål og delmål. Vi diskuterer hva rokkeringen tilfører
østre bydel i form av å øke attraktiviteten og belyser mulige
konflikter.
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KOPLING TIL FUNNENE
Funn fra analysedelen, bakgrunnsinformasjon om østre bydel og teori har
vært førende for utformingen av Rokkeringen.Videre beskrives hvordan
elementene i Rokkeringen henger sammen med funn fra del 2 litteratur,
analyser, referanseprosjekt og spørreundersøkelse:

Merking av løypa: leder folk gjennom byen og forsterker koblingen
mellom bydelene. Merkingen gjøre gaten tryggere og triveligere, samt
skaper folkeliv. Ringer har blitt brukt som gjentagende symboler i løypa
for å skape sammenheng og gjenkjennbarhet.

Lekearealer med ulike hovedtemaer: tilbyr varierende

aktiviteter. Dette gir ulik type læring og det blir spennende både å
oppholde seg på den enkelte posten, og interessant å utforske hva som
finnes videre i løypa.

Fleksible lekearealer: oppfordrer til læring, fantasi, aktivitet og

utvikling av sosiale ferdigheter for barn i forskjellige aldre. Designet tilbyr
også spenning, noe som er viktig i barns lek. Rokkeringens diversitet er
inkulderende, også for voksne. Gratis aktivitetstilbud med har lav terskel
for deltagelse styrker integrering og samhold.

Integrering av eksisterende kvaliteter og kultur: Arealer

som barn har markert som “fine områder” i barnetråkk analysen har blitt
integrert i løypa. I tillegg er Borgarsyssel museum, St. marie plass, kvartal
88 og eksisterende barnehager tatt med. Godt kjente leker som “boksen
går” og “gulvet er lava” er integrert for å bevare og styrke barnekulturen.

HVORDAN SVARER OPPGAVEN
PÅ HOVEDMÅLET?
Sarpsborg kommune har et ønske om at sentrum skal bli et attraktivt
sted for barnefamilier. En rekke utfordringer er knyttet til dette ønsket.
Rapporten Byer og miljø (Haagensen, 2015) viser mangel på trygg tilgang
til leke- og rekreasjonsarealer i Sarpsborg. Barnetråkk analysen viser at
det mangler tilstrekkelig med lekearealer i sentrum.
Disse funnene synliggjør Sarpsborgs mangel på områder til lek- og
rekreasjon. I fremtidig fortetting av Sarpsborg sentrum er det viktig
å sikre og styrke byens områder til lek- og rekreasjon, slik at barn og
barnefamilier ivaretas og Sarpsborgs attraktivitet øker.
Vårt hovedmål for denne oppgaven er: “Barn og familier i østre bydel
skal ønske å bli boende og området skal være attraktivt for nye tilflyttende
barnefamilier.” For å nå hovedmålet definerte vi to delmål.Videre
beskrives hvordan vår oppgave har besvart disse delmålene:
Delmål 1: Barn skal kunne bevege seg fritt på en trygg måte i gatene og
nabolaget alene og med følge.
Rokkeringen bidrar til økt trygghet gjennom oppmerking av løypa. Løypa
er lett gjenkjennelig for barn, noe som medfører at de velger å holde
seg innenfor løypa der de ledes til målpunkt i form av ulike lekeareal.
Løypa gjør i tillegg bilister mer oppmerksomme på at de er i et område
med myke trafikanter. Bruk av tryggere arealer, slik som smug, bakgårder,
snarveier og blindveier øker også sikkerheten. Rokkeringen er tilgjengelig
der det er tilrettelagt for korte avstander fra hjemmet til løypa. Lavere
fartsgrenser bidrar også til tryggere gater. Rokkeringen er et bidrag
til tryggere gater, men en ytterligere overordnet tiltaksplan vil være
nødvendig for å oppnå et trygt sentrum.

Ny grønnstruktur: bidrar til bedre luftkvalitet i byen samt trivsel
og økt attraktivitet.

Delmål 2: Etablering av nye inkluderende møteplasser skal styrke nabolagets
tilhørighet og fellesskap.
Rokkeringen er planlagt med tanke på nærhet. Løypa er 2,2 km lang
og tar rundt 26 minutter å gå. Dette er en passende avstand for
barnefamilier som for eksempel ønsker seg en kveldstur i nabolaget,
der sannsynligheten for å møte på en nabo i løypa er stor. Rokkeringen
bidrar til møter på tvers av alder, etnisitet og bakgrunn. Løypa
innbyr til lek og møter gjennom frie aktivitets- og oppholdsareal
uten soneinndelinger. Prosjektet fører til flere møteplasser, og sikrer
rekreasjonsområder i en fremtidig tettere østre bydel. Dette gjøres
gjennom utnyttelse av noen av sentrums mange flateparkerings areal.

Rokkeringen styrker nabolagets tilhørighet og fellesskap. Medvirkning i
form av en enkel spørreundersøkelse har bidratt til et konsept som skal
imøtekomme behovene til innbyggerne i bydelene. Dette gjelder særlig i
Gamlebyen, der de ønsket seg en bydel med sterkere fellesskapsfølelse.
I Fram-Grina var det derimot færre konkrete ønsker fra beboerne.
Det er planlagt fortetting i Fram-Grina og det vil derfor være ekstra
viktig å fremheve verdien i å ivareta potensielt fine områder til lek- og
rekreasjon her. Rokkeringen vil samle bydelene i form av ny barnevennlig
identitet og fellesskapet i området styrkes.

GJENNOMFØRING AV
PROSJEKTET
For at Sarpsborg kommune skal kunne etablere Rokkeringen er det
i første omgang nødvendig med en reguleringsplan som sikrer areal
til lek- og rekreasjon. Når reguleringsplanen er vedtatt kan en lage
en helhetlig plan for gjennomføring. Kommunen bør lage en langsiktig
økonomisk plan og en plan for hvilke rekkefølge de enkelte lekearealene
skal gjennomføres i, det er derfor nødvendig med tidlig kartlegging av
eiendomsforhold hvor de ulike lekearealene er tenkt.
Dersom kommunene ikke selv eier tomtene, kan de vurdere å se på
mulighetene for oppkjøp av de enkelte arealene. Dersom det skjer
boligutvikling i området ved en av lekeplassene kan kommunen gå i dialog
og samarbeide med utbyggeren/ grunneier om gjennomføringen, slik at
boligprosjektet blir pålagt å opparbeide lekeplassen.
Sarpsborg kommune er avhengige av samarbeid med aktører for å kunne
gjennomføre prosjektet. Sarpsborg scene, læringssenteret, kulturskolen
og Borgarsyssel museum kan inkluderes som samarbeidspartnere.
Lekearealene Duploreisen og Lavaløypen er områder hvor det er
rom for at lokalbefolkningen selv kan være med på lage deler av leke
elementene og bidrar til vedlikehold, noe som vil bidra til lokalt eierskap.
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