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presenteres soner som et viktig tema, der ulike tematiske 
soner blir presenteret og analysert. Vi ser deretter på 
magneter: tiltak, tjenester og tilbud i Sarpsborg som 
fungerer positivt og har tiltrekningskraft; barrierer som en 
motsetning og hinder til magneter. Som en del av kapittel 2 
presenteres funn fra arbeidssmie der forslag til verneverdige 
områder og bygg ble drøftet. I denne analysen ser vi på 
hvilke romlige og urbane konsekvenser disse forslagene får.

Kapittel 3 tar for seg muligheter. Først og fremst ser vi på 
fysiske øst-vest-relasjoner i bykjerna. Deretter på fysiske og 
topogra�ske relasjoner i nord-sør-retning (dette i forhold 
til kvadraturen i bykjerna, som strengt tatt ikke ligger 

Dette dokumentet tar for seg de fysiske forholdene knytt til steds og mulighetsanalysen for Sarpsborg. Med fysiske 
forhold mener vi arkitektoniske, romlige, og byutviklingsmessige forhold, der datainnsamling og analyse er gjort fra et 
arkitektur- og urbanisme- og landskapsurbanismefaglig ståsted. 

Dette særskilte blikket på sted og muligheter er ett av tre 
blikk som rettes mot Sarpsborg i dette prosjektet, hvor 
kulturhistoriske og sosiokulturelle forhold dekkes i andre 
dokumenter. Selv om stedsanalysene gjennomføres av tre 
ulike fagfelt, er det geogra�ske interesseområdet det samme, 
og det vil derfor være naturlig overlapping av tematikk, 
for eksempel i vurderinger av historiske områder og 
bygningsmasse.  

I oppgavebeskrivelsen fra Sarpsborg kommune listes 
en rekke forhold det ønskes en vurdering av. De �este 
av disse er relevante fra et arkitektonisk og (landskaps)
urbanismefaglig ståsted. Disse er: 

• Vekstkrav, hvor vi ønsker å rette særskilt fokus mot hva 
2000 nye boliger faktisk betyr i forhold til volum og 
plassering. 

• Økt attraktivitet, hvor vi ønsker å diskutere 
identitetsproblematikk sett i forhold til arkitektur og 
opplevelsen av byen, samt tilgjengelighet og mobilitet 
(særlig i forhold til tilbud og tjenester).

• Historisk identitet, sett opp i mot behovet for 
fortetting, og hvorvidt det �nnes typologier som i 
større grad enn andre ivaretar (historisk) identitet (les: 
f.eks hageby-bebyggelsen) 

• Bydelers områdekarakter (og fremtidig rolle), der 
typologianalyser gir et alternativt og interessant blikk 
på Sarpsborgs ulike områder og funksjoner. 

• Områdekarakter østre bydel (og framtidig rolle), hvor 
forholdet mellom ”øst” og ”vest” i byen blir diskutert 
og analysert i forhold til typologier, romlig struktur og 
øvrige bykvaliteter.

• Nye næringsarealer, som ledd i en diskusjon om 
fortetting, ledig areal, båndlagte områder, og 
(prinsipielle) byutviklingsmessige muligheter 
knyttet til �ytting/omrokering av eksisterende 
bo- og næringsområder. (les: kan Torsbekkdalen 
programmeres annerledes, hvordan kan 
Borregaardsjordene best utnyttes til næring i forhold til 
hvor folk bor, og er hensynssonene rundt Borregaard 
best egnet til større næringsareal? Hva skjer med østre 
bydel i så fall?). I tillegg løftes fram problemer knyttet 
til nye fokusområder utenfor bykjerna, og hva dette 
betyr for sentrum.

• Knutepunktsutvikling, som er et forhold knyttet 
til samferdselsprosjekter, men bør framheves som 
eget punkt, da særlig med tanke på utviklinga av 
IC Sarpsborg og dets betydning for byen, lesbarhet, 
identitet, og ”drakampen” mellom torget, St Maries gt, 
og stasjonsområdet.    

De �este av disse analysene gjennomføres som kartanlyser, 
der landskap og bebyggelse står i hovedfokus. Vi mener 
at disse kartene gir et solid visuelt grunnlag for videre 
diskusjoner knytt til videre strategier og tiltak.

En to kilometers radius fra torget har blitt de�nert 
som kjerneområdet for analysen. Dette innbefatter 
sentrumsområdet og en del omland. Diskusjoner om 
hvor origo for en slik radius er interessant i forhold til 
hvilke områder og temaer som er viktig for arbeidet, og 
har blitt drøftet, men radiusen har blitt opprettholdt, da 
området er stort nok til å dekke de temaene som er viktig 
for Sarpsborg. Hvor origo i denne sirkelen er, anses som 
mindre viktig i analysene. 

Strukturen i dette dokumentet følger ikke nødvendigvis 
de temaene som er belyst ovenfor. Ser vi nærmere på 
temaene kommunen har skissert ovenfor, �nner vi noen 
overbyggende spørsmål som er med på å fortelle en historie. 
Vi har lagt vekt på å kunne formidle en historie om de 
fysiske forholdene i Sarpsborg som styres av denne logikken 
– de�nert av stedet Sarpsborg og dets identiteter. Vi mener 
dette er den mest oversiktlige måten å få frem de fysiske 
og bymessige mulighetene og utfordringene Sarpsborg står 
ovenfor. Temaene skissert over vil dermed forsøkes svares 
på gjennom denne fortellingen som vi har valgt å formidle 
gjennom �re delkapitler:

Kapittel 1, der de historiske forholdene som har skapt 
rammene for fysisk form og utvikling i Sarpsborg blir 
analysert, og hvor �re ”premissleverandører” for vekst og 
utvikling av urbanitet i Sarpsborg blir presentert.

Kapittel 2, der ulike romlige analyser blir presenteret, 
deriblant en vurdering av hvilke typologier som gjør seg 
gjeldende i Sarpsborg, og hvilke mønstre og motsetninger 
disse skaper. Også som en del av de romlige analysene 

INNLEDNING
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nøyaktig øst-vest eller nord-sør). Som en del av dette 
framheves det kommende arbeidet med IC Sarpsborg, og 
hvilke konsekvenser og muligheter denne utbyggingen 
representerer for Sarpsborg. Videre presenterer vi funn 
fra arbeidssmie knyttet til de mange uprogrammerte 
(bakgårds-)arealene som i dag preger Sarpsborg sentrum. 
Veldig mange av disse brukes i dag til parkering, og 
analysen peker på hva som gjøres for å tenke nytt rundt 
programmering av disse arealene, samt hvordan disse kan 
kobles sammen med gangstier på tvers av kvadraturen. 

Kapittel 4 fokuserer på konsekvensene av fortetting. Basert 
på prognoser må det bygges omlag 2000 nye boenheter 
innenfor områdets 2 km-radius. Dette må skje innen de 
neste 10 årene for å møte forventet befolkningsvekst og 
-til�ytting til Sarpsborg. Hva er de romlige, volummessige 
konsekvensene av et slikt tilsig av boligmasse? I kapittel 
4 undersøkes dette i form av volumstudier, der ulik 
grad av tetthet, høyde og plassering av boligmassen blir 
presentert, med den konklusjon at Torsbekkdalen, samt 

sentrumskjerna nord-øst for Torget mot jernabanellinja, 
er de områdene som gir mulighet for en bærekraftig og 
tiltalende boligutvikling av den skalaen som skisseres.  

De �re delkapittelene følges av et appendix der noen 
referanseprosjekter blir presentert. Dette er prosjekter vi 
mener kan være av interesse på bakgrunn av analysene og 
mulighetene som vises til i dette dokumentet.  

Forslag til strategier og tiltak drøftes ikke i dette 
dokumentet. Disse vil presenteres og drøftes i et dokument 
for seg, som en del av syntesen av de fysiske, sosiokulturelle 
og kulturhistoriske analysene.





KAPITTEL 1
HISTORISKE PREMISSER
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1.1 HISTORISK UTVIKLING
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1.2 FIRE PREMISSER

Som et resultat av historiske og geogra�ske føringer de�neres Sarpsborgs romlige muligheter og avgrensinger av �re 
premisser: vann og topogra� som naturgitte premisser, og eiendom og infrastruktur som menneskeskapte premisser. 
Dette er kanskje innlysende, men kan likevel være viktig å ha klart for seg i diskusjoner om romlig og fysisk identiet i 
Sarpsborg

Sarpsborg er uløselig knyttet til Glomma. Glomma kan sies 
å være den historiske premissgiveren for byens eksistens, 
samtidig som det i den senere tid er lite visuell eller romlig 
kobling mellom byen og elva. Glomma de�nerer både den 
østlige, nordlige, så vel som den sørlige grensa for byen, 
men kun i nord er en direkte kobling til vannet mulig å 
etablere. Mot øst, og delvis mot sør gjør industrien det 
vanskelig å etablere publikumsvennlige adkomststeder, 
og grunnet hensynssoner rundt industrien vil ikke 
boligområder kunne etableres i nærhet til Glomma. 

I vest har byen også vert avgrenset av vann: Torsbekken. 
På samme måte som Glomma ”bare” eksisterer i byens 
bevissthet i dag, er heller ikke Torsbekken fysisk til stede 
eller tilgjengelig. Det tidligere bekkefaret utgjør likevel 
framdeles i dag en klar grense, med det ”urbane” på 
østsiden av dalen, og det suburbane i vest.

Sarpborg ligger på en rygg, og kan med litt godvilje, 
oppfattes som en øy i landskapet. Relativt store 
høydeforskjeller gjør visuell kontakt mellom f.eks. 
jernbanestasjonen og byen vanskelig. Samtidig skaper 
høydeforskjellene romlig spenning som bryter med den 
taktfaste kvartalsstukturen som preger store deler av 
sentrumskjerna. Denne spenningen mellom det regulære 
og det irregulære er viktig for Sarpsborgs identitet, 
men er kanskje noe underkommunisert, og kunne vært 
ytterligere framhevet i byggeprosjekt. Inn mot torget, der 
kvartalsstrukturen brytes opp av tverrgående gater blir 
topogra�en tydeligere, og skaper interessante romdannelser 
som preger denne delen av sentrum på en positiv måte. 

Vann

Topografi

Torsbekken

Glomma
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E6

Torsbekkveien

Jernbane

Industri

Fliselager

Eiendom

Infrastruktur

Eiendom i sentrum preges av den regulære 
kvartalssturkturen som framheves som identitetsskapende 
for Sarpsborg, på godt og vondt. Interessant nok oppleves 
kvartalssturkturen som svært forskjellig i øst i forhold til 
hvordan den oppleves i vest, i områdene rundt torget. 
Noe av forklaringen i dette ligger i ulike typologier og 
blandingen av disse (se side 20), noe forholder seg til 
bygningshøyder i forhold til gatebredder, og noe har med 
tettheten av program og visuelle elementer, der det er 
høyere tetthet av program og tilbud mot vest i forhold til 
i øst. Går en oppover St Maries gate oppleves det som om 
det er mer som skjer i vestenden av gata, mens det mot 
øst er langt færre, og mer uniforme uttrykk som preger 
gatebildet. 

Infrastrukturen som rammer inn Sarpsborg er på sett og 
vis et ekko av vannveiene som omkranser byen. Disse 
infrastrukturelle båndene og områdene forsterker ikke bare 
grensepreget vannet har. Infrastrukturen er i seg selv en 
grense og barriere mellom bebyggelse og vann, og er med 
på å vanskeliggjøre kontakten mellom Sarpsborg og f.eks. 
Glomma. I tillegg følger de aller største infrastrukturelle 
årene, som E6 og jernbanen en egen logikk som handler 
om mest mulig e�ektiv kontakt mellom østfoldsbyene. 
Begge disse ”lagene” med infrastruktur - den lokale, som 
følger vannveiene, og den regionale som kobler byene - 
rammer in Sarpsborg og legger føringer for byens utvikling.

Men infrastrukturen er ikke bare en barriere. Den er 
også en viktig premissgiver for bevegelse. Med større 
infrastrukturelle bånd som omkranser byen kan det 
være lettere for mange å følge disse båndene snarere 
enn å prøve å forsere dem. Følgelig blir mye bevegelse 
i Sarpsborg bilbasert med den logikken det innebærer: 
nodepunkt i randsonene av byen blir utviklet og gjort 
publikumsvennlige (les: det tilrettelegges for parkering). 
Ikke fordi de nødvendigvis er de beste plassene for utvikling 
av byen, men fordi logikken til infrastrukturen og bilen gjør 
dette til de enklest mulige områdene å utvikle. Randsonene 
til Sarpsborg bærer preg av motstandsløs byutvikling.
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KAPITTEL 2
ROMLIGE ANALYSER
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bolig og næring, der næringen gjerne er på bakkeplan 
mot gate.

• Kompakt næring av medium, stor, eller ekstra stor 
størrelse, som i motsetning til næringsarealer utenfor 
bykjerna, forholder seg i stor grad til kvartalssturkturen 
i Sarpsborg og de føringene dette gir på funksjoner, 
bruk og logikk. 

• O�entlige eller institusjonelle bygg, av historisk eller 
kontemporær karakter.

Til sammen skaper disse typologiene et sammensatt og 
tilsynelatende rotete fargekart av Sarpsborg sentrum. Skiller 
vi disse typologiene og fargene fra hverandre, og setter de 
sammen en etter en, dannes derimot en del interessante 
mønster.

2.1 TYPOLOGIER

For å bedre forstå oppbyggingen og sammensetningen av arkitektur og de fysiske kvalitetene bebyggelsen i Sarpsborg 
utgjør, har vi valgt å gjennomfør en form for typologisk analyse av sentrumsområdet. Analysen er med på å indikere 
hvorfor enkelte deler av byen oppfattes som bedre eller dårligere enn andre deler av byen.
 

Vi har valgt å gruppere bebyggelsen etter funksjon, bruk 
og arkitektonisk logikk, snarere enn estetikk eller form. 
Vi �kk da fem tydelige typologier som alle setter sitt 
preg på Sarpsborg. Sammenstilling av funksjon, bruk 
og logikk gjør at for eksempel kompakte trehus og store 
klassiske bygårder grupperes sammen med funksjonalistiske 
etterkrigs-leiegårder, da funksjonen de har i dag er lik. De 
fem typologiene er: 

• Det urbane suburbane, karakterisert av frittstående 
bolighus, gjerne med egen hage. 

• Tett/lav og tett/høy bolig, der begge formene for 
bebyggelse er et svar på tett, leilighetsorientert 
bebyggelse, gjerne med fellesarealer eller uterom som 
leilighetene deler seg imellom.

• Bolig/næring, i liten, medium eller stor skala, der 
fellesnevneren nettopp er at bygningene innehar både 

1.  urban suburbia
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vest, og et i øst (�g 4). Disse to selvstendige båndene med 
boligbebyggelse kan være med på forsterke ideen om østre 
bydel og ”resten”. Beveger en seg fra vest til øst opplever en 
et opprom mellom ren frittstående boligbebyggelse. 

Dette forholdet ligger kanskje underbevisst i folks ”lesing” 
av byen i det en beveger seg gjennom den. Forholdet er 
tydelig i kartet, men som vi påpeker på s 34 er det lite som 
rent funksjonelt, estetisk eller uttrykksmessig skiller disse to 
båndene med boligbebyggelse. Folks oppfatning av skillet 
mellom øst og vest i Sarpsborg ligger dermed vel så mye i 
historiske og sosiale oppfatninger (se øvrige analyser i dette 
prosjektet).

Det urbane suburbane
Det urbane suburbane har fått sitt navn basert på en 
viktig kvalitet som denne typologien tilbyr til innbyggere 
i Sarpsborg: muligheten til å bo sentrumsnært, til og med 
urbant, men i bebyggelse som innehar suburbane kvaliteter 
i form av frittstående boliger med hager langs rolige gater. 

I utgangspunktet kan utbredelsen av det urbane suburbane 
ses som et randsonegrep rundt sentrumskjerna. Der 
sentrum historisk sett har blitt fortettet av handelskrefter, 
har boligbebyggelsen blitt etablert som et naturlig resultat i 
en omkrets rundt denne kommersielle kjerna (�g 2).

Fyller vi derimot inn ”hullene” i typologien (�g 3), hull 
der lignende typologier har blitt revet og i dag innehar 
andre funksjoner, blir en annen logikk tydeliggjort. Det 
urbane suburbane fremstår da som to tydelige bånd - et i 

2

4

1

3
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bånd: et mindre og svakere langs vestsiden av Kulåsparken, 
og et tydeligere bånd i nord langs jernbanelinja (�g 2). 

Tett-lav og tett-høy bolig

Det urbane suburbane og tett-lav og tett-høy bolig

Denne typologien har en mer beskjeden og sporadisk 
utbredelse enn den urbane suburbane typologien (�g 1). 
Likevel kan det se ut som den fordeler seg på to ulike kanter 
av byen, og da i ytterkant av sentrumsområdene, som to 

Når de to typologiene blir kombinert, er det, ikke 
overraskende, samsvar mellom ”hullene” i det urbane 
suburbane i �g 3 på motstående side, og områdene med 
tett-lav eller tett-høy boligbebyggelse.

Den tett-lave eller tett-høye boligtypologien, med høyre 
utnyttelse, erstatter med andre ord delvis den urbane 

21

suburbane typologien. Langs Kulåsparken signaliserer 
pågående boligprosjekter at dette fortsetter. I workshop 
med ulike representanter fra byen (presentert fra s 24) var 
det også tydelige signaler om at den urbane suburbane 
typologien ikke var ”hellig”, til tross for de kvalitetene og 
identiteten typologien bidrar med i Sarpsborg.
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Bolig-/næringsbygg Bolig-/næringsbygg møter næring

Bolig-/næringsbygg møter tett-lav og 
tett-høy bolig

Bolig-/næringsbygg møter tett-lav og tett-
høy bolig møter næring

Bygg der næring og bolig blandes �nnes nesten utelukkende 
i kvartalene i tilknytning til St Maries gate. Fordelingen av 
denne typologien er relativt balansert mellom øst og vest.

Sammenstiller vi bolig- og næringsbygg med rene boligbygg 
(av typen tett-lav eller tett-høy), viser kartet to bånd med 
bebyggelse som overlapper hverandre i østre bydel.

Legger vi til rene næringsbygg ser kartet slik ut 
(over). Fremdeles er bevegelsen i hovedsak knyttet til 
gridstrukturen rundt St Maries gate, med noe mer tyngde 
rundt Torget, og med en ”avstikker” nordover mot 
jernbanen på østsiden av sentrum. Med større tetthet av 
næring i områdene rundt vestre del av St Maries gate, og 
med tanke på type næring og tjenester som tilbys, kan dette 
være med på å forklare folks ”motvilje” mot å bevege seg 
inn i østre bydel.

Legger vi til en tredje typologi - rene næringsbygg - ser vi 
at kartet blir ytterligere komplisert, der �ere ”retninger” 
med bebyggelsestypologier overlapper hverandre i øst. 
Inntrykket av en østre bydel som både fremstår som 
uniform (bolighus i kvartalsstruktur), og rotete forklares 
i dette kartet. Typologisk sett virker østre bydel mindre 
helhetlig og med �ere konkurrerende identiteter enn andre 
deler av byen.
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2.2 SONER

I stedet for å dele byens områder inn etter ulike bygningstypologier, kan det være interessant å identi�sere byens ulike 
soner: områder som kjennetegnes ved særskilte parametere eller identitesbærende forhold. Her har vi sett på blå-grønne 
soner, levekårssoner, produksjonssoner, vernesoner og hensynssoner. Sonene styres av vidt ulike premisser og er i så måte 
ikke sammenlignbare. Samlet utgjør de likevel viktige forhold som setter preg på Sarpsborg og bens framtidige utvikling.

Sarpsborg har i utgangspunktet mange blå-grønne 
strukturer. Det er fristende å peke på tre ”grønne �ngre” 
som strekker seg nordover. Den ene er Glomma, som 
på grunn av Borregaard ikke kan regnes som tilgjengelig 
for almenheten, mens de to andre, som ikke er 
gjennomgående, er Kulåsparken (med Borregaardsjordene), 
og Torsbekkdalen. Kartet er noe misvisende, da de i 
realiteten stykkes opp av  infrastrukturelle barrierer. Men 
kartet vitner om et mulig potensial som fokuserer på 
blågrønne koblinger gjennom byen.

Blå-grønne soner

SARPSBORGS TILGJENGELIGE 
OG MINDRE TILGJENGELIGE
BLÅ-GRØNNE STRUKTURER

TILGJENGELIG BLÅ-GRØNT

MIDRE TILGJENGELIG BLÅ-GRØNT300 m100 200
SCALE - 1:75000
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Med utgangspunkt i levekårsundersøkelsen 
gjennomført i kommunen, er det ikke bare i østre bydel 
at en opplever levekårsutfordringer. Flere områder - i 
randsonene til sentrum - har sosiale utfordringer, her 
representert i mørkerødt i kartet. Ikke bare er disse 
områdene randsone-områder, de �este er også nært 
knyttet til større infrastrukturelle årer, som toglinja og 
E6. Merk at levekårssonen ved Borregaard er kuttet ned 
til den delen av sonen som har boliger. 

Kartet til høyre viser levekårssonene som ligger innenfor 
prosjektområdet. Basert på levekårsundersøkelsen fra 
2014 kan hver sone gis et ”gjennomsnitts-score”. På 
denne måten er det mulig å skille ut de levekårssonene 
hvor det i gjennomsnitt er størst utfordringer. 

Soner med levekårsutfordringer

Levekårssoner

LEVEKÅRSSONER
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DÅRLIGSTE RESULTAT (2014)
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NOE BEDRE300 m100 200
SCALE - 1:75000
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Sarpsborg er en produksjonsby. Byens nærings- og 
industriområder omkranser bykjerna, og er en tydelig 
del av bybildet. Store areal går med til nærings- og 
industriområder, der Borregaard er desidert største aktør.

Ser vi derimot på arbeidsplasser sammen med industri- 
og næringsområdene, antyder kartet at de aller �este 
arbeidsplasser ligger utenfor disse områdene. Industri og 
større næringsaktører er med andre ord ikke størst når 
antall arbeidsplasser sammenlignes med arealbeslag. 

Produksjonssoner og arbeidsplasser
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I den ene oppgava �kk deltakerne spørsmål om hvilke 
enkeltbygg de mente var viktige å verne om i framtida, i 
et Sarpsborg som skal vokse og utvikles.  Kartet til høyre 
viser det sammensatte svaret til alle fem gruppene, der 
verneverdige bygg foreslås i gult. Styrken på gulfargen er 
gradert. Bygg med sterk gulfarge er bygg �ere grupper var 

I workshop med representanter fra ulike deler av 
kommunen, det private, samt organisasjoner og lag, 
ble deltakerne tildelt oppgaver knyttet til vern av 
bygningsmasse i sentrumkjerna. Resultatet av disse 
oppgavene presenteres her. Fem grupper med ulik 
deltakersammensetning presenterte hver sine forslag. 

Forslag til vern av enkeltbygg

Vernesoner

enige om burde vernes, og bygg med svakere gulfarge er 
bygg få, eller bare en gruppe, mente burde vernes.  Merk at 
de byggene �est mente burde vernes faktisk er verneverdige 
bygg i dag. 

Det er en spredning på avmerkede bygg i kartet, og 
det er ikke nødvendigvis lett eller nyttig å lete etter 
mønster i spredningen. Det er likevel mulig å spore en 
fortetting av foreslåtte bygg fra torget nordover i retning 
jernbanen. Så er også dette den eldste delen av byen fra 
før kvartalsstrukturen. I tillegg har bygninger knyttet til 
jernbanen, noen tidlige urbane industribygg, og noen 
”praktbygg” ved parken blitt merket av.  



25Fysisk steds- og mulighetsanalyse  - Sarpsborg sentrum

En annen relatert oppgave deltakerene måtte besvare var 
hvilke områder en såg på som verneverdige. Her er det 
altså spørsmål om områder med en karakter eller historie 
en mener det er verdt å verne om, snarere enn kanskje 
enkeltbygg i disse områdene. Interessant nok viser kartet 
over vern av områder (til høyre i grønt) noe helt annet enn 
kartet over vern av enkeltbygg. Igjen er kartet et resultat av 
det sammensatte svaret til alle fem grupper, og grønnfargen 
er gradert, der sterk farge indikerer stor enighet om vern og 
svak farge betyr at kun en eller få grupper ønsker vern av 
området. 

Forslag til vern av områder Tyngdepunktene for områdevern �nner vi i ytterendene 
av St Maries gate; like opp fra torget, og i østenden av 
gata. Enkelte grupper mente at hele St Maries gate burde 
vernes som ett eller �ere områder. Områder som Frankrike 
og England er også framhevet, samt arbeiderboliger ved 
jernbanen. 
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Hvis vi �erner fargekodingen fra oppgavene, og ser vern 
av enkeltbygg og områder under ett får vi fram et enda 
tydeligere kart ettersom graderingen blir ytterligere 
forsterket. Der det er overlapp mellom enkeltbygg og 
områder som foreslås vernet blir fargen på bygget enda 
sterkere. Dette tydeliggjør og framhever enkelte områder: St 
Maries gate, med tyngde i henholdsvis øst og vest, og med 
en ”avstikker” i Glengsgata.

Enkeltbygg og områder sett under ett

Middelalderbosettingen i øst-enden av St Maries gate 
(2016 Google Streetview).

Krysset Torggata og Pellygata (2015 Rodeo).

Ny England (2016 Digitalmuseum.no).
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Enkelte grupper bidrog - på eget initiativ - med 
forslag til bygg som bør rives. Mellom annet ble både 
politihuset og brannstasjonen forslått �ernet.

Bygg som foreslås revet

Politihuset (2016 Google Streetview).

Brannstasjonen (2016 Google Streetview).
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2. Ser vi på kartet nederst til høyre, er det ikke bare 
to henssynssoner. Det eksisterer også lag med 
kulturhistorisk vern over (eller under) disse. Hele sju 
ulike områder kan de�neres i området. Samtidig viser 
utviklingen i området at en rekke kulturelle aktiviteter 
allerede har slått rot. Møtet mellom kulturell utvikling 
og hensyn kan gi en interessant ”lappeteppeutvikling” 
som kan bli et tydelig grep i østre bydel - og spilles 
fram på en positiv måte, der kulturmangfold og 
industriell nåtid og framtid møtes.

3. En tredje mulighet er å konsentrere kommunens 
innsats i området rundt oppgradering av infrastruktur 
og andre ikke-bolig relaterte tiltak. Dette vil være 
mulig i hele hensynssoneområdet. Oppgraderingen 
av St Maries plass - i randssonen av hensynssonene 
- viser at slike tiltak kan være e�ektive. De negative 
konsekvensene av oppgradering (samt utvikling 
av eksisterende kulturtilbud i nr 2 over) kan bli at 
områdene gentri�seres. Gentri�sering er et mulig 
problem i østre bydel fordi det ikke løser det 
grunnleggende problemet med levekårsutfordringer 
hos de som bor i området i dag. Gentri�seres 
området vil disse innbyggerne �ytte andre steder, og 
levekårsutfordringene for�yttes, eller i verste fall blir 
usynlige grunnet spredning.  

Hensynssonene kan være et verktøy for å unngå 
gentri�sering av østre bydel samtidig som området 
oppgraderes (innenfor de rammene hensynssonene gir). 
Det vil si: prisene i området kan ”holdes nede” selv 
om fysisk oppgradering i området tilsier at prisene bør 
stige. Dette en spennende mulighet som er unik i et 
markedsstyrt (les: uregulert) norsk boligmarked. 

Virksomheten på Borregaard gjør at det er behov for å sikre 
en hensynssone rundt enkelte deler av bedriften grunnet 
eksplosjonsfare. Denne hensynssonen er i prinsippet delt 
i to, med ulik radius fra Borregaard, og ulik grad av fare. 
Grunnet nærheten mellom bedriften og østre bydel, griper 
de to hensynssonene inn i bebyggelsen i øst (se illustrasjon 
øverst til høyre). Spørsmål knyttet til framtidig utvikling 
i østre bydel vil være uløselig knyttet til ordlyden i disse 
hensynssonene. Det kan bli mindre attraktivt å bo i disse 
områdene, dels grunnet faremomentet, og dels grunnet 
(resulterende) lav markedsverdi i området.

Det er i hovedsak tre muligheter som ser ut til å kunne 
gi relevante svar på hvordan østre bydel bør eller kan 
utvikle seg i hensynssone-områdene. Disse ekskluderer 
ikke hverandre. Alle tre utviklingstrekk kan gjennomføres 
samtidig:

1. Det har blitt fremmet forslag fra Borregaard om en 
fremtidig ”byttehandel” mellom næringsarealer eller 
tekniske arealer i vest mot bebyggelsen som i dag er i 
øst. Det vil si at en f.eks. �ytter parkering og oppstilling 
av kommunale kjøretøy og teknisk materiale fra 
Torsbekkdalen, eller f.eks. brannstasjonen fra sentrum, 
til hensynssonene i øst, og frigjør dermed areal til 
bebyggelse i henholdsvis sentrum og i Torsbekkdalen. 

De positive resultatene av en slik byttehandel vil være at 
en får konsentrert næringsareal og teknisk infrastruktur 
i øst, i et område som allerede er tungt industrialisert. 
Samtidig frigjør en areal til bolig i områder som er 
sentrale i en fase der Sarpsborg vokser og trenger 
boligutvikling.

De mulige negative konsekvensene vil kunne være 
at gjenværende deler av østre bydel blir ytterligere 
svekket av et slikt grep, samtidig som ”tvangs�ytting” 
av beboere i østre bydel er et relativt voldsomt grep 
å ta. Markedsmessig er det lite sannsynlig at de som 
�ytter fra hensynssonene vil kunne ha råd til bolig i de 
områdene som fristilles, ettersom disse mest sannsynlig 
vil være dyrere områder å etablere seg i. Kommunen 
må i så fall garantere for nye boliger til de som blir 
berørt, med fare for at evt. nye bopeler og områder er av 
dårligere kvalitet enn de som allerede eksisterer i østre 
bydel.

Arealene lengre sørover langs Borregaardsjordene (også 
berørt av hensynssonene) er kanskje mer egnet for en 
slik utvikling.

Hensynssoner
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2.3 MAGNETER

I dette kapittelet ser vi på plasseringen av magneter i forhold til sonene fra forrige kapittel. Med magneter mener vi 
tilbud, tjenester og funksjoner som arbeidsplasser, møteplasser, handel, grøntområder, og kollektivknutepunkt. Ved å 
bruke kart som visuelle hjelpemiddel kan vi se etter mulige mønster i det magneter settes opp mot ulike soner. Særlig 
levekårssonene er interessante å se på i denne sammenheng. 

Arbeidsplasser og områder med levekårsutfordringer

PLASSERING AV STØRSTE 
ARBEIDSPLASSER I FORHOLD TIL 
DÅRLIGSTILTE LEVKÅRSSONER
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Selv om folk sjeldent bor og jobber samme sted kan det 
likevel være interessant å sammenligne boområder og 
arbeid. I denne sammenheng sammenstiller vi områder 
med levekårsutfordringer i forhold til plassering og 
størrelse på arbeidsplasser. Bildet er ikke nødvendigvis 
tydelig. De �este arbeidsplassene i Sarpsborg kan sies å 
ligge utenfor dårligstilte levekårssoner, da særlig i øst. I 
vest er det derimot en del �ere arbeidsplasser tilknyttet 

detaljhandelen langs E6. Bildet er typisk for forholdet 
mellom områder med levekårsutfordringer og magneter: det 
er få magneter innenfor disse sonene, og der det eksisterer 
magneter innenfor sonene kan disse sies å være knyttet til 
infrastruktur.

Data ift arbeidsplasser er hentet fra Asplan Viak (2013)
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Detaljhandel og områder med levekårsutfordringer

PLASSERING AV DETALJ-
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DÅRLIGSTILTE LEVKÅRSSONER
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I dette kartet fremgår noe av det samme bildet som i 
foregående kart. Mye av detaljhandelen i Sarpsborg foregår 
i sentrumskjerna rundt torget, med en konsentrasjon langs 
St Maries gate. Ut over dette ligger mange butikker og 
tjenester langs E6, der det er større areal knytt til større 
kjeder osv. 

Det interessante med dette kartet er at selv om det er 
lite handel å spore i øst, strekker likevel konsentrasjonen 
av butikker seg relativt langt opp St Maries gate - forbi 

”slutten” på gågata, helt inn til St Maries plass. Bildet må 
selvsagt nyanseres i forhold til hvilken type detaljhandel 
som foregår hvor, men basert på størrelsene på foretakene, 
er omsetningen i øst vel så god som andre steder.

Data ift detaljhandel er hentet fra Asplan Viak (2013)



32 Fysisk steds- og mulighetsanalyse  - Sarpsborg sentrum

Parker/grøntområder Adkomst Glomma Private/kommersielle nodepunkt Offentlige bygg Offentlige rom

Møteplasser og områder med levekårsutfordringer
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Igjen ser vi antydninger til samme utvikling som i de 
foregående kartene: konsentrasjonen av møteplasser ligger 
utenfor levekårssonene med utfordringer. Unntakene er 
kjøpesenter og tilsvarende steder å samles langs E6, og et 
”hederlig” unntak på St Maries plass, som ser ut til å ha fått 
en popularitetsoppsving etter oppgraderingen sommeren 
2016. Oppgraderinga og den økte aktiviteten må kunne 

sees på som et bevis for at fysisk oppgradering kan ha 
positiv e�ekt på et område. Med tanke på de kulturelle 
tilbudene som også kan videreutvikles i nærmiljøet rundt 
plassen, vil videre oppgradering mest sannsynlig være skritt 
i riktig retning. 
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torg
stasjon

Sarpsborg ligger på et ra, noe som skaper høydeforskjeller 
i byen. Høydedraget og høydeforskjellene er kanskje på 
sitt tydeligste når en går av toget ved jernbanestasjonen. 
Grunnet høydeforskjellen og manglende visuelle indikatorer 
er det ofte vanskelig for nyankomne til Sarpsborg å �nne 
fram til sentrum uten kart.  

Sarpsborg er, med sin størrelse og gridstruktur egentlig en 
relativt oversiktlig by. Det burde derfor være uproblematisk 
å �nne fram. Det noe overdrevne snittet under, derimot, 
viser problemet. Gridet ligger ikke i et �att landskap. Og 
når stasjonsområdet og torget ligger på hver sin kant av raet 
blir det vanskelig for uinnvidde å �nne fram. 

Mye av fokuset i utviklingen av Sarpsborg ligger i øst-vest 
koblingene, og hvordan å styrke disse. Med tanke på den 
utviklinga som kommer med inter-city, der stasjonsområdet 
vil få en vesentlig sterkere rolle i bybildet er det nok like 
viktig å fokusere på nord-sør koblingene i byen. Ser vi på 
kartene på motstående side, indikerer også de blå-grønne 
områdene at nord-sør-koblinga kan være viktig å fokusere 
på. 

Bilde fra stasjonsområdet. Hvilken vei bør en ta for å komme til Torget? (2016 Google Streetview).

Høydeforskjeller

2.4 BARRIERER

Et viktig aspekt i tillegg til magneter er barrierer. Skal vi diskutere premissene og mulighetene for fysisk utvikling 
i Sarpsborg, er barrierer et viktig tema. Her presenteres i mer detalj de ulike typene barrierer som omkranser 
sentrumskjerna og påvirker den romlige utviklinga av byen. Som med magneter, sammenstiller vi barrierene med sonene 
- og da særlig levekårssoner - fra kapittel 2.2.

Offentlige rom
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Industrielle barrierer Grøntareal vs industri

Sarpsborg er bygd opp rundt industrien, og det er klare 
ønsker og ambisjoner om å beholde industrien på de 
stedene den er i dag. I hovedsak er det snakk om Borregaard 
og anlegget langs Glomma i øst, samt trevarelageret 
nord for jernbanestasjonen. Borregaard som barriere er 
også større enn det kartet viser, da eksplosjonsfare på 
anlegget nødvendiggjør hensynssoner rundt området. 
Disse hensynssonene er ikke fastsatt pr i dag, men når de 
fastsettes vil det tegnes inn ulike soner med varierende 
begrensinger på bebyggelse, bo-tillatelse og opphold. Dette 
vil i stor grad påvirke områder i østre bydel med direkte 
grense mot anlegget. For en mer utførende diskusjon om 
konsekvenser og muligheter se ”Hensynssonene” på s 28.

De infrastrukturelle og industrielle barrierene gjør at 
Sarpsborg vender ryggen til Glomma. Det ligger på 
mange måter en historisk ironi i dette, da Glomma 
representerer utgangspunktet for både oldtids-Sarpsborg 
og det industrielle Sarpsborg. Samtidig kan det også 
argumenteres for at Sarpsborgs forhold til Glomma i større 
grad har vært preget av nytteverdi og pragmatikk, snarere 
enn estetisk, eller rekreativ verdi. Selv om industrien ikke 
trenger elva i like stor grad i dag, har den likevel nytte ift 
kraftproduksjon, og ”industrien ved elva” kan ses på som en 
tydelig merkevare.

INDUSTRI OG NÆRING
SOM BARRIERER MOT
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Infrastrukturelle barrierer og grøntområder
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Sett i sammenheng med industrien som barriere er det 
få blå-grønne strukturer som er lett tilgjengelige i byen. 
Dette til tross for det relativt ”blå-grønne preget” byen har 
(i alle fall på kartet). Kulåsparken utmerker seg som det 
mest tilgjengelige grøntområdet, og er også da et viktig 
sted i Særpingers bevissthet. Den tydelige populariteten 
som St Maries plass nylig har fått kan vitne om at det er 
lite tilgang til grønne møteplasser, til tross for at mange 
har egen hage. Tilgang til grøntområder er altså viktig. 
Bedre utnytting av Torsbekkdalen, samt økt tilgang til 
Glomma bør være framtidige prioriteringer. Til tross for 
Borregaards plassering, er Glomma likevel tilgjengelig i 
nord (Glengshølen) og sør (Sandesund). Disse koblingene 
kan forsterkes og en interessant dynamikk kan skapes som 
et resultat. 
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Soner med levekårsutfordringer ift industri og næring
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Sammenstiller vi områdene med levkårsutfordringer (i 
rødt) og de industrielle sonene (i rosa) er det fristende å se 
sammenhenger mellom disse. Grunnene til at områder med 
levekårsutfordringer oppstår nettopp der de oppstår er nok 
mange og sammensatte. Men den geogra�ske nærheten mellom 
industri, tung infrastruktur og levekårssoner kan kanskje 
delvis forklares i at tomte- og boligverdien i slike områder vil 
være lavere enn i andre områder, og at det dermed er lettere 
for lavtlønnede å etablere seg der. Mange har også bopel i 
kommunale boliger, som det �nnes �ere av i disse områdene. 
Lav lønn og manglende evne til å delta i markedet forklarer 
ikke alt, men fattigdomsperspektivet er viktig. 
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Infrastrukturelle barrierer og områder med levekårsutfordringer
Infrastrukturelle barrierer i Sarpsborg kan i hovedsak deles 
inn i tre: E6, innfartsårer til sentrum, og jernbanen, der 
det kan argumenteres for at jernbanen er barrieren med 
størst konsekvenser for internbevegelse i Sarpsborg. I 
motsetning til E6, griper jernbanetraseen inn i byveven, 
og med framtidig urbanisering rundt jernbanestasjonen, 
vil utfordringer knyttet til jernbanen som barriere bare 
bli viktigere. Med nytt Intercity-spor vil en endring av 
jernbanetraseen få konsekvenser for byvekst og -utvikling i 
Sarpsborg.
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I kartet under er det mulig å se sammenhenger 
mellom de tyngste infrastrukturårene og områder med 
levekårsutfordringer. På sett og vis ”kiles” dårligstilte 
levekårssoner i både øst og vest mellom større 
infrastrukturelle barrierer. Igjen er det ikke nødvendigvis 
slik at infrastrukturen har skapt dårligstilte levekårssoner. 
Logikken er heller at nærhet til infrastruktur bidrar til 
lavere priser i enkelte områder. Disse områdene er dermed 
de eneste områdene folk med dårlig råd kan bosette seg.  
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Soner med levekårsutfordringer ift boligpriser

HUS OG LEILIGHETER TIL
SALGS OG LEIE I FORHOLD TIL
DÅRLIGSTILTE LEVEKÅRSSONER 

DÅRLIGST

NOE BEDRE300 m100 200
SCALE - 1:75000

0
LEIE

STØRRELSE = PRISHUS TIL SALGS

LEIL. TIL SALGS

Forestillingen om sammenfall mellom lave boligpriser og 
områder med levekårsutfordringer blir derimot utfordret 
av dette kartet. Dette er et øyeblikksbilde fra �nn.no den 
20 okt 2016, der objekter til salgs (sirkler), og objekter til 
leie (kvadrat) er markert. Størrelsen på objektet viser pris pr 
kvm (dvs objektenes relative pris i forhold til hverandre). 
Billige objekt har liten størrelse, og dyre objekt stor 
størrelse. Det er også tatt høyde for om objektet er et hus 
(hvitt), eller en leilighet (brun). 

To mindre overraskende funn er at det er en konsentrasjon 
av objekter til salgs i sentrumskjerna - med tyngde vestover, 
samt at leiligheter er generelt dyrere i salg enn hus (pr 
kvm). 

Et heller overraskende funn er at de dyreste objektene er å 
�nne øst i sentrum. Her kan �ere potensielle forklaringer 
ligge til grunn: 

• det er et øyeblikksbilde, og ikke en ansamling av data 
over tid.

• vi ser allerede en tendens til gentri�sering i øst, særlig 
langs ”livsnerven” St Maries gate, og tilstøtende 
kvartal. 

• det er feil å anta at folk som bor i østre bydel ikke har 
like god betalingsevne som andre som bor i Sarpsborg. 



KAPITTEL 3
MULIGHETER
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3.1 ØST-VEST

Mye av diskusjonen om byutvikling i Sarpsborg har handlet, og handler framdeles om øst-vest-skillet i byen. Også 
i denne rapporten er det et behov for et eksplisitt fokus på Østre bydel og hvordan å bedre integrere denne delen av 
byen med resten, da området står ovenfor �ere sosiale levekårsutfordringer. Men hva menes med Østre bydel, og hvor 
merkbare er forskjellene i forhold til fysiske, arkitektoniske eller romlige forhold?

I levekårsundersøkelsene brukes det data på grunnkretsnivå 
for å si noe om tilstanden og utfordringene i et område eller 
nabolag. Grunnkretsene er de minste målbare enhetene vi 
opererer med i Norge. Med utgangspunkt i disse målingene 
er det to grunnkretser i øst som blir trukket fram som 
problemområder (vist i kartet under til venstre i rødt). Når 
en referer til at en har problemer i Østre bydel, er det altså 
i disse to kretsene en kan hente målbare bevis for at noe må 
gjøres og at tiltak må settes inn. 

Men dette er ikke nødvendigvis utelukkende disse to 
grunnkretsene en tenker på når en i dagligtale snakker om 
Østre bydel. De �este vil nok trekke en imaginær strek ned 
Rosenkrantz gate eller Sverres gate, omtrent der gågate-
delen av St Maries gate slutter (for den begynner ikke 
her - den slutter her). Med noen justeringer refererer en til 
det som er øst for denne imaginære linja som Østre bydel 
(markert under i kartet til høyre).

ØSTRE BYDEL

to distinkte grunnkretser?

ØSTRE BYDEL

eller et skille mellom øst og vest?

Hvor er Østre bydel? Forskjeller mellom øst og vest

Det er altså en forskjell mellom tallenes tale, og dagligtale. 
Hva er så de merkbare, fysiske  forskjellene mellom det som 
er vest for denne streken og det som ligger øst for den? 

Ser vi på forslag til vern av bygninger og områder går det 
et skille omtrent langs denne streken: det som er i vest 
oppfattes som mer verneverdig enn det som er i øst. Den 
opplevde verdien av bygningsmassen er altså forskjellig. 
Ser vi på typologier er det også forskjeller: Det er �ere rene 
næringsbygg i vest. Legger vi til grunn at mye av denne 
næringen er servicenæring vil følgelig handel og antall folk 
i gatene være høyere i vest enn i øst. Vest oppfattes med 
andre ord som mer aktiv enn øst. Dette forsterkes av høyere 
bygninger og dermed �ere visuelle inntrykk i gateløp i vest. 

”Flere visuelle inntrykk” er samtidig et vanskelig begrep å 
de�nere. I øst �nner vi nemlig en større sammenblanding 
av typologier enn i vest (områdene rundt torget). Dermed 
må en ty til mer kvalitative begrep til, som at det i øst er 
mer ”rotete” (til tross for gridstrukturen), og at det i vest 
er mer ”helhetlig”. Det er altså, fra et rent romlig, eller 
arkitektonisk-analytisk ståsted, små nyanser og detaljer som 
gjør seg gjeldende når en snakker om forskjeller mellom øst 
og vest.
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suburbane urbane hus i øst til venstre. I vest �nner vi altså 
�ere suburbane urbane hus - spredt over et større område 
- enn i øst. Men under disse oversiktsillustrasjonene har vi 
framhevet to delområder for å bedre kunne sammenligne 
husenes avtrykk. Her er veldig lite som skiller øst fra vest. 
Ser vi videre på gatebiler fra disse to områdene er det igjen 

ØSTRE BYDELSARPSBORG VEST OG SØR

TYPOLOGI 1: URBAN SUBURBAN

656 bygg totalt
656 bygg per arealenhet

Distansen mellom urban suburban og næring i sørvest 
er noe større enn i østre bydel. Typologien kan dermed
oppfattes som noe mer “rendyrket” i sørvest enn i 
østre bydel

15 47 bygg totalt
159 bygg per arealenhet
24 % tetthet i forhold til 
østre bydel
27,07/2,79=9,7

ØSTRE BYDELSARPSBORG VEST OG SØR

TYPOLOGI 1: URBAN SUBURBAN

656 bygg totalt
656 bygg per arealenhet

Distansen mellom urban suburban og næring i sørvest 
er noe større enn i østre bydel. Typologien kan dermed
oppfattes som noe mer “rendyrket” i sørvest enn i 
østre bydel

15 47 bygg totalt
159 bygg per arealenhet
24 % tetthet i forhold til 
østre bydel
27,07/2,79=9,7

KVARTALSUTSNITT ØSTRE BYDELKVARTALSUTSNITT SARPSBORG VEST OG SØR

Det eksisterer ikke noe nevneverdig forskjell i størrelse 
på bygg i sørvest i forhold til i østre bydel. Heller ikke 
distansen mellom husene (grønne flater eller hager) 
ser ut til å være forskjellige. 

KVARTALSUTSNITT ØSTRE BYDELKVARTALSUTSNITT SARPSBORG VEST OG SØR

Det eksisterer ikke noe nevneverdig forskjell i størrelse 
på bygg i sørvest i forhold til i østre bydel. Heller ikke 
distansen mellom husene (grønne flater eller hager) 
ser ut til å være forskjellige. 

De små, nesten usynlige forskjellene kan eksempli�seres 
med følgende: ser vi nærmere på den typologien det er mest 
av i øst - den urbane suburbane boligtypologien - blir det 
straks vanskeligere å �nne forskjeller mellom øst og vest. 
Øverst til venstre (i illustrasjonen over) �nner vi avtrykket 
til suburbane urbane hus i vest, sammenlignet med 

Likheter mellom øst og vest
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Poenget vi prøver å gjøre her, er at det �nnes noen 
forskjeller mellom de urbane suburbane typologiene i øst og 
vest, men det er ikke tydelige, grelle forskjeller i form av for 
eksempel forsøpling, knuste ruter og forfall. De forskjellene 
folk i Sarpsborg opplever, som gjør at de snakker om Østre 
bydel som noe annet enn resten av sentrum kommer med 
andre ord ikke beviselig fram i de fysiske omgivelsene. Det 
er dermed vanskelig å kunne underbygge at eventuelle 
fysiske tiltak i Østre bydel vil ha noen e�ekt på området og 
folks oppfatning av det.

TOMTEINNDELING ØSTRE BYDELTOMTEINNDELING SARPSBORG VEST OG SØR

Det som derimot er forskjellig er tomteinndelingene.
Enkelte steder i østre bydel er byggene delt mellom 
to partisjoner i tomta. Dette skjer ikke over alt, men 
det oppstår oftere i østre bydel enn i vest og sør i byen. 
Der hvor tomtene ikke er partisjonert i østre bydel, er 
de ofte likevel noe mindre enn i vest og sør.lite som skiller øst fra vest. I vest har de hekk og oppkjørsel 

og byggene er noe mer tilbaketrukket fra veibanen. Ut over 
dette er det heller �ere likheter enn ulikheter. 

Det er først når vi ser på tomtegrenser snarere enn byggenes 
avtrykk at det er mulig å skille mellom øst og vest. Tomtene 
i vest er noe større enn i øst. Men selv om dette er tydelig i 
kartet, er det ikke sikkert at dette er en like lett observasjon 
å gjøre når en går gatelangs. 
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3.2 NORD-SØR

Det kan altså se ut som det sterke øst-vest-fokuset er en noe konstruert motsetning i Særpingenes bevissthet. Det er mulig 
at forskjønningstiltak i øst i form av en fortsettelse av gågata, eller nye boligprosjekter i riktig skala vil forbedre folks 
inntrykk av Østre bydel, men det er også mulig at en bør gjennomføre urbane grep i andre områder hvor dagens fysiske 
situasjon er påviselig utfordrende. Ett av disse er Sarpsborgs nord-sør-koblinger.

I utgangspunktet ligger nord-sør-utfordringa i det å forsere 
høydeforskjellene i Sarpsborg (som påpekt på s 35). Dette 
er særlig et problem i forbindelse med den manglende 
koblingen mellom jernbanestasjonen og torget: les 
inngangsporten til Sarpsborg for de som kommer med tog, 
og Sarpsborg sentrum (kartskisse øverst til høyre). Denne 
utfordringen kommer til å bli særlig viktig å løse i nær 
framtid, da InterCity-utbygginga vil:

generere økt persontransport med jernbanen (med andre 
ord kommer �ere til å komme seg til og fra Sarpsborg via 
jernbanestasjonen)
generere økt aktivitet og utbygging i stasjonsområdet 
(jamfør jernbaneverkets utlysning om parallelloppdrag for 
IC-Sarpsborg). 

Det vil med andre ord sannsynliggjøre et nytt urbant 
tyngdepunkt ved stasjonsområdet. Dette må sees i 
sammenheng med byutviklinga generelt i Sarpsborg, og 
diskusjoner om hvordan stasjonsområdet og resten av byen 
skal kobles bedre sammen, fysisk og visuelt, vil være viktig 
(se kartskisse i midten til høyre). 

For å poengtere viktigheten av at Sarpsborgs kommune, 
næringsliv og andre aktører tar tak i dette, inkluderer 
vi utsnittet av fokusområdet for Jernbaneverkets 
parallelloppdrag for IC-Sarpsborg (nederst til høyre). 
Her inkluderes store deler av Sarpsborg sentrum som 
fokusområde for prosjektet. IC-Sarpsborg er altså ikke et 
jernbaneprosjekt. Det er et byutviklingsprosjekt med store 
konsekvenser og muligheter for Sarpsborg.  

Vi inkluderer her noen skisser fra pågående IC-prosjekter, 
fra henholdsvis Kolbotn og Fredrikstad, som tydelig viser 
de urbane ambisjonene til slike prosjekt. 

ØSTRE BYDEL

to distinkte grunnkretser?

ØSTRE BYDEL

to distinkte grunnkretser?

ØSTRE BYDEL

to distinkte grunnkretser?
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Håndtert på en riktig måte vil IC-Sarpsborg være en unik 
mulighet for Sarpsborg å kunne gjennomføre ett eller �ere 
grep som for eksempel: 

• styrker gang og sykkelkommunikasjon mellom 
stasjonsområdet og sentrum

• forserer høydeforskjellene mellom stasjonsområdet og 
sentrum på en bedre måte enn i dag

• knytter byen tettere på Glomma
• kobler blågrønne strukturer sammen, for eksempel 

mellom Glomma og Kulåsparken
• styrker koblinger mellom stasjonsområdet og øst i et 

framtidig triangulært aksesystem mellom stasjonen, 
torget og et ”endepunkt” i Østre bydel. Aksepunktene 
kan videre utvikles med fokus på henholdsvis 
handel på Torget (den vitale byen), kultur i Østre 
bydel (den levende byen), og kommunikasjon ved 
jernbanestasjonen (pendlebyen).
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For å foregripe en slik diskusjon inviterte vi kommune, 
private, samt andre interessenter til å ”programmere” disse 
stedene. Det vil si: vi ba dem fortelle oss hva disse røde 
feltene inneholdt, om de ble brukt til noe interessant eller 
nyttig, og om de kunne brukes til noe annet, hva kunne 
det være? Kartet øverst til høyre viser resultatet av en slik 
utspørring. Det viser seg at mange av plassene oppfattes 
som nøvendige parkeringsplasser (i blått), at noen steder 
brukes til næring (i rødt), men at det også er potensial for 
fortetting - eller forgrønning (i grønt).

parking

street parking

vacant lots

courtyards

public space

parking

street parking

vacant lots

courtyards

public space

3.3 UPROGRAMMERTE STEDER

For å imøtekomme vekst i folketall har Sarpsborg som målsetting å bygge 2000 nye boligenheter innenfor 
sentrumsområdet (de�nert innenfor en 2 km radius fra torget) i løpet av de neste 10 årene. Et viktig element i en slik 
utbyggingsstrategi vil være å kartlegge fortettingsmulighetene og de�nere hvor tett det kan bygges i allerede bebygde 
områder. 

Som ledd i en slik kartlegging presenteres her 
”uprogrammerte steder” i Sarpsborg sentrum. Det vil si 
arealer som i dag ikke er bebygde, og som heller ikke har 
noe tydelig program utover å fungere som parkeringsareal. 
I kartet under vises henholdsvis parkeringsplasser, 
gateparkering, tomme plasser, bakgårdsareal, samt 
(uprogrammerte) o�entlige rom. Legger vi disse røde 
feltene over et grunnkart av Sarpsborg sentrum er det 
overraskende store areal som i dag ikke brukes til stort 
annet enn parkering, og kan diskuteres som mulige 
fortettingsareal for framtidig bebyggelse.
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versjon av Sarpsborg kan oppleves av beboere og tilreisende? 
Kan disse stiene koble sammen bakgårdsarealer som kan 
inneha nye kulturelle og kommersielle funksjoner? Kan 
denne nye infrastrukturen hjelpe til med å revitalisere byen 
med kafeer, butikker, events og opplevelser? 

Basert på disse spørsmålene, ble ulike forslag til stier 
eller løyper sydd sammen basert på tilbakemeldinger fra 
deltakerne (nederste kartet denne siden). Resultatet er en 
ganske helhetlig skisseplan, hvor triangel-koblingen mellom 
torget, jernbanestasjonen og østre bydel trer tydelig fram.

En annen oppgave relatert til disse uprogrammerte feltene 
var å undersøke muligheter for gang- og sykkelbaserte 
koblinger mellom stedene - på tvers av den strenge logikken 
til kvadraturen. Ser vi på kartet til venstre, der gateløpene 
er �ernet fra kartet, oppleves Sarpsborg sentrum som langt 
mindre strukturert. Når en går gatelangs i byen kan en også 
oppleve dette fra tid til annen: delvis innsyn i bakgårder og 
portrom som skjuler arealer, og delvis synlige ”snarveier” 
gjennom kvartalene. Snarere enn å se på dette som mangel 
på struktur, er det spennende å undersøke potensialet 
i dette. Kan disse mulige stiene kartlegges, og kan de 
planlegges og utnyttes slik at en ny, mere utforskende 
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4.1 2000 NYE BOLIGER, HVA BETYR DET?

Sarpsborg kommer til å vokse de nærmeste 10 åra. Det skal tilrettelegges for mye boligvekst i kommunen. Omtrent 
halvparten av denne veksten - 2000 boenheter - skal tas opp i sentrumsområdet, de�nert som en 2 km radius fra torget. 
Hvordan kan dette gjøres? Vi vil i dette kapittelet undersøke dette gjennom noen enkle volumstudier der vi plasserer ut 
2000 boenheter med ulik tetthetsgrad og høyder i ulike områder i Sarpsborg.

Hva er så en boenhet? Dette vil selvsagt variere en del, alt 
etter hva markedet er interessert i, og hva utviklere kan 
tilby. Vi har valgt å legge oss på en idealstandard som tar 
utgangspunkt i den norske gjennomsnittsfamilen på 2.1 
personer, samt SSBs oversikt over gjennomsnittlig boareal 
pr person. Her legges det til grunn at 75 kvm boa er å regne 
som normalt for 2.1 personer. Altså ikke for trangt eller 
romslig. Vi har deretter lagt til 25 kvm for å ta høyde for 
lagringsplass, samt (felles) gangareal. En boenhet er i denne 
volumstudien med andre ord en kube på 10 x 10 meter, 
med en høyde på 3,5 meter. 

Ut over dette har vi foreslått tre forskjellige tetthets- og 
høydesammensetninger for enhetene: en suburban lav med 
2-3 etasjer og 50 enheter per hektar, en lav-tett med 4-6 

Boenhet: 10m x 10m * 1 hektar=10 mål

“Suburban-lav” bebyggesle: 
3 etasjer med 50 boenheter/hektar*

2000 boenheter
40 hektar*

“tett-lav” bebyggelse: 
4-6 etasjer med 100 boenheter/hektar*

2000 boenheter 
20 hektar*

“tett-høy” bebyggelse: 
7-12 etasjer med 200 boenheter/hektar*

2000 boenheter
10 hektar*

etasjer og 100 enheter per hektar, og en høy-tett med 7-10 
etasjer og 200 enheter per hektar*. 

Med utgangspunkt i sentrum spres disse ulike 
boligsammensetningene til ulike områder gjennom en rekke 
volumstudier. Idealmålet er å ikke plassere disse for langt ut 
fra sentrum, slik at det vil kunne gå an å gå og sykle.

Det er viktig å påpeke i denne sammenheng at disse 
volumstudiene ikke indikerer hvor all vekst i Sarpsborg 
sentrumsområde skal tas opp. En anbefaling vil være at 
vekst bør tillates der det er mulig, så fremt det ikke er 
i kon�ikt med øvrige anbefalinger for områder i denne 
rapporten. Det som er tydelig, basert på disse initielle 
volumstudiene er derimot at spredt og punktvis fortetting 



51Fysisk steds- og mulighetsanalyse  - Sarpsborg sentrum

OVER: Ideelt sett søkes det utbygging i områder som ligger 
innenfor gangavstand fra sentrum

TIL HØYRE: En realitetsorientering forskyver disse pilene 
noe lengre ut., men er likevel innenfor akseptabel avstand 
fra sentrumskjerna.

i sentrumsområdene i Sarpsborg ikke vil kunne romme 
2000 boenheter på en hensiktsmessig måte. Det er rett 
og slett for mye boligmasse som skal plasseres på for liten 
plass. Derfor har vi i denne volumstudien valgt å visualisere 
plassering av boligmasse i ”tomme” områder, og områder 
der større deler av bygningsmassen kan fortettes eller byttes 
ut. Dette av gjøres av to årsaker:

1. For å synliggjøre at det kun er disse områdene som er 
romslige nok til at brorparten av veksten kan håndteres

2. For å ”framprovosere” en diskusjon i Sarpsborg om 
bruk av områder som i dag er forbeholdt industri, eller 
er underlagt hensynsbestemmelser. 

Områdene som har blitt valgt ut for å visualisere 
disse poengene er: sentrum (øst), Kvistlageret, 

Borregaardsjordene, og Torsbekkdalen. Det påpekes at 
noen av studiene i disse områdene er av prinsipiell art for 
å visualisere hva det betyr å skape plass til 2000 boenheter. 
Noe større omfang av utbygging vil måtte til for å 
stedstilpasse bygningsmasse, uterom, infrastruktur osv. 

I realiteten, med forbehold, anbefalinger og føringer når 
det gjelder områdeidentitet, bygningshøyder, sikkerhet og 
Borregaards virksomhet og eiendom, er det kun ett større 
område i Torsbekkdalen som - i tillegg til en kontrollert 
fortetting i deler av sentrum - vil være et mulig område for 
hoveddelen av den utbyggingen som kreves. 
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Bebyggelsen er her fordelt ut over landskapet som en rekke 
”autonome” enheter, og ikke som et sammenhengende 
urbant belte. Dette muliggjør ulike utbyggingsprosjekt med 
kortere tidshorisonter og ferdigstilling i ulike faser. Tett-lav-

A) 2000 enheter med tett-lav bebyggelse langs Torsbekkdalen og toglinja

typologien vil kunne fungere godt i sentrum som inn�ll. I 
Torsbekkdalen er det fort vekk en øvre grense for hvor tett, 
mye og høyt det kan bygges. 
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En mer prinsipiell volumstudie som viser at 2000 enheter 
kan plasseres på Borregårdsjordene. En slik utbygging vil 
gi boligbelte rundt Kulåsparken, og vil potensielt skifte 
”tyngdepunktet” i Sarpsborg nærere parken. Dette forslaget 

B) 2000 enheter med tett-lav bebyggelse på Borregaardsjordene

tar ikke innover seg hensynssoner rundt Borregaard, men er 
likevel viktig å visualisere i en diskusjon om hvor mye areal 
som kreves til 2000 boenheter. 
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Igjen en prinsipiell volumstudie som viser at 2000 
boenheter kan plasseres på kvistlageret til Borregaard. 
Området er og vil være bundet opp til Borregaards 
aktiviteter, og er ikke et reelt diskusjonsgrunnlag for 

C) 2000 enheter med tett-lav bebyggelse på Fliselageret

byekspansjon. Samtidig er det viktig å ha visualisert 
muligheten, særlig med tanke på stasjonsutviklinga like ved. 
Noe mer plass vil uansett kreves for å kunne skape gode 
bomiljø.  
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Denne studien viser hvordan en suburban-lav typologi - en 
type bebyggelse som er en viktig identitetsbærer i Sarpsborg 
- kan etableres med 2000 boenheter innenfor kort avstand 

D) 2000 enheter med suburban-lav bebyggelse på Borregaardsjordene og i Torsbekkdalen

til sentrum. Igjen styrkes ideen om et sentralt parkdrag i 
Sarpsborg (Kulåsparken) som omfavnes av bebyggelse i alle 
retninger. 
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Som i studie D) er her fokus på en suburban-lav typologi 
som vil fungere godt i sammenheng med eksisterende 
(sentrums-rands-) bebyggelse i Sarpsborg. Problemet ligger 

E) 2000 enheter med suburban-lav bebyggelse på Fliselageret og langs Torsbekkdalen

i å måtte nytte areal på �iselageret. Samlet sett representerer 
dermed ikke denne studien en reel utviklingsmulighet.
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En svært kontrastfylt utvikling, hvor hovedtyngden av 
boenheter legges til sentrumsområdet i form av tett og 

F) 2000 enheter med tett-høy bebyggelse som innfill i sentrum 
og suburban-lav bebyggelse langs Torsbekkdalen

høy bebyggelse som vil kreve mye riving i tillegg til inn�ll. 
Samtidig legges en beskjeden utvikling til Torsbekkdalen.
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Et sannsynlig scenario representert ved lav inn�ll-
bebyggelse i sentrum (med mulighet for noe riving for å 
skape sammenhengende og e�ektiv bebyggelse), samt en 

G) 2000 enheter med suburban-lav bebyggelse langs Torsbekkdalen 
og tett-lav bebyggelse som innfill i sentrum 

hovedtyngde av utvikling langs Torsbekkdalen, hvor en 
suburban-lav typologi kan utvikles.



59Fysisk steds- og mulighetsanalyse  - Sarpsborg sentrum

Kanskje den studien som foreslår størst endring i bybildet. 
Vil kreve mye riving av eksisterende bebyggelse i tillegg 
til inn�ll. Grepet viser at 2000 boenheter kan plasseres 

H) 2000 enheter med tett-høy bebyggelse som innfill i sentrum

utelukkende i sentrum, men at dette vil kreve svært store 
inngrep og endringer.  
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Studiene viser at det er fullt mulig å plassere 2000 nye 
boligenheter innenfor en 2 km radius fra sentrum. Studien er 
noe idealisert, da det ikke er tatt høyde for lokale variasjoner 
i topogra� eller omgivelser. 2000 enheter vil derfor mest 
sannsynlig kreve noe mere plass enn det studien legger opp til, 
men studien er likevel indikativ hva gjelder volum og areal.

For å åpne opp diskusjonen om plassering av enhetene har vi 
valgt å prinsipielt kunne plassere de på arealer som ideelt sett 
ville gitt mest e�ektive utbyggingsløsninger. Vi har derfor valgt 
å inkludere store areal som i realiteten er bundet opp til andre 
formål, som Borregaardsjordene og kvistlageret. Når vi tar med 
disse områdene i studien viser det også hvor store areal som 
kreves for å romme 2000 boenheter, og hvor tett og høyt disse 
kan plasseres ut i landskapet.

I realiteten er det to områder som utmerker seg til 
boligutvikling. Det ene er sentrumsområdet, da særlig i 
området fra togstasjonen og østover mot hensynssonene. Det er 
allerede påpekt i denne rapporten at restareaer i dette området 
kan brukes til inn�ll; at deler av eksisterende bebyggelse kan 
rives til fordel for ny boligutvikling; at det med fordel kan 
“ryddes” i typologier; samt at aksen fra togstasjonen mot St 

Anbefaling - 2000 enheter

Maries gate i øst anses som en viktig akse for fortetting av 
bolig, næring og kultur. 

Plasseringen i sentrum, tilgjengelighet, og nærhet til 
framtidig utvidede pendlemuligheter gjør området til et 
svært gunstig område for boligutvikling. Eksisterende 
typologier i området tilsier samtidig at ny boligutvikling 
kan utvikles med en rimelig grad av tetthet og høyde. 
Studiene i denne rapporten indikerer likevel at overdreven 
tetthet og høyder ikke ser ut til å ha noen gunstig e�ekt. 
Ikke er det nødvendig heller for å kunne få plass til 2000 
boenheter innenfor sentrumsområdet.

Det andre området som reelt kan utvikles til bolig er 
Torsbekkdalen. At valget faller på Torsbekkdalen baseres på 
en form for eliminasjonslogikk illustrert i tabellen: vi vet 
at det kreves 2000 boenheter, vi vet at dette skal plasseres 
innenfor en 2 km radius fra sentrum. Vi vet også at en 
viktig bolig-typologisk identitetsbærer i Sarpsborg er det 
suburbane-urbane, og at dette mest sannsynlig er en kvalitet 
dagens - og nye - Særpinger setter pris på. Ikke bare betyr 
dette at det kan være positivt med utvikling av nye slike 
områder; det betyr også at eksisterende suburbane-urbane 
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Hva mener vi med “suburban-lav”-bebyggelse? - En moderne hageby

Den suburbane-urbane bebyggelsen i Sarpsborg er som sagt en 
viktig boligtypologisk identitet i byen. Kanskje mer kjent som 
”hagebyen”, de�neres den av frittstående hus i hage, gjerne 
med en relativt uniform estetikk og like volum, og en relativt 
stram plan i forhold til gateløp, samt boligens plassering på 
tomt. Når vi nå snakker om suburban-lav bebyggelse er ikke 
dette det samme som hagebyens frittståande hus. En større, 
ny utbygging i Sarpsborg må gjennomføres med en mer 
e�ektiv arealutnyttelse: en moderne hageby. For suburban-
lav utnyttelsesgrad legger vi til grunn maks 3 boenheter over 
3 etasjer, og maks 50 boenheter per dekar. Dette er vesentlig 
tettere enn dagens villabebyggelse, og det er derfor vesentlig å 
kunne sikre at kvaliteter ved den suburbane-urbane typologien 
følges opp i prosjekter med suburban-lav utnyttelsesgrad. 
Viktige element vil her være: 

• Nærhet til sentrumskjerna - gangbar avstand til denne 
(og til skole, samt jobb).

• Følelsen av å eie et hus i grønne omgivelser. 
• Hage. Kanskje delt, kanskje private parseller.
• Utgang fra bolig til hage, evt. lav nok bebyggelse til å 

kunne ha god kontakt med hage. 

områder ikke bør fortettes for mye (selv om noe absoultt 
vil være mulig). Vi vet også at for høyt og for tett i sentrum 
kan være problematisk (delvis fordi det står i motsetning 
til det suburbane-urbane). Deretter vet vi at Borregaards 
posisjon i byen står sterkt, og at områdene Borregaard 
disponerer vil være knytt til industriell aktivitet og identitet 
- også i framtiden. Ut over dette vet vi at hensyn må tas i 
forbindelse med Borregaards produksjon, samt at det i dette 
dokumentet foreslås restriktive føringer for utvikling av 
enkelte områder med særlig kulturhistorisk verdi.

Vi har valgt å sette disse premissene opp i en noe tabloid 
form i tabellen, der ”surt �es” gir 0 poeng, ”nøytralt �es” gir 
1 poeng, og ”smile�es” gir 2 poeng. Resultatet er at enkelte 
utbyggingsalternativer er bedre enn andre, med suburban-
lav utbygging i Torsbekkdalen og tett-lav bebyggelse i 
sentrum som det mest gunstige.

Ut over dette, og basert på analysen i dette dokumentet 
mener vi at Torsbekkdalen er gunstig til boligutvikling 
av andre grunner. Det er store areal som i dag ikke 
er programmerte og kan tas i bruk. En del av de 
næringsarealene som i dag ligger i området kan med 
fordel relokaliseres over tid, f.eks. til østsida av 
Kulåsparken. Torsbekkdalen er i dag en nord-sørgående 
kommunikasjonsåre for biltra�kk, og oppleves som 
en barriere i øst-vest-kommunikasjonen mellom 

boligområdene på hver side av dalsøkket. Programmeres 
Torsbekkdalen til boligområde vil det være mulig å i økende 
grad dyrke øst-vest-relasjoner, tilby tjenester og tilbud i 
området, og bryte ned barrieree�ekten. Dette vil kunne 
fungere positivt for å knytte levekårsutsatte områder i vest 
nærmere bykjerna, og ikke minst utvide 15 min. gangradius 
fra sentrum til å inkludere disse boligområdene (Asplan 
Viak 2013). Til sist er områdene rundt Torsbekkdalen 
preget av den suburbane urbane typologien som er en viktig 
identitetsbærer i Sarpsborg. Denne typologien kan med 
fordel videreutvikles i Torsbekkdalen, ettersom det er nok 
areal å ta av. En slik utvikling vil potensielt styrke Sarpsborg 
som attraktiv bosted for framtidige Særpinger: her vil det 
være mulig å bo sentralt og likevel ha hus og (disponere) 
hage. 

Vi velger derfor å foreslå prinsippene i volumstudie G som 
et utgangspunkt for 2000 nye boliger i Sarpsborg sentrum.

• Nabolag og områdehierarki
• Lite tra�kk
• Tilbud og tjenester i nærmiljøet (lokal skole, 

barnehage, nærbutikk, lekeplasser, større 
grøntområder/oppholdssoner/samlingsplasser)

• Godt utviklet interne gang- og sykkelstier.

Et eksempel på en type utbygging som kan inneha de 
suburbane-urbane kvalitetene vi er ute etter, samtidig 
som en suburban-lav utnyttelsesgrad oppnås, er Jarmund 
Vigsnæs sitt boligprosjekt fra Groeningen i Nederland (se 
appendix neste side). Prosjektet er en form for undersøkelse 
av hvor tett (og billig) en kan bygge, samtidig som nettopp 
de kvalitetene som er listet over kan ivaretas. Merk at det 
ikke eksisterer ett svar på hvordan dette kan designes. Det 
er en glidende skala mellom det å tilrettelegge for nok 
boenheter, og det å tilrettelegge for gode bokvaliteter. 
Jarmund Vigsnæs prosjekt er helt klart i maks-utnyttelses-
enden av skalaen, men tas med nettopp av den grunn.
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CONCEPT FOR HOUSING PROJECT, GROENINGEN

Jarmund Vigsnæs: The competition is a proposal for a small scale housing project in the city of Groningen. Each 
individual dwelling is readable as a separate entity, as well as part of a whole. The structure is simple and rational 
for optimizing the relationship between value and cost. The project is characterized by creating a hierarchy of 
outside spaces which is clearly defined public and private areas, utilizing storage shelters and fences, resulting 
in a rich spatial environment still easy to orientate yourself within. The units have generous private outside living 
rooms, on the ground for some units, on the roof for some, closely connected to the main inner room with 
removable folding doors.
Each unit creates living qualities with dense solutions, flexible floor plans, parking underneath the buildings and 
an optimized relationship between inside and outside.
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LANDSCHAFTSPARK DUISBURG NORD

Latz + Partner: With some 100 projects, the International Building Exhibition Emscher Park (IBA) in the Ruhr 
District was attempting to set quality building and planning standards for the environmental, economic and social 
transformation of an old industrialised region. The landscape park Duisburg Nord is one of these projects: The 
existing patterns and fragments formed by industrial use were taken, developed and re – interpreted with a new 
syntax, existing fragments were interlaced into a new ”landscape”.

Blast Furnace Park





PRESQUILE ROLLET PARK

Atelier Jacqueline Osty & associés: The Flaubert eco-district is developed on a former port and industrial 
wasteland. This is the opportunity to create on site a blue and green structuring framework in connection with 
the Seine River and more generally in order to “restore nature in the city”. The implementation of this type of 
operation can’t be made without a strong approach in terms of impact on the environment with polluted soil 
on the existing site. More than preserving the biodiversity, the issue here is to create it. The development of the 

Blast Furnace Park



banks of the Seine River in Rouen is the first transformation of the district and foreshadows the site mutation. 
The project of the Rollet peninsula is situated at the west end of Rouen’s quays redevelopment. This stretch of 
2 kilometres is a linear park combining the ecological dimension of the site and the multiplication of the uses 
resulting from the densification of the future district.



VINGE REGIONAL TRAIN STATION

Henning Larsen Architects, in collaboration with an international team consisting of Tredje Natur, MOE and Railway 
Procurement Agency, has won Frederikssund municipality’s architecture competition to design a regional train station 
and new quarter in the future town of Vinge. While primarily serving to connect Vinge to the regional public transit 
system, the undulating, circular urban hub is designed to prevent the railway from dividing the town in two halves. 

“The proposal best connects the train station, nature and town structure as one united whole,” lauded the selection 
committee regarding Henning Larsen’s winning scheme. 

“We are very happy to be part of the first steps of the development of Vinge by designing the train station and the urban 
space surrounding it. It is a symbolic strong beginning of a town development. Simply put, our idea is to create an 
integrated town space that connects the movements of the town and the landscape. In Vinge, the natural landscape 
becomes part of the town and you will be able to live in the countryside within the town,” explains Niels Edeltoft, 
architect and project manager at Henning Larsen Architects.

Henning Larsen Architects has also created the 370-hectare overall masterplan for the town of Vinge: “The fundamental 
idea for Vinge is to develop a new town where natural elements are not simply added at the end, but integrated from the 
beginning of the town’s development. The new Regional train station is an example of this holistic approach.”

The train station in Vinge is expected to be completed in 2017.
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