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Forord
Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) er i full gang med å planlegge nytt dobbeltspor gjennom Østfold med 
ny InterCity-stasjon i Sarpsborg. Det er høye ambisjoner og for ventninger til at InterCity-satsningen skal bidra 
til en bærekraftig byutvikling og at veksten i person   transporten i by  områder skal tas med kollektiv, sykkel og 
gange. Hvor vel lykket den store investeringen i Sarpsborg blir er derfor også avhengig av forhold uten for Bane 
NORs tiltaksgrense. For at nye Sarpsborg stasjon skal gi størst mulig samfunnsøkonomisk gevinst, må flere 
aktører jobbe i felles retning. Sarpsborg kommune, Statens vegvesen, Østfold Fylkeskommune og Bane NOR 
har inngått et samarbeid om knutepunktsutvikling. Sarpsborg kommune og Østfold Fylkeskommunes andel i 
parallelloppdraget er finansiert av midler gjennom Bypakke Nedre Glomma.

Partene er enige om de overordnede målene for knutepunktutvikling ved Sarpsborg stasjon, men har ulike 
ansvar og hensyn de skal ivareta. Partene har derfor gjennomført et parallell opp drag, der flere team har jobbet 
parallelt med en oppgave/mulighetsstudie, som setter jernbane prosjektet inn i en større sammenheng uten 
tradisjonelle sektorbaserte grenser. Det sentrale temaet i oppdraget har vært hvordan Sarpsborg stasjon med 
omkringliggende områder kan utvikles i tråd med overordnede føringer og de fire partenes egne ambisjoner.

Tre tverrfaglige team med arkitekt, landskapsarkitekt, trafikk- og kulturminnefaglig kompetanse har i en kort 
periode mellom juni 2016 og september 2016 jobbet med en oppgave full av komplekse problemstillinger. 
Teamene har gjort grundige analyser og gitt forslag til et overordnet infrastruktur-/byplangrep for Sarpsborg 
sentrum og utforming av Sarpsborg stasjon med omkringliggende områder.  

De tre teamene og deres bidrag er: 

• ”Zapsentrum” : Dyrvik arkitekter, Civitas, SLA, Norsam & Vista analyse

• ”Sarpsborg+” : Gottlieb Paludan & Rambøll

• ”Årringer” : White, Trivector & Tyréns

I tillegg til at man ved parallelloppdraget øker idétilfanget og får faglige innspill til et helhetlig grep og løsninger 
for koblingen mellom Sarpsborg stasjon og sentrumskjernen, er dialogen mellom samarbeidspartene ved felles 
utforming av oppgaven og evaluering også en viktig del av parallelloppdraget.  Denne evalueringsrapporten 
beskriver innholdet i de tre innleverte opp gavene sammen med evalueringsgruppens faglige vurderinger og 
anbefalinger til videre planarbeid.

Østfold Fylkeskommune Sarpsborg kommune  Statens vegvesen  Bane NOR
v/ Christine Stene  v/ Laila Irene Vestby  v/ May Lund Bjerk  v/ Marianne Hermansen
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1. Innledning

Bakgrunn for parallelloppdraget

Bane NOR er i full gang med planarbeidet for nytt dobbelt  spor 
på Inter  City-strekningen Oslo-Halden. Forslag til planprogram for 
kommune   del   plan for dobbelt spor fra Fredrikstad til Sarps borg var på 
høring frem til juni 2016 og ble vedtatt mars 2017 i Sarpsborg. 

Plan arbeidet inkluderer felles planlegging av ny fv. 118 og jern bane 
over Sarpsfossen, et samarbeid mellom Bane NOR og Sarps borg 
kommune (se figur med kartutsnitt fra forslag til planprogram). 
Østfold Fylkeskommune er som vegeier en part i planarbeidet. 
Sarpsbru er et høyt prioritert tiltak i Bypakke Nedre Glomma*. Det 
er lagt opp til at kommune  del  plan for dobbelt spor på strekningen 
Fredrikstad-Sarps borg med ny bro for fv. 118 over Sarpsfossen vedtas 
i 2018. 

Nye Sarpsborg stasjon skal lokaliseres ved dagens stasjon. I det 
pågående planarbeidet gjøres det nå en vurdering av hvor stor del 
av Sarps borg stasjon som må bygges om innen 2026 for å etablere et 
togtilbud i henhold til bestilling i gjeldende NTP. 

Sarpsborg kommune reviderer sin kommunedelplan for sentrum, 
med mål om vedtak i 2017. Sarpsborg stasjon ligger i utkanten av 
sentrums  kjernen. Fastsatt planprogram peker på at ved utviklingen 
av kollektiv knute punktet er det sentralt å se på hvordan stasjons-
området kan utvikles med høyere arealutnyttelse og knyttes tettere 
på dagens bykjerne. Kommuneplanens arealdel legger føringer på 
utvikling av et tettere sentrum, der 50% av fremtidig vekst skal skje 

Figuren over er hentet fra forslag til planprogram og viser planområde for bane, veg 
og felles planområde for veg og bane over Sarpsfossen der Bane NOR og Sarpsborg 
kommune samarbeider. I parallelloppdraget er fokuset på forholdet mellom stasjon 
og sentrum. Området  for felles veg og bane over Sarpsfossen er komplekst og 
inngår ikke i parallelloppdraget, ei heller banestrekningen øst for Borg bryggerier, 
der flere alternative traseer for dobbeltspor vurderes.

Planavgrensning

Bane

Veg

Felles bane og veg

innen 2 km fra Torget.

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider partene om en 
kollektivutredning. Denne utredningen ser på dagens tilbud og 
nye til bud i sammen heng med kundenes reisebehov i et lengre 
perspektiv. Sentralt i dette arbeidet er utforming av det lokale og 
regionale buss tilbudet, herunder rutestruktur- og tilbud, frekvenser  
og lokalisering av holdeplasser (etablering, nedleggelse eller flytting 
av holdeplasser på sentrale busstraséer i byområdene) med fokus på 
sømløse reiser.

Andre planer som er relevante for fremtidig  planlegging er 
hovedplan for sykkel (revidert i 2016) og parkeringsutredningen i regi 
av Bypakke Nedre Glomma (under utarbeidelse).

Sarpsborg kommune, Bane NOR, Østfold fylkeskommune og 
Statens vegvesen ønsker en knutepunktutvikling rundt nye Sarps-
borg stasjon. For å belyse de muligheter og utfordringer som ligger 
i ut vikling av området, har de nevnte aktørene blitt enige om å 
gjennom føre et mulighets studie, gjennomført som et parallell-
oppdrag der flere team bidrar med ideer  - en ”idédugnad”.  

Hensikten med mulighetsstudiet er å identifisere gode, robuste og 
gjennomførbare byplangrep for møtet mellom Sarpsborg sentrum 
og stasjon med vekt på utforming av et effektivt kollektiv knutepunkt, 
fremtidig sentrumsutvidelse og bystruktur, attraktive løsninger for 
gang-/sykkel- og kollektivtrafikk, samt gode forbindelser på tvers av 
jernbanelinjen og stasjonsområdet. 

Gjennomføring 

Tre tverrfaglige team ble valgt av samarbeidsgruppen og jobbet 
parallellt med oppdraget fra slutten av juni til september 2016.  Alle 
teamene stilte med solid kompetanse og erfaring innen arkitektur, 
landskaps arkitektur og byutvikling, kultur minne fag og trafikk -
planlegging. Oppgaven teamene fikk, er kort beskrevet på neste side.  

* Partene samarbeider også i Bypakke Nedre Glomma.  I Bypakke 
Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarps  borg 
kommune, Østfold fylkes kommune, Bane NOR og Statens veg-
vesen om framtidens transport system. Gjennom mål  rettet satsing 
på kollektiv  transport, sykkel og gange, skal vi sammen med 
befolkningen og nærings  livet sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad 
blir en bære kraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljø-
vennlig. Tiltakene i Bypakke Nedre Glomma finansieres av staten, 
kommunene, fylkes kommunen og brukerne av vegen (bom  penger). 
Bypakke Nedre Glomma finansierer halvparten av parallelloppdraget.
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Prosjektmål for parallelloppdraget og utvikling av området:

Legge til rette for en attraktiv og bærekraftig byutvikling rundt 
kollektivknutepunktet og for en omveltning av reisevaner der 
miljøvennlige transportformer blir førstevalget. 

Utvikling av stasjonsområdet skal gi:

• attraktive bymessige omgivelser rundt stasjonsområdet 
med bolig, næring, høy arealutnyttelse og kvalitet

• et område med kvalitet og identitet

• tydeligere fysisk og mental sammenheng mellom stasjon 
og by

• god tilgjengelighet og fremkommelighet for fotgjengere, 
syklister og kollektivtrafikk til, i, gjennom og på tvers av 
knutepunktet

• enkle og effektive  bytter mellom ulike reisemidler

• et bidrag i å nå målet om nullvekst i biltrafikken

• økt trafikksikkerhet

I etterkant av innlevering er bidragene fra parallelloppdraget 
blitt vurdert av en evalueringsgruppe med representanter for 
samarbeids  partene. I evaluerings arbeidet har det vært lagt vekt på 
å peke på gode innspill, muligheter og utfordringer ved de ulike 
løsningene,  og samles om en felles anbefaling til videre plan-
arbeider. 

Parallelloppdraget er ingen konkurranse og det kåres ingen vinner. 

Evaluerings gruppa har bestått av: 

• Østfold fylkeskommune (med Østfold kollektivtrafikk og 
Fylkes konservator) v/ Christine Stene, Liss Mirjam Stray Rambo, 
Lars Ole Klavestad og Lars Erik Haug 

• Sarpsborg kommune v/ Laila Irene Vestby, Simonett Halvorsen-
Lange og Anne Elisabeth Ramtvedt

• Statens vegvesen v/ May Lund Bjerk, Anette Evjenth, Marthe 
Jakobsen Næsse og Siri Rolland

• Bane NOR  v/ Karin Margrethe Holen, Maiken Thørud og 
Marianne Hermansen

Gruppens arbeid er oppsummert i denne evaluerings rapporten. 

Rapporten er delt inn i 4 hovedkapitler:

Kap. 2   Oppgaven- kort oppsummering
Kap. 3  Beskrivelse av de tre forslagene
Kap. 4  Faglige vurderinger og anbefalinger til videre planarbeid
Kap. 5  Videre planarbeid

Beskrivelsene av de mottatte bidragene i kapittel 3 er basert på 
teamenes egne beskrivelser og vurderingene som fremkommer i 
dette kapitlet er teamenes egne. Det er presentert en rekke ideer 
og løsninger i de tre teamene sitt innleverte materialet, men 
beskrivelsen i kapittel 3 er kun utdrag fra dette materiale.

Evalueringsgruppens vurderinger fremkommer i kapittel 4 og 5. 
Gruppens rolle har vært å komme med faglige vurderinger av ulike 
løsninger og gi anbefalinger til videre planprosesser. 

Parallelloppdraget ble innledet med et felles oppstartsseminar der 
teamene ble satt inn i oppgaven. Samarbeids gruppen gjennomførte 
separate midtveis gjennomganger med de tre teamene i august. Ved 
midt veis gjennomgangen presenterte teamene analyser, vurderinger 
og forslag til over ordnet grep. Teamene fikk en skriftlig tilbake-
melding med kommentarer og spørsmål fra samarbeids gruppen som 
grunn lag for arbeid frem mot endelig innlevering den 23. september. 
 
Teamene hadde ingen kontakt med hverandre i løpet av parallell-
oppdraget og fikk først se de andres forslag ved sluttpresentasjon. 

Evaluering

Samarbeidsgruppen ønsker gjennom parallelloppdraget å belyse 
mulig heter og ut fordringer ved ulike plangrep som innspill til egne 
og felles plan  arbeider. 

Gjennomføringen av parallelloppdraget og grepene teamene 
presenterer i sine forslag viser at Sarpsborg har godt potensial for å 
oppnå et moderne knutepunkt med utgangspunkt i de temaene som 
er drøftet i denne oppgaven (temaene er presentert på neste side). 
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2. Oppgaven

En vellykket knutepunktsutvikling forutsetter et godt møte mellom 
stasjon, by og veganlegg, attraktive løsninger for gang-/sykkel- og 
kollektivtransport, bebyggelse og byrom. Hensikten med parallell-
oppdraget var å få innspill til plangrep som knyttet stasjon, veg og 
by sammen i tråd med felles mål og ambisjoner.  Opp gaven teamene 
jobbet med er detaljert beskrevet i egen krav spesifikasjon, datert 4. 
april 2016 og er kort opp summert under.  

Teamene ble bedt om å gi forslag til:

1. OVERORDNET BYPLANGREP 
med fokus på sammenhengen mellom kollektivknutepunkt og by, 
herunder overordnet nett for gang, sykkel og buss, hoved forbindelse 
mellom sentrum og stasjon, barrierevirkninger og sammen henger på 
tvers av jernbanen.

2. STASJON OG KOLLEKTIV KNUTEPUNKT
Utforming av stasjon og området rundt kollektivknutepunktet slik at 
det bygger opp under det overordnede grepet og både gir et godt 
utgangspunkt for byutvikling og forhold for de reisende. 

Sentrale tema og spørsmål i oppgaven inkluderer:
Byutvikling
Potensial for fortetting ved stasjon og omkring  liggende område. 
Hvor dan kan disse områdene utvikles på en kvalitativ god måte i 
sammen  heng med eksisterende by og det nye stasjons området? Hva 
slags bebyggelses struktur, høyder og volum samt funksjoner bør den 
frem tidige sentrumsbebyggelsen ved stasjonsområdet ha? Hvordan 
bør stasjonen og området rundt utformes for best mulig å koble seg 
til eksisterende sentrum? 

Infrastruktur - bussnett, gang-/sykkelforbindelser, parkering
Hvordan betjenes stasjonen og byen best med buss? Hvordan kan 
ambisjoner om økt ferdsel til fots og sykkel og et tilgjengelig sentrum 
oppnås, og hvordan kan barriereeffekten på tvers av jernbanelinje og 
stasjon reduseres for å bidra til dette? Hvordan kan det tilrettelegges 
for parkering i bybildet? Hvordan sikre et effektivt kollektiv knute-
punkt med gode overganger mellom transport midlene?

Grønnstruktur
Kan grønnstruktur eller beplantning bidra til å gjøre opplevelsen av 
avstand mellom sentrum og jernbanestasjonen mindre? Kan stasjons-
området og forbindelser utvikles slik at det gir bedre sammenheng 
mellom de eksisterende grøntområdene?

Kulturminner og kulturmiljø
Hvordan skal forholdet mellom utvikling og vern vektes i kollektiv-
knutepunktet? Hvordan kan identitet og særpreg ivaretas ved 
utvikling og kan kulturminner utnyttes som en ressurs?

Oppgaven hadde ikke en definert plangrense, men teamene fikk utdelt to 
illustrasjoner (over) for å angi oppgavens ytterpunkter og fokusområder. 

Borregaards tømmerlager inngikk ikke i arbeidet, heller ikke ny fv 118 og ny bane 
over Sarps fossen. Foreløpig aktsomhetssone for storulykke bedriften Borregaard 
legger også begrensninger i fht utvikling, og det ble informert om dette.

Kravspesifikasjonen kan lastes ned på Sarpsborg kommunes hjemmesider: 
http://www.sarpsborg.com/sentrumsplan#open-accor=28-november-
knutepunktsutvikling-sarpsborg-stasjon

http://www.sarpsborg.com/sentrumsplan#open-accor=28-november-knutepunktsutvikling-sarpsborg-stasjon
http://www.sarpsborg.com/sentrumsplan#open-accor=28-november-knutepunktsutvikling-sarpsborg-stasjon


7 / 40

To alternative stasjonsløsninger
Sarpsborg stasjon har idag mange spor og det vil bli flere. Ny stasjon 
skal skal i henhold til konseptdokumentet til InterCity ha fem spor 
til plattform for passasjer er (to i dag), i tillegg skal gods spor til 
Borregaard og spor til Bane NORs drifts base på nord - /østsiden av 
stasjons området opprettholdes. 

Det er et sporteknisk komplekst område med mange bindinger både 
horisontalt og vertikalt, inkludert retning/høyde på spor fra Fredrik   -
stad og fra Sarpsborg stasjon videre over Sarpsfossen, i tillegg til 
til knytning til Borregård og driftsbasen. Dette medfører at høyde og i 
stor grad retning på sporene ved stasjon må opp rett holdes som idag. 
Sammen med andre krav som at platt former skal være 350 meter, må 
ligge på rettest mulig strekk og at spor  vekslere (forbindelse mellom 
to spor som er nødvendig før og etter plattform området) ikke bør 
ligge i kurve, er det et smalt geografisk mulighets rom for plassering 
av stasjon og platt former.  Innen for mulighetsrommet finnes det 
likevel varianter og Bane NOR jobber med å finne den optimale 
løsningen i sitt plan arbeid. Endelig løsning er ikke landet. 

Ved parallelloppdragets oppstart forelå én stasjons løsning som 
teamene fikk utdelt (stasjons  plan 1). I løpet av parallell opp draget, ble 
det identifisert en alternativ spor-/plattformsløsning (stasjons plan 2). 
For å belyse mulig heter i dette alternativet, fikk teamene tilgang 
til dette alternativet etter midt veis  gjennomgang og ble bedt om å 
jobbe med den løsningen de mente hadde best potensial. Teamene 
hadde ikke anledning til å foreslå andre løsninger for stasjon enn 
disse.

Stasjonsplan 1 med midtstilte plattformer
Stasjonsplanen har midtstilte plattformer som ligger parallellt med 
hverandre. Plattformene ligger noe nærmere Sarpsfossen enn dagens 
platt  former. Løsningen krever over- eller under gangs forbindelse til 
alle platt former. 

Stasjonsplan 2 med sidestilt plattform
Stasjonsplanen har en sidestilt plattform for tog fra Oslo/Moss videre 
mot Halden/Gøteborg. Sideplattformen ligger i tilknytning til dagens 
stasjonsbygning, og reisende i denne retningen (av- og på  stigende) 
vil kunne nå plattformen fra bygulvet uten over-/under ganger. De 
andre plattformene må nås med under-/overgang og ligger relativt 
likt med plattformene i stasjonsplan 1.

Plattform 1-2 :  tog retning Halden/Gøteborg
Plattform 3-4:  tog retning Oslo via Fredrikstad/Moss
Plattform 5:  tog til/fra Oslo via Rakkestad/Askim*
* fremtidig mulighet. Østfoldbanens østre linje har i 2016 ikke passasjertrafikk på 
strekningen Rakkestad-Sarpsborg.

Det skraverte arealet angir område for jernbaneformål og inkluderer spor til Bane 
NORs driftsbase og Borregård. Det berøres i større eller mindre grad.
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3. Mulighetsstudiene

Teamene har levert et svært omfattende og idérikt materiale og det har ikke vært mulig å omtale 
alle aspekter ved bidragene i en kort beskrivelse.  Vi anbefaler interesserte å gå igjennom det 
innleverte materialet for mer informasjon om hvert forslag. 

Beskrivelser og vurderinger i dette kapitlet er basert på teamenes innleverte bidrag. 

Evaluerings   gruppens vurderinger fremkommer i kap. 4 og 5.

Komplette leveranser ligger på Bane NORs nettsider.

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/seut--sarpsborg/innhold/2016/parallelloppdrag-sarpsborg/
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”Zapsentrum”
Dyrvik arkitekter, Civitas, SLA, Norsam & Vista analyse
side 10

”Sarpsborg +”
Gottlieb Paludan & Rambøll
side 14

”Årringer”
White, Trivector & Tyréns
side 18
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OVERORDNET BYPLANGREP
Hovedgrepet baseres på at ny plattformplassering endrer dagens 
naturlige forbindelses  linjer mellom stasjon og torg/sentrum.  Teamet 
legger også vekt på at tyngdepunktet i sentrum ikke kun ligger i 
Torget, men at Sarpsborgs urbane kjerne ligger i gå gate løpet i St. 
Maries gate og at det er et potensial i å videreutvikle dette. De fore-
slår derfor å styrke St. Maries gate videre østover frem til Ruin parken 
og samtidig skape en tydelig akse fra denne til stasjonen. 

En utvikling i Nansens gate og et markert målpunkt i overgangen 
mellom Nansens gate og  St.Maries gate vil skape en tydelig for-
bindelse mellom stasjonen og Sarpsborg sentrum. Teamet vurderte 
både Sverres gate og Nansens gate  som hovedakse mellom stasjon 
og sentrum, men endte med å anbefale Nansensgate.  Valget be-
grunnes med at kvartalene tilknyttet Nansens gate vurderes å ha 
størst potensiale for utvikling, i tillegg til at Nansens gate treffer midt 
på det nye stasjons området og det er lettere å knytte seg på en for-
bindelse videre sørover til Borregaard næringsområde.  

Teamet anbefaler å viderutvikle Nansens gate som kontor- og 
nærings akse med koblinger opp mot Borregaard og en handel- og 
boligakse langs St.Maries gate. Teamet ser et potensiale i Sarpsborg 
sentrum til å transformeres til et høykompetanse næringsområde 
med høy tetthet av kontorarbeidsplasser.  

Bussnett
Teamet foreslår å forenkle bussnettet til færre, entydige linjer og 
høyere frekvens ved bruk av pendellinjer. Alle busslinjer pendler øst-
vest gjennom sentrum og får en felles trasé gjennom sentrum i 
Pelly  gata mellom stoppestedene Torget og EPA-kvartalet. En andel 
av østlige ender av busslinjene går om den nye jernbanestasjonen.  
De viktigste traséene for buss er Pellygata mellom Torget og Nansens 
gate, samt Nansens gate ned til den nye jernbanestasjonen. Teamet 
anbefaler at disse utformes som rene bussgater med brede fortau. 

Gang-, sykkelforbindelser og grønnstruktur
Teamet foreslår å videreutvikle et mer grovmasket hovedsykkel veg-
nett som det foreligger i Gatebruksplanen (2014) og hoved sykkel veg-
plan (Statens vegvesen 2008) til  et mer finmasket nett som gir god 
til   gjengelighet til hele sentrum. Teamet anbefaler at hoved sykkel-
traséer utformes som en tosidig løsning med sykkelbane fysisk atskilt 
fra kjørebanen. 

Teamet fremhever at Olav Haraldssons gate, fv. 118, er en stor barriere 
for myke trafikanter mellom sentrum og stasjonsområdet. For å 
redusere barriere   virkningen, foreslår teamet å  bygge om vegen til en 
by  gate/by boulevard med tre beplantning på hver side, redusere veg-
bredde og hastighet ned til 30-40 km/t.  

Teamet legger opp tre hovedkryssinger for gående og syklende på 
tvers av banen, hvorav én ny. Kryssing i for lengelsen av Glengs gata til 
Glengs hølen (dagens gang-/sykkelundergang) og dagens undergang 
nord for Ruin parken videreføres. Samtidig forlenges en under gang til 
platt   form fra stasjonstorget sør for den nye stasjonen og knyttes til 
dagens gang-/sykkelforbindelse nord for banen.  Disse kryssingene 
kobles opp mot overordnet grønnstruktur grep og en grønn, rekreativ 
rundrute rundt sentrum - ”Glengsruta”.

Parkering
Teamet mener dagens envegskjøring kombinert med gateparkering 
er trafikkskapende og prioriterer bilistene.  De foreslår å fjerne gate  -
parkering i viktige busstraseer og i hovedtraseer for sykkel. 

Det foreslås å etablere parkerings hus i randsonen av sentrum som 
bør være under offentlig kontroll. Gjennom tids differensiert pris-
regulering sikres ledig korttidsparkering nær handelssentrum (f.eks. 
i gata) til enhver tid, og langtidsparkering lenger ut/i til knytning til 
stasjonen.

Funksjonsfordeling langs hovedaksene.

St. Maries gate foreslås videre  utviklet 
med fokus på handel, mens Nansens 
gate mellom stasjon og hovedgata 
og Oscar Pedersens vei fra St. Maries 
gate opp til Borre gård nærings  område 
utvikles med vekt på næring.

Overordnet grønnstruktur. 

De store grøntområdene Kulås parken, 
Ruin  parken og Glengs hølen bindes 
sammen av en 3,5 km rekreativ grønn 
rundløype - ”Glengsruta” - rundt 
sentrum, med forbindelse til sentrale 
målpunkt i sentrum via hoved aksene.

”Zapsentrum”

Busslinjer

Sykkelvegnett 

Hovedveg biltrafikk

Mobilitet 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzsJHU5cnSAhXECSwKHRAWBOcQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.arkitektur.no%2Fpellygata-gronn-sykkel-og-kollektiv-gate%3Fiid%3D438854%26pid%3DNAL-EcoProject-Attachments.Native-InnerFile-File&usg=AFQjCNHD5gbwzkX4kuok9Vr7DXHH4mUunQ
http://www.vegvesen.no/_attachment/610821/binary/954842?fast_title=Plan+for+hove
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 Illustrasjonsplan som viser det overordnede byplangrepet med hovedforbindelser og grønnstruktur

Dagens situasjon Grønn byboulevard Dagens situasjon

Gatesnitt Nansens gateGatesnitt Olav Haraldssons gate (fv. 118)

Bussgate i ny gatebredde: allé med 
brede fortau og gatebeplantning
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SARPSBORG STASJON OG KOLLEKTIVKNUTEPUNKT
Teamet har tatt utgangspunkt i stasjonsplan 1. Valget begrunnes med 
at det er mer logisk å bygge et helhetlig platt form område, samlet 
og på ett sted med felles inngang, fremfor å spre platt formene som 
i stasjons   plan 2. I tillegg gir Nansens gate som ny forbindelses akse 
til byen et stort potensiale for å koble seg på flere områder i byen og 
grepet kan dermed bidra til å gjøre større deler av byen mer attraktiv.

I Sarpsborgs kvartalstruktur er det en rekke lange, relativt smale 
gate    rom med lange sikt linjer. Teamet foreslår å gi Nansens gate en 
egen identitet og nye kvaliteter ved å variere fasade linjene langs 
gaten. Dette åpner opp for nye offentlige rom og plasser med en stor 
variasjon, ulike uttrykk og innhold som skaper solnisjer og møte-
steder tilpasset hvert bygg og funksjonene rundt. 

St. Nikolas plass - det nye stasjonstorget dannes i møte mellom St. 
Nikolas gate og Nansens gate, med ramper ned til platt form  under-
gang.  St. Nikolas plass skal bli Sarpsborgs nye, grønne møte plass 
og sosiale tyngdepunkt. Rommet under sporene skal være naturlig 
opplyst og innbydende, med plass til sykkelparkering og opphold. 

Parkeringsplasser, taxiholdeplass og kiss&ride er lagt langs sporene 
på vestsiden av plattformene (mellom dagens stasjonsbygning og 
godshuset) og dagens parkering på sørsiden av St. Nikolas gate 
fjernes (rundt halvparten av dagens plasser). Dette arealet er vist som 
grønt område i illustrasjonsplan (forrige side).

Langs Nansens gate foreslås varierte 
funksjoner med vekt på næring. Ny 
bebyggelse etableres i hovedsak 
med høyder mellom 5 og 7 etasjer. 
Det legges opp til en etappe vis 
utvikling der kvartalene nærmest 
stasjonen og St.Maries gate plan-
legges først. Dette er mål punkter 
som kan være med på å utløse 
videre utvikling. Når Nansens gate er 
etablert med den intensiteten den 
trenger for å virke som knute punkt, 
kan nær liggende tomter vurderes. 
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OVERORDNET BYPLANGREP
Hovedgrepet baseres på en ambisjon om å skape et sammen-
hengende  sentrum med stasjons området og Torget som de by-
messige tyngde  punktene.  Gateløpene mellom danner levende 
by    rom med fokus på myke trafikanter og varierte former for opp -
hold. Teamet foreslår å styrke dagens forbindelse mellom stasjon og 
Torget (Aars lands gate-Glengs  gata-Torg gata) og etablere attraktive 
små plassrom langsmed som perler på en snor, supplert med en mer 
direkte adkomst fra stasjonen til St.Marie gate.

Teamet foreslår at Sverres gate oppgraderes og utvikles til en ny 
hoved  forbindelse mellom knute punktet og byen. Rosen krantz 
gate og Jern bane  gata ble også vurdert som alternative hoved -
forbindelser til stasjon. Jern bane  gata har ikke mange for tettings-
muligheter og dagens fasader er lukkede. Rosen krantz gate binder 
flere kultur  institusjoner sammen og har noe potensial for fortetting 
og trans  formasjon. Teamet lander på Sverres gate på grunn av stort 
potensial for for tetting og trans formasjon i øst, samtidig som grepet 
åpner for en stasjonsplass sentralt ved plattformene. Det anbefales 
at stasjonsområdet utvikles med en høy tetthet for å fungere som 
motor for utviklingen omkring knutepunktet og i Sarpsborg øst.

Bussnett 
Teamet anbefaler å forenkle bussrutenettet til færre, enkle høy-
frekvente pendellinjer som betjener stasjonen og kjører gjennom 
sentrum uten å terminere der. Med et slikt konsept mener teamet 
de fleste linjer kan betjene både stasjonen og bussterminalen.  Det 
foreslås at Glommaringen legges i fv. 118 (Olav Haraldssons gate) 
forbi stasjon og opp Glengsgata til sentrum.

Gang- og sykkelforbindelser
Sykkelveger kobles på eksisterende sykkelnett i øst, vest og Sverres 
gate.  Sverres gate etableres som en sambruksgate for fot gjengere og 
syklister, samt lett biltrafikk.  Hovedakser for gående er lagt til Sverres 
gate, St.Marie gate og Glengsgata/Torggata. Sammen danner disse 
en ”loop”, så det skapes en kontinuerlig flyt i byen. 

Olav Haraldssons gate, fv. 118, trekkes frem som en barriere mellom 
by og stasjon, og i det historisk viktige gateløpet i Glengsgata fra 
Torget til Glengshølen. Fartsgrensen foreslås redusert til 30 km/t og 
myke trafikanter prioriteres i møtet med Sverres gate og Glengsgata.  

Over banen legges det opp til to kryssinger for myke trafikanter. 
Dagens under gang ved Glengs gata opprettholdes. I tillegg foreslås 
en bro fra Sverres gate og videre mot Glengs hølen,  en ny bydels for-
bindelse mellom sentrum og Opsund med til komst til platt former. 
Broen skal være et ikon som gir brukerne utsyn over vann og by. 

Grønnstruktur
Teamet anbefaler å bygge videre på dagens grønne innslag fra ulike 
hager og små grønne lunger og bruke beplantning til å under streke 
de nye aksene og skape små, intime grønne rom. De foreslår å bruke 
grupper av beplantning som inviterer til opphold og gir en romlig 
variasjon til de lange gatestrekningene, ikke tre rekker/alleer.

Sarpsborg i dag med fv. 118 som 
barriere mellom sentrum og stasjon

Et fremtidig sammenhengende sentrum

Mobilitet (de grå arealene viser områder der fotgjengere prioriteres) Grønnstruktur - grønn fortetting

”Sarpsborg +”
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4. etappe: 2050. Sarpsborg sentrum 
utvides nord for banen

1. etappe: 2016. Forbindelse fra stasjon 
til Torget oppgraderes med sykkelveg og 
bredere fortau. 

3. etappe: 2026. Knutepunkt etableres 
og Sarpsborg øst fortettes

2. etappe: 2021. Sverres gate opp-
graderes til shared space/sambruksgate.

 Illustrasjonsplan som viser det overordnede byplangrepet for utvikling rundt Sarpsborg stasjon med hovedforbindelser for gange (blått), sykkel (grønn)  og buss (rødt)

Torggata

Torget

Stasjon
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St. Marie gate
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Aarslands gate

Olav Haraldssons gate (fv. 118)
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Transformasjon og nybygg

Funksjonsfordeling og arealbruk

SARPSBORG STASJON OG KOLLEKTIVKNUTEPUNKT
Teamet har tatt utgangspunkt i stasjonsplan 2 med sideplattform. 
Dette henger godt sammen med hovedgrepet og forbindelsen fra 
dagens stasjon til Torget. Ved å velge alternativet med sideplattform, 
er det  planfri over gang for reisende fra denne mot byen. Teamet 
foreslår to forbindelser til midt platt formene, en fra Sverres gate via 
den nye broen over til Glengshølen og en gangbro fra Sverdrups gate 
som gir kort forbindelse for reisende til/fra sentrum øst. 

Stasjonstorg legges i møtet mellom Sverres gate og St. Nikolas gate 
(sistnevnte stenges for biltrafikk mellom Nansens gate og Rosen-
krantz gate).  Det legges opp til gode overgangsmuligheter og 
om  stigning mellom ulike transport  former. Buss-stopp legges i buss-
lommer på hver side av stasjons  torget langs Olav Haraldssons  gate. 
Dette frigir arealer ved stasjonen for etablering av bru, forplass og 
nye bygninger.  I forslaget opprettholdes dagens parkeringsplasser 
i vest.  I tillegg foreslås det å legge parkering øst for platt form på et 
inne  klemt areal mellom Olav Haraldssons gate og spor, med kort 
avstand til den ene plattform overgangen.

I selve stasjonsområdet anbefales en høy tetthet med kontor arbeids-
plasser og publikumsvennlige funksjoner nærmest stasjonen og 
åpne og aktive 1. etasjer med kaféer og handel. Kultur funksjoner 
og bibliotek blandet med boliger langs Sverres  gate og i de tomme 
industri bygningene, kan bidra til å skape et nytt liv i Sarps borg Øst. 
De gamle industribyggene vil dermed bli integrert som en del av 
identiteten for knutepunktet.  

Olav Haraldssons gate

Bussholdeplass

Astrids gate

Nytt bygg, kontor Nytt bygg, kontor

Grupper av trærSverresgate, sambruksgate Grupper av trær
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Ny sykkel- og gangbro

Nye perronger

Utsikt mot Glengshølen Glengshølen
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Teamet legger opp til en rekke krysninger av banen. Et grønt 
lokk over spor  ene ved Glengshølen, utvidelse av dagens kryssing 
ved Glengs  gata ved å slå sammen dagens to underganger for 
gang-/sykkel og bil, ”Snakebridge” - ny bro fra stasjonstorget ved 
Jernbanegata og Rosen krantz gate med forbindelse til platt former, en 
gang-/sykkelbro fra Sverdrups gate (lek og læringsgaten til kultur-
noden) og en fremtidig undergang for trafikk til Borregaard/Opsund.

Grønnstrukturen er tett knyttet 
til gang-/sykkel nett verket med 
tre hoved forbindelser gjennom 
sentrum som knytter Kulåsparken, 
Glengs  hølen og flere mindre 
grøntområder sammen; en 
korridor i nord via kirkegården 
(Roald Amundsens gate) med 
grønt lokk over banen, den 
botaniske vandringen langs 
Rosen  krantz  gate i midten og langs 
Sverdrupsgate via kulturnoden i 
sørøst. Nord for sporene foreslås en 
sammenhengende forbindelse fra strand parken/ Glengs hølen i vest 
over i en elvepromenade mot Tarris og fossen i øst. 

Parkering
Teamet foreslår smart parkerings styring og strategisk plasserte 
parkerings  anlegg ved byens innfarts årer, i nær til knytning sentrum /
gågaten og parkeringshus ved 
stasjon. 

De envegskjørte gatene opp rett-
holdes med gateparkering prioritert 
i utvalgte gater som vist i diagram. 

Teamet foreslår også å etablere 
et bilkollektiv/bilpool med elbiler 
som vil redusere behovet for 
overflateparkering.

OVERORDNET BYPLANGREP
Teamets hovedgrep baseres på å skape 
nye og videreutvikle eksisterende 
noder (”punkt”) med ulik karakter 
i byen. Målet er å etablere et 
sterkt og mangefasettert sentrum 
med mange ulike kvaliteter og 
tilbud.  I tillegg til stasjonsområdet - 
”reisenoden” med vekt på næringsliv, 
har teamet hatt fokus på handels noden 
(Torget), kultur noden (St. Maries plass 
og rekreasjonsnoden (Glengs hølen).  Bygatene mellom nodene skal 
også utvikles og drar både fordel av og bidrar til bylivet. 

Noen gateløp anses som spesielt viktige og fremheves spesielt. 
Mellom stasjon og handels  knutepunktet vurderes den diagonale 
trasé  en Aarlands gate-Glengs gata-Torg gata og Jern bane  gata som 
viktigst. Den først nevnte er den mest direkte ruten mellom stasjon 
og Torget, men visuelt vanskelig å forstå. Teamet fore slår å styrke 
denne ved å oppgradere gateløpet og etablere tre nye plasser langs 
forbindelsen. Jernbanegata er den mest direkte for  bindelsen fra 
stasjonen til gågaten og foreslås holdt enkel og lett frem  kommelig.  
I tillegg foreslår teamet å utvikle Rosenkrantz gate til en grønn gate 
med stor artsrikdom som muliggjør en ”botanisk vandring” mellom 
Kulås parken og Glengshølen. Sverdrups gate (lilla i illustrasjonsplan) 
foreslås utviklet til en lek- og læringsgate fra sør siden av stasjonen 
opp mot kulturnoden.  

I tillegg til å satse på utvikling av de nevnte nodene, anbefaler 
teamet ulike strategier for å fortette i sentrum, som infill-prosjekter, 
trans formasjon av gamle industribygninger og ”parasitter” (nybygg 
oppå eksisterende). Teamet foreslår også høyere utnyttelse i dagens 
villaområder ved å åpne for å bygge mindre boenheter/hybler på 
ca. 35kvm på tomtene.  Forslag til fortettig og nye bygg er markert 
med orange farge i illustrasjonsplanen på neste side.  På lengre sikt 
anbefaler teamet å bygge ut området nord  for banen (Tømmerbyen), 
samt flere andre områder i randsonen av sentrum.

Bussnett
Teamet foreslår å forenkle buss nettet til en hoved linje via St. Nikolas 
gate og Olav Haraldssons gate 
forbi jern bane stasjonen og 
videre via Roald Amundsens 
vei forbi dagens buss terminal. 
Dagens buss terminal reduseres 
fordi flere reisende bruker 
stoppet ved Torget. Teamet viser 
også til alternative traséer via  
Kirkegata og Nansens gate eller 
via Kirke gata og videre til krysset 
ved St.Maries gate i øst. 

”Årringer”

Bussruter og stopp i sentrum Hovedløp for bil/transport og parkering

Grønnstruktur

Sykkelprioriterte gater

Pellygata

Opsundveien

Astrids gate

St.Nikolas-gate

Kulåsgata
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Teamet legger vekt på å 
etablere et trygt sykkel veg nett 
og anbefaler brede sykkel -
baner, adskilt fra biltrafikk en 
(envegskjørt). 

De foreslår også å etablere et 
bysykkelsystem med lånesykler, 
og strategisk plasserte lad e-
punkter for elsykler/paxters. 

Gang-, sykkelforbindelser og grønnstruktur
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Handelsnoden Torget er byens viktigste møte plass 
og tyngde punkt i sentrum. Det foreslås en sammen -
hengende fotgjenger prioritert sone og en utbedret 
bussholdeplass ved Torget. Stor byen kjøpe  senter bør ha 
innbydende innganger fra alle kanter.

Ny kulturnode (ved St.Maries plass) Teamet foreslår å 
utvikle en ubebygd tomt med fokus på produktivitet, ny-
tenkning og kreativitet.  Anbefaler fortetting med boliger, 
kontorer og gjerne opplæringssteder innen kunst, 
humaniora og hagebruk på tomter rundt noden . 

Rekreasjonsnoden Glengshølen er idag en attraktiv 
destinasjon i Sarpsborg og teamet ønsker å videreutvikle 
denne med flytebrygger, badehus, strandpark med 
skulpturpromenade mm. Teamet foreslår å etablere et 
grønt lokk  over sporene fra åsen og ned til vannet.

Illustrasjonsplanen til venstre viser 
det overordnede byplangrepet 
med utvikling av noder med ulik 
karakter. Orange bygg er forslag til 
nye bygg/kvartaler i sentrum basert 
på prinsippene beskrevet over.

Infill-prosjekter som slutter kvartalene.

FORTETTING I SENTRUM:

Transformasjon. Området mellom Oscar 
Pedersens vei/Oskars gate /St.Nikolas 
gate har flere gamle industribygninger 
med muligheter for transformasjon.

Villadrøm for fler. Fortetting i villastrøk 
med nye, mindre boenheter/hybler på ca. 
35 m2 kan passe for de fleste villatomtene.
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UTFORMING AV STASJONSOMRÅDET (over og til 
høyre). Figurene viser hvordan knutepunktet kan 
fungere optimalt med enkle bytter mellom ulike 
transport  former og nye attraktive   funksjoner.

KRYSSING AV BANE (snitt under). Teamet anbefaler å 
prioritere en vakker, sentral bro (”Snake bridge”) med 
forbindelse til plattformer, deretter den utvidede 
tunnelen ned mot Glengshølen. Det grønne lokket kan 
kobles med en fremtidig ut bygging i Tømmerbyen. 
Gang-/sykkelbroen i for lengelse Sverdrups gate må 
planlegges tidlig, men kan gjennomføres senere. 
Teamet anbefaler også å på et tidlig tidspunkt plan-
legge undergang i sør for transport til Borregård.

Gang- og sykkelbro i treFremtidig undergang for 
transport til og fra Borregaard

Snitt/oppriss langs banen som viser foreslåtte kryssinger og viktige forbindelser på tvers av banen. 

SARPSBORG STASJON OG KOLLEKTIVKNUTEPUNKT
Teamet har tatt utgangspunkt stasjonsplan 1 med midtstilte 
parallelle plattformer. Funksjonene spres langs plattform lengden. 
Stasjonsplass etableres ved dagens stasjons bygning. Området 
foran den gamle stasjonen anbefales som shared space på myke 
trafikanters premisser. Broen med forbindelse til plattformer splittes 
så reisende kan nå denne fra både stasjons torg og Rosen krantz  gate. 
Buss-stopp legges langs St. Nikolas gate mellom Nansens gate og 
Rosenkrantz gate. Sykkel parkering og service foreslås plassert på den 
mest sentrale delen av byttepunktet, under broen. En oppvarmet 
sykkel garasje integreres i kvartalet foran den gamle stasjonen.

Teamet foreslår også å etablere tosidig bebyggelse langs St. Nikolas 
gate og et signal bygg på nordsiden av sporene ved ”Årring plassen” 
for å forankre stasjons  knutepunktet og skape et orienterings punkt. 
Det anbefales en høy andel besøksintensive arbeidsplasser rundt 
stasjonen og i transformasjonsområdet - de ”kreative kvartalene”.

Med henvisning til Sarpsborgs rike tømmer tradisjon, opp fordrer 
teamet til å satse på tre ved innovativ bruk av materialet i bygg og 
konstruksjoner som broer, men også  som et satsningsområde for 
kommunen, kunnskaps- og næringsutvikling feks etablering av et 
treteknologisenter.
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Grønt lokk fra åsen, over 
spor og ned mot vannet. 
Binder gamle Gleng og 
Glengshølen sammen.

Dagens gang- og bil under-
gang slås sammen og åpnes 
opp mot Glengshølen

Snakebridge med heis og 
trapper ned til plattform

Snitt/oppriss langs banen som viser foreslåtte kryssinger og viktige forbindelser på tvers av banen. 
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Overordnet grep

BYPLANGREP
Byutvikling og forholdet mellom sentrum og stasjonsområdet
De tre teamene baserer sine forslag på tre ulike strategiske til-
nærminger for utvikling av sentrum i forhold til stasjonsområdet. I 
”Zap sentrum” baseres hovedgrepet på utvikling langs to hovedakser, 
i ”Sarpsborg +” introduseres en sentrumsloop, mens i ”Årringer” 
er hoved grepet knyttet til utvikling rundt ulike noder (punkter) i 
sentrum. Prinsippene er forsøkt illustrert i figurene til høyre.

Til tross for forskjellig tilnærming, er det likevel mange fellestrekk i 
forslagene. Alle teamene legger vekt på å etablere gode forbindelser 
til Torget og gå gate  løpet i St. Maries gate. Tyngdepunktet i stasjons-
området er noe ulikt i de tre løsningene. Whites forslag ”Årringer” 
ligger lengst vest ved dagens stasjon, Gottlieb Paludans ”Sarpsborg 
+” i midten og Dyrviks ”Zap sentrum” lengst øst. 

De tre teamene velger ulike gateløp for å etablere hovedforbindelse 
mellom stasjon og sentrum:

• Nansens gate: anbefales av Dyrvik.

• Sverres gate: anbefales av Gottlieb Paludan. Ble vurdert av 
Dyrvik

• Rosenkrantz gate: anbefales av White. Ble vurdert av Gottlieb 
Paludan  

I både forslaget ”Sarpsborg +” og ”Årringer” opprettholdes og styrkes 
forbindelsen mellom stasjon og Torget ved opp gradering og plass-
dannelser langs Aarslands gate-Glengsgata-Torggata.

Dyrvik og White supplerer med forbindelser lengre øst, henholdsvis 
Oscar Pedersens gate og Sverdrups gate som gir kontakt med Borre-

Evalueringsgruppa er godt fornøyd med gjennomføringen av parallelloppdragene, og mener de 
tre teamene har levert gode svar på oppgaven. Likheter i besvarelsene gir klare anbefalinger til 
samarbeids gruppen, mens ulikheter gir grunnlag for diskusjon om fordeler og ulemper ved ulike 
valg. Bidragene reiser sentrale spørsmål som må besvares i de kommende planarbeidene. 

4. Faglige vurderinger          
 med anbefalinger til videre planarbeid

RUINPARKEN

STASJON

STASJON

STASJON

NYTT TORG

KULÅS

KULÅS

TORGET

TORGET

TORGET ST.MARIES PLASS/
MARIES HAGE

BORREGAARD NÆRINGSOMRÅDE

Figurene til høyre viser hovedprinsippene i de tre bidragene med hvilke forbindelser 
som vektlegges, plassering av tyngdepunktet i stasjonsområdet og hvilke arealer 
som pekes ut som større byutviklingsområder.

Målpunkt/plassdannelser

Hovedforbindelser/sekundær forbindelser

Utviklingsområder i sentrum

Utviklingsområder i sentrum (på lengre sikt)

N

N

N

”ÅRRINGER” av White arkitekter mfl.

”ZAP SENTRUM”  av Dyrvik mfl.

”SARPSBORG +”  av Gottlieb Paludan mfl.
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gaard næringsområde lengre sør. White arkitekter er det eneste 
teamet som vurderer at Jernbanegata er en viktig forbindelse mellom 
stasjon og sentrum, men den vekt  legges likevel ikke på annen måte 
enn at den holdes ”enkel og lett frem  kommelig”.  

Alle teamene markerer stasjonen med et ”stasjonstorg” - en åpen 
plass for bytte mellom ulike transport former og adkomst til platt-
former med funksjoner som støtter opp under reisendes behov, men 
også oppmuntrer til opp hold. Alle teamene foreslår etablering av 
kontorvirksomheter rundt stasjon, samt noe bolig og kultur. 

Et annet fellestrekk i bidragene er at alle teamene peker på et stort 
potensiale for transformasjon og by utvikling i øst. Både White og 
Gottlieb Paludan foreslår at areal ene nord for banen kan utvikles på 
sikt. Teamene har ellers noe ulik strategi for by utvikling i sentrum. 
Mens White legger opp til ”spredt” for tetting i hele sentrumsområdet, 
går Dyrvik lengst og foreslår en ut  strakt by fornyelse i et konsentrert 
område med relativt høy ut nyttelse i kvartalene langs Nansens gate. 
Gottlieb Paludans forslag er igjen en mellomløsning.

Evalueringsgruppen mener alle de tre bidragene har fine kvaliteter og 
viser et godt potensiale for å styrke sentrum ved å bygge på eksisterende 
kvaliteter og tilføre nye. Evalueringsgruppen med fylkeskonservator 
mener forslagene ivaretar kultur minne verdier på en meget god måte. 

Bidragene viser særlig tydelig hvordan sentrum øst har et godt potensiale 
for utvikling, og hvordan stasjonslokaliseringen kan være viktig for 
fremtidig byutvikling, økt liv og aktivitet. Samtidig ivaretas byens 
historiske kvartals struktur og industribebyggelse gjennom trans
formasjon og ny bruk. Ingen av forslagene beskriver utvikling som er 
i strid med foreløpig aktsomhetssone omkring storulykkebedriften 
Borregaard. Forskyvningen av stasjons området mot øst gir mindre 
konflikter i forhold til verneverdig bebyggelse rundt området «Gamle 
Gleng» som representerer den eldste bystrukturen i Sarpsborg, og gir 
dermed økte muligheter for fortetting. 

Evalueringsgruppen samtykker i teamenes felles anbefaling om å videre
føre den historiske kvartalsstrukturen, men trekker samtidig frem at et 
ut videt gateløp med variert grad av tilbaketrukket bebyggelse innenfor 
en slik struktur, som Dyrvik viser i Nansens gate, vil kunne bidra til nye 
opp levelser og etablering av et område med egen karakter. Evaluerings
gruppen mener at dette, eller lignende grep som gir en unik karakter, bør 
vurderes i frem tidig gate som velges som hoved adkomst mellom stasjon 
og St. Marie gate. 

Evalueringsgruppen mener det er riktig at hovedadkomst mellom 
sentrum og stasjon og et tilhørende stasjonstorg bør ligge i gateløpet 
Rosen  krantz  gate, Sverres gate eller Nansens gate, men kan ikke lande 

en anbefaling. Det er interessant å se hvordan de ulike teamenes valg 
av hovedgate og nytt stasjonsområde lagt lenger øst kan bidra til at 
avstanden mellom stasjonsområde og gågaten blir kortere. 

Valget bør knyttes til den byutviklingsstrategi kommunen ønsker å legge 
opp til, samt plassering av eventuelle sekundære forbindelser:
Å utvikle og styrke dagens diagonale forbindelse mellom stasjon og 
torg som Gottlieb Paludan og White viser, har endel fordeler siden dette 
arbeidet kan settes i gang tidlig. 

Evalueringsgruppen mener det vil være positivt å utnytte platt formens 
lengde og knytte stasjonsområdet godt sammen med de østre bydeler 
ved å tilrettelegge for en kvalitativt god sekundær adkomst lengst øst. 
Dyrvik viser et meget godt potensiale i en kobling mellom stasjon og 
Borre   gaard nærings   område via gateløpet Oscar Pedersens vei og White 
via gate løpet Sverdrups gate. 

Evalueringsgruppens anbefaling
Alle teamene viser ideer som har godt potensial for videre plan arbeid 
og alle løsningene gir mulighet for økt grad av fortetting uten å 
komme i konflikt med sentrale kulturmiljøer, og dette bør tas med i 
videre planer. Evalueringsgruppen anbefaler at alle de tre teamenes 
forslag tas med og vurderes i det videre sentrums planarbeidet.  Skal 
det satses på et grep med et konsentrert byfornyelsesområde som 
hos Dyrvik, eller spres som hos White? Hva slags ønsker og interesse 
har lokal befolkning, politikere og eiendoms utviklere? 

Det må jobbes med vurdering av høyder og bebyggelsesstruktur i 
sentrumsplan. Det bør vurderes om utnyttelsesgraden rundt stasjon 
og sentrale tilfartsgater kan utfordres enda mer enn forslagene viser.

Evalueringsgruppen mener at det først og fremst er viktig å styrke 
dagens sentrum, og bidragene viser et godt potensiale i fortetting og 
utvikling innenfor eksisterende bystruktur. Utvikling av arealene nord 
for banen er så usikkert og ligger så langt frem, at byplangrepet ikke 
må være avhengig av en slik løsning. 

Evalueringsgruppen anbefaler at fremtidig hovedadkomst og 
tyngdepunkt i stasjonsområdet, samt eventuell sekundær adkomst 
må sees i sammenheng med kommunens valg av byutviklingsstrategi 
og ønsket utvikling av sentrumsområdene. Plassering og antall over-/
undergangs forbindelser til plattformer bør vurderes i forhold til 
hvilke gateløp det satses på (se eget avsnitt om stasjonsløsning, s 33). 

Evalueringsgruppen anbefaler at teamenes sammenfallende idé om 
å etablere en ny plass i tiknytning til ny stasjon og funksjonsblanding 
rundt nytt stasjonsområde tas med inn i videre planer.  
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GRØNNSTRUKTUR
Sarpsborg har store sentrale grøntområder og i teamenes forslag 
til utvikling av grønnstruktur er det spesielt lagt vekt på grønne 
forbindelser. Disse legges langs gateløp og har flere funksjoner:  

• rekreative sammenhenger mellom større grøntområder
• reduserer barrierevirkninger fra bane og fv. 118
• fremhever viktige historiske gateløp og forbindelser
• understreker viktige forbindelser i teamets hovedgrep 

Alle teamene etablerer en eller flere grønne nye forbindelser mellom 
de eksisterende store grøntområdene på tvers av banen. Alle legger 
opp til at nødvendig forbindelse fra stasjonstorg til plattform videre-
føres mot nord og etablerer med det en ny forbindelse mellom 
sentrum og Glengshølen. Dyrvik og White legger i tillegg opp 
nye grønne, rekreative ”rund ruter”. Dyrvik kobler ”Glengsruta” til 
eksisterende kryssinger av banen, mens White i tillegg introduserer 
et grønt lokk over banen ved Gleng. De to teamene fore slår også å 
opprett holde dagens gang- /sykkel forbindelse nord for banen som 
binder sammen Glengshølen og østsiden i retning fossen. White 
foreslår at denne kobles direkte til Tusenårsstien, en nyetablert 
historisk tursti over Sarpsfossen, og videre over fossefallet.

Teamene har ulike vurderinger når det gjelder struktur og gruppering 
av beplantning. Dyrvik trekker frem trealléer som et kjent motiv i 

Figuren under og de to nederst til høyre viser hovedprinsippene for utvikling av 
grønnstruktur i de tre bidragenes forslag. Figuren øverst til høyre viser dagens 
grønnstruktur.

Merk! Bane NOR og Sarpsborg kommune jobber fremdeles med ulike alternativ  for 
å legge bane og ny bro for fv. 118 over Sarpsfossen. Slik sporene er vist forbi Tarris i 
figurene, er et av mange alternative løsninger.

”ÅRRINGER” av White arkitekter mfl.

”SARPSBORG +”  av Gottlieb Paludan mfl.

DAGENS GRØNNSTRUKTUR
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Sarps  borgs bybilde og anbefaler å videreføre og styrke flere gate-
løp med slik beplantning, mens Gottlieb Paludan foreslår å bruke 
grupper av beplantning fremfor trerekker/alléer for å gi romlig 
variasjon til de lange gatestrekningene og romdannelser som 
inviterer til opphold.

Selv om fokuset i teamenes forslag har vært på å etablere grønne 
forbindelser, foreslås det enkelte nye grøntområder. White foreslår 
å etablere ”Maries hage”, et nytt grøntområde med urbant jordbruk 
som en sentral del av kulturnode-konseptet. Dyrvik foreslår et 
nytt grønt område ved Oscar Pedersens gate.  Alle teamene bruker 
vegetasjon som et element i torg og byrom.

Evalueringsgruppen mener alle de tre bidragene har gode kvaliteter og 
viser et godt potensiale for å binde sammen grøntarealene i sentrum og 
bidra til større lesbarhet i byen.  De overordnede rekreative grepene team
ene foreslår vil tilføre byen kvaliteter, og slike grep vil bli enda viktigere 
med økende urbanisering og fortetting av sentrum fremover. 

Det synes riktig å bruke grønne elementer for å under streke byplangrep 
og hoved forbindelse mellom stasjon og sentrum. Teamene synliggjør 
også fordelen ved å forlenge forbindelsen  til platt form fra sentrum/
sørsiden av banen mot nord, slik at man oppnår en ny forbindelse 
mellom sentrum og Glengshølen. Evalueringsgruppa ser også at alle 
teamene illustrerer viktigheten av grønnstruktur i gatene ved økt 
fortetting.

Evalueringsgruppen vil særlig fremheve de løsningene som dekker flere 
funksjoner på en gang:

• Der rekreative kvaliteter og lesbarheten av historiske sammen
henger i byen kombineres, som Dyrviks fremheving av historiske 
Glengs gata og kobling mellom Ruin parken og Glomma ved 
Olavsvollen anses av evalueringsgruppa som sammenhenger 
det bør sees nøyere på i videre planarbeider. Hos både Dyrvik og 
White er det vist en forbindelse mot fossen i øst og dette vurderes 
som meget positivt. Det vil være store kvaliteter i en tydelig 
grøntstrukturforbindelse mot fossen og videre mot Hafslund 
hovedgård. Et slikt grep kan gjøre  fossen og nye bruforbindelser 
som attraksjonspunkter mer integrert i byen. Dette området var 
ikke inkludert i parallelloppdraget, men i videre planarbeider er det 
viktig å se nærmere på dette. 

• Der grønne gang/sykkelforbindelser kan bidra til å redusere 
barriere  effekten av veg og bane, som Dyrviks forslag for fv. 118  
(Olav Haraldssons gate) og der White og Dyrvik kobler kryssing av 
banen opp mot et grønt nettverk. 

Det er mange gode ideer i teamenes forslag, men evalueringsgruppen ser 

at det vil være behov for nærmere vurderinger av gjennomførbarheten av 
forslagene før det er mulig å anbefale en løsning fremfor andre:

• Er det er nok plass i gaterommet til å ha alléer i nordre del av 
Oscar Pedersens vei (videreføring av Borregaardsalléen) og i Olav 
Haraldssons gate (fv. 118) som Dyrvik viser? 

• Er Whites grønne lokk over spor mulig, både økonomisk og rent 
fysisk? 

• Er det mulig og sikkerhetsmessig forsvarlig å kombinere gang/
sykkeltrafikk på nordsiden av banen med den virksomheten som 
foregår på Borregaard og Bane NORs driftsområde?

Evalueringsgruppens anbefaling
Det anbefales at følgende løsninger vurderes i pågående og 
kommende plan arbeider hos involverte parter: 

Evalueringsgruppen anbefaler å se på løsninger som krysser 
stasjonsområdet fra sørsiden med videre forbindelse mot 
Glengshølen/Opsund og samtidig gir adkomst til plattformene. 
Dette kan gi en ny forbindelse mellom sentrum/stasjonstorg og 
Glengshølen og Opsund. 

Plassering av kryssings punkt(er) for banen i tilknytning med et over-
ordnet grønt nettverk vil være svært positivt, men krever samordning 
av kommunens ønsker og Bane NORs plan arbeid.  I arbeidet med 
å etablere hvilke grønne forbindelser som bør vektlegges, vil i 
tillegg til nødvendig vurdering av gjennomførbarhet (fysisk bredde 
på gaterom mv), vurderinger av rekreative kvaliteter og historisk 
lesbarhet være viktig. 

Evalueringsgruppa anbefaler at ved videre byutvikling og økende 
grad av fortetting bør beplantning i sentrumsområdene utvikles 
og grønnstruktur må utnyttes for å tydeliggjøre sentrale byrom og 
gateløp. Etablering av mindre grønne rom fremfor alléer, slik som 
Gottlieb Paludan foreslår, vurderes å være et godt grep i Sarps borg 
da dette vil kunne være med å bryte opp langstrakte, ensartede 
gater. Grepet er samtidig robust og fleksibelt, da etablering kan 
skje over tid og ikke er avhengig av bygge arbeid på en lengre 
sammenhengende strekning. Alléer eller trerekker kan være et godt 
alternativ der dette er mulig i fht gatebredder og funksjoner.

Kan det etableres en grønn struktur  forbindelse fra både Ruinparken 
og Glengshølen, over fossen og til Hafslund? Det vil være krevende 
å opp rett holde og videreutvikle dagens gang-/sykkel  forbindelse 
på nordsiden av banen som går gjennom områder med industri- 
og jern bane relatert drifts  virksomhet.  Evaluerings  gruppen mener 
imidlertid at selv om dette er krevende, er det så store for deler 
knyttet til en slik for bindelse, at man må vurdere om dette kan løses. 
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INFRASTRUKTUR
Bussnett 
Linjestruktur og stopp i sentrum og ved ny jernbanestasjon
Hovedrutene for busser gjennom sentrum går idag i to gateløp: Pelly-
gata (vestlig retning) og Kirkegata (østlig retning) med bussterminal 
ved Torget. Dagens traseer betjener sentrums kjernen; St.Maries 
gate og Torget på en god måte, men forbindelse og tilbudet til 
reisende til stasjonen er mindre god med få ruter og lav frekvens. 
Det er kapasitets  utfordringer ved dagens buss      terminal. Det er derfor 
opprettet opp  stillings    plasser for buss  i Kors  gata, utenfor terminalen. 
Det er ikke gitt at dagens buss terminal vil være fremtidig løsning.

Alle teamene anbefaler å innføre pendelruter, men foreslår ulike 
traséer og stopp for å betjene både bykjernen og stasjonen. Både 
Gottlieb Paludan og Dyrvik foreslår å avvikle bussterminalen.
White foreslår å redusere dagens bussterminal i størrelse, men 
opprettholder denne for skolebuss- og fjerntrafikk. 

Teamenes forslag med pendel linjer og reduksjon/avvikling av dagens 
bussterminal, kombinert med forenkling av linjenettet og økt frekvens, er 
i tråd med dagens anbefalte planleggings prinsipper for et mer effektivt 
busssystem og et mer attraktivt tilbud til de reisende.

Alle teamene foreslår linjer med toveis trafikk og introduserer fv. 118 
(Olav Haraldssonsgate) som busstrasé frem til Oscar Pedersens vei. 
Teamene baserer sine løsningsforslag på to forskjellige prinsipper 
for å lede bussene gjennom sentrum  - en hovedtrasé  med all trafikk 
eller fordeling i to løp. 

”SARPSBORG +”  av Gottlieb Paludan mfl.

N

N

N

N

”ZAP SENTRUM”  av Dyrvik mfl.

Figurene til høyre viser hovedprinsippene i de tre bidragenes forslag til utvikling av 
busslinjenettet og stoppstruktur. Dagens løsning er vist over.

Buss-stopp  (der spesifisert)

Buss - hovedtrasé gjennom sentrum (flere linjer/høy frekvens)

Buss - sekundærtrasé - enkeltlinjer (færre ruter/lavere frekvens)

Stasjon

Stasjon

Stasjon

Stasjon

Borger mester løkka

EPA

Torget

TorgetBussterminal

NB! Teamene bruker noe ulike begrep/kategorier i sine forslag. Disse er forenklet for at 
figuren skal kunne formidle teamenes hovedgrep og være egnet for å se fellestrekk og 
ulikheter i forslagene. Teamene har ulik detaljgrad i forslagene - White viser kun ruter i 
sentrum, mens Gottlieb Paludan kun viser plassering av buss-stopp for stasjon.

O 300m200100

O 300m200100

O 300m200100

O 300m200100

DAGENS BUSSNETT

”ÅRRINGER”  av White arkitekter  mfl.
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Dagens løsning som skiller busstrafikk i østlig og vestlig reiseretning 
gir en stopp      struktur som gjør det mindre intuitivt å finne rett stopp for 
reisende, samtidig som stoppene blir mindre effektive som bytte punkt 
mellom ulike buss  ruter. Prinsipielt er gater med toveis trafikk/stopp å 
foretrekke. Løsningen med busstrafikk på fv. 118 mellom Ruinparken og 
Oscar Pedersens vei  er et interessant forslag.

Dyrvik foreslår å etablere én hoved  trasé gjennom sentrum i en rett 
linje i Pelly gata med toveis buss trafikk frem til Nansens gate og 
Ruinparken. Her deles hovedruten i to, noen linjer fortsetter langs 
Pelly gata med stopp på Borger  mester løkka, mens andre går via 
Nansens gate og fv. 118 med stopp på Sarps borg stasjon. Det er ikke 
angitt fordeling av rutene mellom Borger  mester  løkka eller stasjon; 
”Detaljerte studier av markedsgrunnlaget” må avgjøre dette.

Både Gottlieb Paludan og  White foreslår to traséer gjennom sentrum 
- et hovedløp med toveis busstrafikk langs fv. 118 og et sekundærløp i 
Kirkegata (også med toveis trafikk). 

Når det gjelder én hovedtrasé vs to, er det fordeler og ulemper ved begge 
løsninger.

Ved å samle all busstrafikk i én hovedtrasé gjennom sentrum oppnås 
et logisk og bruker vennlig bussystem med effektive byttepunkt mellom 
flere ruter. Dersom man skal legge opp en slik løsning, kan Pelly gata som 
Dyrvik foreslår, etter evalueringsgruppens vurdering, være en god løsning 
på noen området, men det er også vesentlige ulemper:

Gaten er bred og samtidig den mest sentrale gaten i Sarpsborg sentrums 
kvartals   struktur. Innen 300 meters avstand i hver retning nås Råd huset 
og Kulåsparken i sør og krysset mellom Sverres gate og St. Nikolas gate 
(det nye stasjonsområdet) i nord. Ved denne løsningen er det avgjørende 
at man sørger for effektive bytter mellom buss og tog i forbindelsen 
mellom stasjonen og Pellygata, og holdeplasser for bussruter med 
høyfrekvens nær plattform. Evalueringsgruppen er usikker på om 
Pellygata er et grep som skaper effektive og gode bytter mellom buss og 
tog. Vil bussene ta ruten ned om stasjonen om de kan kjøre rett frem? 
Legger vi til rette for en valgmulighet vi ikke ønsker? En slik løsning, 
med fører imidlertid også at hovednett for sykkel må revideres og hoved
sykkel veg må etableres i en (eller flere) parallellgate(r).  

Løsningen med en hoved og sekundærtrasé gjennom sentrum har endel 
kvaliteter, og to ulike team anbefaler en slik løsning. Med fv. 118 som 
busstrasé  får man en løsning som muliggjør et godt busstilbud til stasjon 
med høy frekvens/flere ruter, uten at det medfører vesentlig omveg for 
bussen. Samtidig vil introduksjon av busstrafikk kunne ha en positiv 
effekt for barrierevirkning av vegen. Løsningen har to veis busstrafikk i 
samme trasé som også er mer intuitivt for brukerne enn dagens løsning.  

Kirkegata er også meget sentral med kort avstand til viktige målpunkt 
i sentrum. Utfordringen med forslaget er at Kirkegata og fv. 118 idag 
har stor trafikkmengde, og man risikerer at bussene blir stående i kø. 
Løsningen med busstrafikk på fv. 118 kan bli mer attraktiv, men dette 
krever fremkommelighetstiltak som sikrer bussprioritet gjennom kryss.

Teamene er relativt samstemte når det gjelder forbindelser på 
tvers av hovedretningen. Gottlieb Paludan forbinder hovedrutene 
i øst-vestlig retning via Oscar Pedersens gate og fortsetter denne 
videre sørover forbi Borregaardsjordene, mens både Dyrvik og White 
foreslår en forbindelse i Nansens gate. 

Evalueringsgruppen vil trekke frem at Oscar Pedersens gate kan ha 
et meget interessant potensiale som busstrasé med forbindelse til 
fremtidige avsatte nærings områder og Fylkeshuset i sør (se s 22). 

Teamenes forslag til plassering av holdeplass ved Sarpsborg stasjon 
er knyttet seg til de ulike hovedgrepene og plassering av stasjons torg. 
Etter evalueringsgruppens vurdering viser forslagene at det er et godt 
potensiale for møte buss/tog for alle de foreslåtte hovedgrepene. 

Én mulig løsning som evalueringsgruppen ikke kan se har vært vurdert, 
er et bussstopp for stasjon helt i øst (Oscar Pedersens vei x fv. 118).  I 
kombinasjon med stasjonsplan 1 med en platt form forbindelse i øst (se 
s 33), vil løsningen ha kort bytteavstand for tog reisende og fremtidige 
arbeids plasser rundt knutepunkt (se s 22),  samtidig som løsning ikke gir 
noen omveg for bussene om stasjon  bussene vil kunne fortsette herifra 
videre i flere retninger; mot vest/sentrum, sør (Fylkeshuset og fremtidige 
avsatte næringsområder) og nord (Opsund) og dermed muliggjøre et 
byttepunkt med høy frekvens og mange bussforbindelser. 

Evalueringsgruppens anbefaling
Evalueringsgruppen anbefaler at hovedprinsippene for 
linjenett som er presentert og innspillene som er nevnt over av 
evalueringsgruppen, vurderes nærmere i Bypakke Nedre Glomma sitt 
arbeid med  fremtidig buss rute nett og stoppstruktur. 

Ettersom løsning for buss og sykkel er så tett knyttet opp mot 
hverandre, må løsninger vurderes i nært samarbeid mellom 
kommune, fylkeskommune og Statens vegvesen.  

For at Sarpsborg stasjon skal bli et attraktivt og tilgjengelig kollektiv -
knutepunkt, der kombinasjonen buss-tog er et reelt valg for de 
reisende, er det essensielt at det etableres bussholdeplass nær 
plattformer som bussrutene effektivt kan betjene slik at belastningen 
for bytte mellom kollektivmidlene ikke blir for høy. Det er også 
viktig at det er minst mulig barrierer i form av kryssing av gater i 
bytteforbindelsen. Her må det tas hensyn til bevegelseshemmedes 
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gangfart. Samtidig er det viktig at kollektivknutepunktet trafikkeres 
av flere bussruter med høy frekvens. 

Løsningen som velges bør vise en god betjening av både torget og 
stasjonen. Det må også tilrettelegges godt for brukerne med god 
skilting, sanntidssystemer mv. 

Når det gjelder plassering av holdeplasser ellers er ikke evaluerings -
gruppen helt overbevist av forslagene, men konkret plassering 
langsmed linjene egner seg for nærmere vurdering i videre 
planarbeider, på bak  grunn av blant annet mer detaljerte studier av 
markedsgrunnlag. 

Gang-/sykkelnett 
I kommunens hovedsykkelplan (forventet vedtatt våren 2017) 
er Pellygata og Sverdrups gate de viktigste hovedforbindelsene 
gjennom sentrum, supplert av forbindelsene Olav Haraldssons gate-
St. Nikolas gate og Aarslands gate/Glengsgata-Torggata-Sande sunds-
veien. 

Gottlieb Paludans forslag til sykkelnett legger sykkelforbindelsene 
i de samme gateløpene som dagens hovedsykkelplan (Bypakke 
Nedre Glomma 2016). Whites forslag bygger også i stor grad på 
hovedsykkelplanen, men legger opp et mer finmasket sykkelnett i 
sentrum og mot Grålum med sykkel  traséer i Astrids gate og Kulås-
gata, samt sykkel felt i Olav Haraldssons gate fra Glengsgata og 
vestover mot Grålum.  

Dyrviks forslag av viker fra hovedsykkelplanen ved å gå vekk fra Pelly-
gata som hovedsykkeltrasé, der teamet foreslår tosidig buss trafikk. 
Teamet supplerer istedet sykkelnettet med traséer i Astrids gate og 
Kirke gata. Både White og Dyrvik foreslår å flytte sykkel  traseen fra 

”SARPSBORG +”  av Gottlieb Paludan mfl.
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”ZAP SENTRUM”  av Dyrvik mfl.
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Figurene over viser hovedprinsippene i de tre bidragenes forslag til utvikling av 
sykkelnett. Gjeldende hovedsykkelplan til venstre (revidert plan vedtatt høst 2016).

”ÅRRINGER”  av White arkitekter  mfl.

HOVEDSYKKELPLAN

https://sru.sarpsborg.com/api/utvalg/618382/moter/3470350/behandlinger/3/1
https://sru.sarpsborg.com/api/utvalg/618382/moter/3470350/behandlinger/3/1
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Evalueringsgruppens anbefaling
Etter evalueringsgruppens vurdering viser forslagene at dagens 
hoved sykkel plan er et meget godt grunn lag å bygge videre 
på. Det bør foreligge særlig gode grunner for å endre dagens  
strategier og løsninger som av viker fra dagens vedtatte planer. 
Evalueringsgruppen mener det reelt sett kun er Dyrviks forslag om å 
benytte Pellygata som hovedbusstrasé som kan medføre en endring 
av hovedsykkeltraseene som er inkludert i dagens hovedsykkelplan. 
Et slikt valg må isåfall gjøres ut ifra en mer omfattende helhetlig 
vurdering, og vil isåfall kun være aktuelt dersom syklistene får et 
fullgodt alternativ.

Det vil være positivt om det vedtatte  sykkel nettet videre utvikles 
og suppleres med ytterligere gateløp tilrettelagt for syklister slik at 
nettet blir mer finmasket, men første prioritet må være å etablere 
hovedsykkelnettet som vedtatt, og på sikt eventuelt tilrettelegge 
bedre for sykkel i andre gateløp.  

Evalueringsgruppen anbefaler at forslag om sykkeltrasé på nord-
siden av stasjonsområdet vurderes i arbeidet med det pågående 
planleggings arbeidet for  dobbeltspor og fv. 118 over Sarpsfossen. 
Traseen er ikke inkludert i hovedsykkelplanen da det ikke anses 
som en hovedveg for sykkel, men den vil kunne være en viktig 
forbindelse.

Kryssing av bane
De tre teamene foreslår noe ulike løsninger for kryssing av jernbanen 
for myke trafikanter.  I kartet på neste side angis plassering av 
foreslåtte kryssinger. Gang-/sykkelnettet og kryssing av banen er 
nært koblet opp mot forslag til utvikling av den over ordnede grønn-
strukturen (s 24-25) og adkomst til platt former (s 33). Beskrivelsene i 
disse avsnittene vil derfor være noe overlappende.

Alle teamene benytter som tidligere nevnt, muligheten for å forlenge 
nødvendig forbindelse mellom stasjonstorg og plattform mot nord 
og oppnår med dette en ny forbindelse sammenlignet med dagens 
situasjon (3a/b/c). Vurdering av løsning overgangs vs undergang er 
beskrevet under Sarpsborg stasjon (s 33).

Alle teamene opprettholder dagens gang-/sykkelundergang i for-
lengelsen av Glengsgata mot Glengshølen (2a). White foreslår at 
denne utvides og kombineres med undergang for St. Nikolas gate 
(2b) som i dag er kjøreveg med ensidig fortau.

White foreslår også å legge et grønt lokk over banen ved Gleng (1) 
og bro over banen i sør (4), mens Dyrvik foreslår å etablere en ny 
gang- /sykkelfor bindelse ved dagens undergang med industrispor og 
transport bånd for flis til Borregaard ved Borregaardsveien (5). 

Sverres gate til Oscar Pedersens vei. 

Forslagene bekrefter i stor grad at grepene i dagens hovedsykkelplan er 
riktige. Der teamene foreslår supplerende gateløp som gjør nettet mer 
fin  masket, vil dette øke valgmulighetene for syklister, og dette vurderer 
evaluerings  gruppen som positivt. Flere av de foreslåtte forbindelsene 
som Kirke gata og Olav Haraldssons gate har imidlertid vært vurdert 
som sykkeltraséer tidligere, men forkastet da de er for trange og/eller 
kuperte som hovedsykkelveger. Ved senere revisjoner av hovedsykkel og 
gatebruksplanen bør det vurderes om forbindelsene teamene peker på 
bør bli ytterligere tilrette lagt for sykkel og inkluderes i hovedsykkelnettet, 
alternativt som sekundær/lokal ruter for sykkel. 

Det er forslagene om å gå vekk fra Pellygata som hovedsykkeltrasé og 
erstatte Sverres gate med Oscar Pedersens vei som utfordrer dagens 
hovedsykkelplan.

Pellygata er en sentral forbindelse i dagens hovedsykkelplan, og dersom 
denne skal gås vekk fra, må det være særlig gode grunner for dette. 
Som nevnt på forrige side, kan Pellygata være en attraktiv bussgate i 
fremtiden. Dersom en slik løsning blir aktuelt, må syklistene tilbys et 
likeverdig eller bedre alternativ. I Dyrviks forslag erstattes Pellygata med 
sykkelveg i både Kirkegata og Astrids gate. Dette kan være en attraktiv 
løsning, men ettersom særlig Kirkegata har et smalt gateprofil, vil dette 
igjen få konsekvenser for andre trafikantgrupper. 

Oscar Pedersens vei ble vurdert som sykkel trasé ved revisjon av hoved
sykkel   planen, men ikke fore   slått da det er ikke er nok bredde i krysset 
med Kirkegata (pga Kirke gata skole). Gateløpet oppfattes også til dels 
som en «bak side» i sentrum og kunne derfor fremstå som en ned
prioritering av syklister. I en fremtidig situasjon vil vegen imidlertid  
være en direkte forbindelse mellom stasjon og arbeidsplasser rundt 
Borre  gaards  jordene, samt andre utviklingsområder på strekningen 
(se s 22). Evalueringsgruppen mener denne forbindelsen er verdifull og 
ved en fremtidig revisjon av hovedsykkelplanen, kan det vurderes om 
deler av Oscar Pedersens vei er interessant som sykkel trasé, eventuelt i 
kombinasjon med parallelle gateløp som Nansens og Sverdrups gate. 
Dette må imidlertid vurderes opp mot løsning for overordnet bussnett. 
I tillegg er Sverres gateHjalmar Wessels vei (som er inkludert i dagens 
hoved sykkel plan), etter evalueringsgruppens vurdering, en vel så 
attraktiv sykkeltrasé som Oscar Pedersens vei, som på en god måte 
ivaretar forbindelsen mellom fremtidig stasjon og Borregaardsjordene. 

På nordsiden av sporene foreslår Dyrvik å etablere en gjennom-
gående gang-/sykkelveg mellom Glengshølen og Tarris (se også 
grønn   struktur, s 24), mens White foreslår en forbindelse fra Sverdrups 
gate over plattformer mot Glengshølen og på lang sikt mot Opsund.
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Jernbanen er en barriere. De viktigste forbindelsene for myke trafikanter 
mellom sør og nordsiden av sporene er mellom sentrum/Østre bydel og 
rekreasjons  området Glengs hølen, bolig området Opsund, østover mot 
fossen, samt eventuell gang/sykkelveg nord for banen (jfr beskrivelse 
under grønnstruktur).  

Evalueringsgruppen mener at eksisterende kryssinger ved Glengs  hølen 
(2a/b) er særlig viktig å sikre i videre plan arbeid, og Whites forslag om 
å ut vide og koble sammen to de undergangene er interessant å under 
søke videre. Teamene har ellers ikke detaljert løsning, men evaluerings
gruppen mener det ligger et godt uutnyttet potensial her. I prosjektering 
av banen må  det legges vekt på utforming av  under gang(er) slik at 
fysisk og visuell kontakt mellom sør og nordsiden av banen styrkes. 
Selv om det er en morsom idé, er evalueringsgruppen skeptisk til om 
det grønne lokket som White foreslår (1) er gjennomførbart, både mht 
kostnader, men også om det er fysisk mulig å lage en god krysning for 
gående og syklende over bane, høyspent og veg . 

En forlengelse av adkomst til plattform mot nord (3a/b/c) vurderes å være 
et positivt bidrag til å redusere barrierevirkningen til banen som vil gi en 
bedre forbindelse mellom Opsund, stasjonsområdet og sentrum.

I retning Sarpsfossen, legger dagens arealbruk ved Borregaard, en 
begrensing for gang/sykkelkryssing av banen (4+5), samtidig som det 

er kvaliteter knyttet til rekreasjon og kulturminner fra Olavs vollen og 
sør  over (5+6) og en forbindelse i området som knytter sammen Østre 
bydel med Glengs hølen og Opsund anses som meget positivt. Kryssing i 
dette området må ses opp mot det overordnede gang/sykkelvegnettet, 
både eventuell GSforbindelse mellom Glengs hølen og Olavsvollen og 
forbindelse videre sørover over fossen.

Evalueringsgruppens anbefaling
Evalueringsgruppen mener det er avgjørende med flere gode 
forbindelser over/under banen for å dempe barrierevirkningen. 
I et byutviklingsperspektiv er tilgjengeligheten til Glengshølen, 
Glomma og de øvrige sentrumsnære områdene på nordsiden viktig 
og evalueringsgruppa anbefaler at de foreslåtte kryssinger av banen 
vurderes i det videre planarbeidet for InterCity-planleggingen 
inkludert felles plan for vei og bru over Sarpsfossen. Krysning 
ved Glengshølen (2a/2b), plattformer (3a/b/c) og forbindelse 
ved Olavsvollen/Tarris (4/5/6) anses som spesielt viktige der det 
anbefales å legge spesielt vekt på å finne kvalitativt gode løsninger. 
Evalueringsgruppa anbefaler ikke å gå videre med Whites forslag om 
grønt lokk (1).

Hovedvegnett 
Parallelloppdraget har hatt stort fokus på myke trafikanter og 
kollektiv   transport. Forslag til løsninger som berører hoved veg nettet 
er derfor i stor grad begrenset til dette.

Barrierevirkning fv. 118 (Olav Haraldssons gate)
I bidragene til parallelloppdraget trekkes fv.118 frem som en barriere 
mellom sentrum og kollektivknutepunktet. Dyrvik foreslår å gjøre 
om fv. 118 til bygate med trebeplantning og langt mindre trafikk, 
mens Gottlieb Paludan foreslår å redusere farts grensen til 30km/t 
og legge buss holde  plasser langs gata. White legger vekt på at fv.118 
er regionalt viktig og at bil trafikken må prioriteres, med lys regulerte 
fotgjengeroverganger. 

Dyrvik beskriver mye mindre trafikk, men sier ikke noe om hvor trafikken 
skal gå. Evalueringsgruppen er enig i vurderingene om at fv. 118 er 
en barriere og er positiv til tiltak som kan bidra til å redusere barrier e  
effekten. Aktuelle tiltak som foreslås er reduksjon i kjøre bredde og fart, 
samt bruk av gatebeplantning og tilrettelagte kryssningspunkt. Det må 
gjøres nærmere vurderinger av hva som er mulig og hvilke konsekvenser 
tiltak medfører. Evalueringsgruppen anbefaler et særlig fokus på hvordan 
krysningspunkter for gående og syklende over fylkes vegen kan utformes 
på en god måte, og bidra til at barrieren blir mindre. 

Figuren over viser plassering av foreslåtte kryssinger av bane for myke trafikanter 
fra Dyrvik (2a+b, 3c, 5), Gottlieb Paludan (2a,3b) og White (1,2a/b,3a,4).  Etablerte 
krysningspunkt i dag er undergangene 2a+2b  til Glengshølen/Opsund og 6 til Tarris.
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Kobling mellom fylkesveg 109 og fylkesveg 118
Koblingen mellom fv. 109 og fv. 118 øst i Sarpsborg vil bli veldig 
viktig for koblingen mot knutepunktet. Det pågående planarbeidet 
for InterCity inkluderer kryssing av Sarpsfossen med fylkesveg 
118 og ny jernbanebru. Dette er imidlertid så komplekst og 
omfattende at det har vært et bevisst valg å ikke inkludere dette 
temaet i parallelloppdraget, da fokuset skulle være på stasjon- og 
sentrumsområdene.

I det videre arbeidet med planleggingen av kryssingen av 
Sarpsfossen er det viktig å vudere koblingen mellom fv. 109 og fv. 
118, samt hvordan kollektivknutepunktet betjenes mest effektivt 
med kollektivtransport. 

Trafikk til Borregaard
White foreslår at det legges opp til en kryssing for bil og transport til 
Opsund ved Borregaards industrispor i sør (se snitt s 20).   For å unngå 
konflikt mellom myke trafikanter og tungtrafikk i stasjonsområdet, 
anbefaler teamet at tungtransport til tømmerlageret/ innfart til 
Borregård industrier i fremtiden skjer fra sør.

Evalueringsgruppen er usikker på om denne ideen er gjennomførbar og 
hvilken retning hovedmengden av transport inn til Borregaard kommer 
fra. Gjennomførte planarbeider viser imidlertidig at området er svært 
komplekst. Her krysser både veier og jernbane i flere plan i et område 
med middelaldergrunn og kulturminner av nasjonal interesse. 

Nansens gate og St. Nikolas gate
Alle teamene foreslår å åpne Nansens gate mellom fv. 118 og St. 
Nikolas gate. Gottlieb Paludan foreslår i tillegg å stenge St. Nikolas 
gate for biltrafikk mellom Nansens gate og Rosenkrantz gate. 

Evalueringsgruppen mener det er et riktig grep at Nansens gate videre
føres helt frem til stasjonsområdet og anbefaler en slik løsning i videre 
plan  arbeid. 

Gottlieb Paludans forslag om å stenge deler av St. Nikolas gate er også et 
interessant forslag som bør vurderes nærmere. Grepet gir et godt grunn  
lag for å etablere et stasjonstorg med omkring liggende bebyggelse som 
både gir kvalitativt gode løsninger og forhold for myke trafikanter og 
kollektiv trafikanter (buss og togreisende) i kollektiv knutepunktet (uten 
at det synes å gi noen større negative konsekvenser for bilister), samtidig 
som grepet også vil være attraktivt for eiendomsutvikling rundt torget 
og oppmuntre til den arealutviklingen rundt knutepunktet nasjonale 
retningslinjer legger opp til.

Evalueringsgruppens anbefaling
Innspillene viser at det blir viktig å ha fokus på barrierevirkningen 
som fv. 118 har, og finne tiltak som kan bidra til å redusere denne 
barriereeffekten fv.118 har for gående og syklende. Dette blir viktig i 
videre planer for fv. 118.

Ulike løsninger for kobling med fv. 109 og fv. 118 sin videre trase inn 
mot- og forbi kollektiv knutepunktet må også vurderes opp mot over-
ordnet bystruktur, gang-, sykkel og kollektivnett.

Løsning rundt Nansens gate og St. Nikolas gate ved det fremtidige 
kollektiv knutepunktet bør også vurderes nærmere i sentrums-
planarbeidet.

Parkering
Teamene peker på at det er god tilgang til parkering i sentrum og 
foreslår strategier for å begrense og kontrollere dette i større grad 
enn idag. 

White foreslår å redusere gateparkering til visse gateløp, mens 
Dyrvik foreslår å kutte gateparkering i gater med kollektiv traseer og 
sykkel veg. Det foreslås også å samle parkering i strategisk plasserte 
anlegg - Dyrvik foreslår parkeringshus i randsonen av sentrum og 
White parkeringsanlegg ved stasjons området, Torget og nær gågata. 
Teamene foreslår også grep som strategisk tids differensiert prising, 
bruk av smartteknologi og bil delings ordninger for å redusere unødig 
kjøring og arealbehov til parkering.

Bypakke Nedre Glomma har for tiden et pågående arbeid med å ut 
arbeide en felles parkeringspolitikk for Nedre Glomma. Målet med 
parkerings   politikken er å redusere bilbruk til og fra jobb, samtidig som 
det skal til rette legges for et levende sentrum. Gjennom sentrumsplan
revideringen skal det gjøres en hel hetlig vurdering av parkerings tilbudet 
for å tilrettelegge for arbeidsreisende, togpendlere, handlende, beboere 
og besøkende i sentrum.

Teamenes forslag om redusert gateparkering og strategisk plasserte 
anlegg er i tråd med de foreløpige konklusjonene i dette arbeidet.

Evalueringsgruppens anbefaling 
Evalueringsgruppa trekker frem viktigheten av  
parkeringsutredningen som partene i Bypakke Nedre Glomma er 
i utarbeidelsen av og at denne er et viktig verktøy for den videre 
planleggingen i sentrumsområdet. Aktuelle tema er sambruk og 
lokalisering av parkerings anlegg for sentrum og stasjon,  bruk av 

smartteknologi, prising mm. 
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Sarpsborg stasjon og knutepunkt 

STASJON
Stasjonstorg 
Stasjonen som en levende møteplass 
Forslagene viser et levende miljø rundt stasjonen med knute punktet 
som en fremtidig møte  plass. Alle teamene markerer stasjonen med et 
stasjons torg/- plass i møtet mellom hovedadkomst mellom sentrum 
og stasjon. Foreslått (hoved)adkomst til plattform er lagt i tilknytning 
til plassen. Alle teamene legger også opp ny bebyggelse rundt torget 
med åpne og aktive fasader og funksjoner som gir liv til området.

Evalueringsgruppen mener det er et riktig grep å legge til rette for et 
stasjonstorg i tilknytning til stasjonen. Plassering må ses i sammenheng 
med ønsket hovedforbindelse mellom sentrum og stasjon  (se hovedgrep 
s 22) 

KNUTEPUNKTUTVIKLING SARPSBORG  |  PARALLELLOPPDRAG 2016  |  ZAPSENTRUM  20 KNUTEPUNKTUTVIKLING SARPSBORG  |  PARALLELLOPPDRAG 2016  |  ZAPSENTRUM

TRE FORSLAG TIL NYE STASJONSTORG

Øverst: Dyrvik etablerer stasjonstorget lengst øst i Nansens gate mellom Olav 
Haraldssons gate og St.Nikolas gate. Plattformforbindelse via undergang som nås med 
både ramper fra stasjonstorg og heis/trappeanlegg på nordsiden av St.Nikolas gate. 

Midten: Gottlieb Paludan legger stasjonstorget i Sverresgate med bro til platt former. St. 
Nikolas gate stenges mellom Nansens gate og Rosenkrantzgate og integreres i torget.  

Under: White legger stasjonstorget lengst vest foran dagens stasjons bygning med bro 
over til plattform. Torget deles av alle trafikantgrupper.
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Sideplattformen begynner ved dagens stasjons bygning og gir også en 
bedre forankring av stasjonsanlegget i forhold til denne. Ut ifra foreløpige 
vurderinger, gir stasjonplan 2 mulighet for å bevare det verneverdige 
godshuset. Her velger imidlertid Gottlieb Paludan i sitt forslag å legge 
stasjonstorg og overgang til plattform.

Stasjonsplan 2 har med sin beliggenhet også kortere avstand og mer 
direkte forbindelse til Torget og passer godt med grepet til Gottlieb 
Paludan. White valgte å ta utgangspunkt i stasjonsplan 1, men etter 
evaluerings gruppens vurdering, kunne de foreslåtte løsningene her 
fungert like godt i kombinasjon med stasjonsplan 2. 

Evalueringsgruppens anbefaling 
Etter evalueringsgruppens vurdering gir både stasjonsplan 1 og 2 et 
godt utgangspunkt for et vellykket møte mellom stasjon og by. 

Bane NOR ønsker en løsning som gir et best mulig møte med 
byen, og dermed blir den strategien kommunen legger opp til i 
sentrumsplanen et viktig innspill til valg av løsning.

Forbindelse til plattform
Det er vist mange muligheter for for bindelse til plattform med 
variasjon i plassering, antall og forbindelse over eller under spor. 

White og Gottlieb Paludan foreslår over gang/bro og Dyrvik under-
gang til plattform. White og Dyrvik viser én for bindelse, til henholdvis 
vestre plattformende og midt på platt form, mens Gottlieb Paludan 
legger opp to adkomster - én i vest og én  i øst.  

Over og under gangs  løsninger har ulike fordeler og ulemper :

Bro/overganger er mer luftig og gir utsikt for brukerne. Med krysning 
over spor oppstår en ny, spennende kobling mot grønt arealene i Glengs
hølen og byen gjennom nye siktlinjer. Broløsninger er mer synlige for om
givelsene enn underganger og kan ha høy verdi som landemerker med 
høy visuell verdi og betydning for stedsidentitet. 

Underganger har naturlig mer skjerming for vær og vind enn overganger. 
De kan fort virke utrivelige, utrygge og mørke, og denne vil i tillegg være 
lang. Belysning og utforming vil derfor være svært viktig.

Man må gå høyere over banen i antall høydemeter med overgangs
løsninger, enn det er nødvendig  å gå under ved undergangsløsninger. 
Dette gjør at konstruksjonene blir større, avstander og reisetid for over
ganger noe lengre enn ved undergangsløsninger. 

For både undergang og overgangsløsninger vil arkitektonisk ut forming 
være svært viktig og dette vektlegges også av alle teamene.  

Evalueringsgruppens anbefaling
Evalueringsgruppen anbefaler å gå videre med et stasjonstorg i 
tilsknytning til stasjonen og anbefaler at dette legges til grunn for 
videre planlegging. 

Knutepunktet bør utformes som en fremtidig møteplass og det 
anbefales at teamenes forslag om åpne og aktive fasader, samt 
funksjonsblanding rundt knutepunktet følges opp i videre planer.

Stasjonsplan
Teamene fikk utdelt to ulike stasjonsplaner med ulik plassering 
av platt  former (se s 7). Teamene ble bedt om å  jobbe med den 
løsningen de mente hadde størst potensial. Begge de to stasjons-
planene ble benyttet. Dyrvik og White valgte å ta utgangspunkt i 
stasjonsplan 1 med parallelle midt platt former, mens Gottlieb Paludan 
valgte å bruke stasjonsplan 2 med side platt form i sitt forslag. 

Etter evalueringsgruppens vurdering viser de mottatte bidragene at det 
er kvaliteter ved begge stasjonsplanene:

Stasjonsplan 1 
Stasjonsplan 1 med midtstilte plattformer gir et logisk og oversiktlig 
stasjons  anlegg. Tyngdepunktet i anlegget ligger lengre øst enn stasjons
plan 2 og passer dermed meget godt med  Dyrviks klare grep med fokus 
på én hovedgate (Nansens gate) mellom stasjonsområdet og gågaten i 
”Zap sentrum”.  

Med tyngedpunktet lenger øst har det opprinnelige stasjonsbygget 
mistet sin forankring og står utenfor sin naturlige kontekst/funksjon. 

Alle plattformer nås via under eller overgang, som innebærer klare 
reise strømmer og enkelt å etablere velplasserte tilbud for de reisende i 
tilknytning til disse. Etter som plattformene ligger parallellt og mindre 
spredt, vil det kunne være noe enklere å etablere ett godt byttepunkt 
mellom buss og tog med kort avstand for reisende i begge retninger (til 
og fra stasjon). 

Stasjonsplan 1 har med sin beliggenhet også kortere avstand til St. Maries 
gate og  med tyngde punktet lengre øst, gir løsningen også et større ”dytt” 
for by utvikling og trans formasjon av områder i sentrum øst dersom 
kommunen ønsker å tilrettelegge for dette.

Stasjonsplan 2 
Stasjonsplan 2 med sidestilt plattform gir reisende som ankommer Sarps 
borg stasjon fra Moss/Oslo og reisende fra Sarpsborg i retning Halden 
og Gøteborg plan  fri overgang fra bysiden. Det er direkte adkomst fra 
by gulvet inn på plattform uten bruk av under/eller overgang. Dette er 
tids besparende og enkelt for de reisende. 
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Plassering og antall forbindelser til plattform henger sammen med 
det overordede grepet;  hoved  adkomst til stasjon og plassering av 
stasjonstorg (se side 22). I Whites forslag har slange broen forbindelse fra 
både dagens stasjons bygning og Rosen krantz gate, Gottlieb Paludan 
etablererer bro/ overgang ved Sverres gate og fra Sverdrups gate i øst, 
mens Dyrvik fore slår å plassere undergangen i forlengelsen av Nansens 
gate. 

Alle teamene foreslår en gjennomgående forbindelse fra sør til nord 
som gir adkomst til stasjon fra begge sider, og etablerer samtidig 
en ny gang-/sykkelforbindelse mellom sentrum til nordsiden av 
stasjonsområdet (Glengshølen/Opsund). Det er i dag kun adkomst fra 
sør (mot sentrum). 

Alle teamene har vist løsninger som både krysser banen og gir tilgang til 
platttformene. Dette er viktig for tilgjengeligheten til stasjonsområdet 
og plattformene fra begge sider av banen, og minsker barrieren som 
jernbanesporene er mellom sentrumsområdene og Glengshølen/Opsund. 

Evalueringsgruppens anbefaling 
Evalueringsgruppen ser kvaliteter i alle forslagene, og partene har 
per i dag ikke grunnlag for å anbefale en konkret løsning frem -
for andre når det gjelder antall, plassering og valg mellom over-/
undergangs løsning. På dette tidspunktet har ikke Bane NOR grunnlag 
til å ta en avgjørelse på om det blir over- eller undergangsløsning på 
Sarpsborg stasjon, men Sarpsborg kommune ønsker å trekke frem at 
en bruforbindelse, i et byutviklingsperspektiv, er ønsket løsning på 
stasjonsområdet.

Evalueringsgruppen er positiv til å etablere en gjennomgående 
for bindelse fra nord til syd på tvers av sporene, og mener dette må 
vurderes i det videre planarbeidet.

Mens Bane NOR har større mulighet for å etablere undergang i 
umiddelbar nærhet til stasjonsanlegget, vil en bro forbindelse sann-
synligvis måtte etableres noe lengre vekk, på arealer som Bane NOR 
ikke nødvendigvis disponerer. En slik løsning er derfor mer av hengig 
av at den er ønsket lokalt. 

Flere forbindelser til platt formene kan øke kostnader, men med så 
lange platt former er det en klar fordel å utnytte den brede kontakt-
flaten med byen med flere kontaktpunkter.  Å etablere en adkomst 
langt mot øst, vil være en fordel for reisende til/fra områder i østre 
bydel og sørover mot Borregaardsjordene, og eventuelle til reisende 
med bil, dersom det etableres en parkering øst for plattformer 
(se neste side). Samtidig vil én adkomst samle flest mennesker i et 
område og gi økt byliv her. Dersom det etableres flere forbindelser vil 
det derfor kunne være en fordel at det er en klart definert hoved-

adkomst og en biadkomst. Plassering av over-/under gang må også 
ses opp mot hovedadkomst til stasjon og byutviklings strategien 
kommunen legger opp til i sentrums   planen. Denne blir dermed et 
viktig inn spill til Bane NORs valg av løsning.  

I det videre planarbeidet vil det måtte gjøres detaljerte vurderinger 
av plassbehov for de ulike løsningene.  Valg av over-/undergang og 
plassering(er) vil tas i Bane NORs videre planarbeid; i kommune del-
plan for IC eller fremtidig detaljregulering. Høy arkitektonisk kvalitet 
må vektlegges i detaljprosjektering.

KNUTEPUNKT
Bebyggelse -arealbruk/funksjoner/skala 
Alle teamene legger opp til urbanisering og fortetting rundt knute   -
punkt og hoved   forbindelser mellom sentrum og stasjon (se hoved-
grep s 22) med vekt på arbeidsplassintensive virksomheter; næring, 
service og kontorfunksjoner rundt knutepunkt (handel opp rett-
holdes rundt gågaten), i tillegg til bolig og kultur som gir liv og 
aktivitet. 

Det legges i hovedsak opp til en videreføring av høyder som i dagens 
sentrum, med noe høyere bebyggelse rundt stasjon. White foreslår å 
etablere et signalbygg nord for stasjonen, og foreslår å bruke tre som 
materialvalg i sentrale bygg og konstruksjoner rundt stasjonen.

Evalueringsgruppen mener foreslått arealbruk er i tråd med ønsket 
utvikling, og vil støtte opp under både sentrum og stasjon. Det kan 
vurderes om utnyttelsen rundt knutepunktet kan utfordres noe mer. 

Evalueringsgruppens anbefaling
Evalueringsgruppa anbefaler å legge opp til en funksjonsblanding og 
urbanitet rundt knutepunktet slik alle teamene foreslår. 

Evalueringsgruppa er enige i at det bør være høy arealutnyttelse 
rundt kollektivknutepunktet og anbefaler at dette i videre planer 
utfordres i større grad enn det teamene har gjort i parallelloppdraget.

Høyreist signalbygg kan vurderes i videre planer - som landemerke 
og orienterings punkt, men ikke på nordsiden av sporene slikt White 
har foreslått. Evalueringsgruppen mener videre at bruken av tre er et 
meget godt forslag med god stedstilknytning, og anbefaler at dette 
vurderes i stasjonens konstruksjoner ved detaljprosjektering.

Bytte mellom ulike transportmidler 
Prioritering av myke trafikanter og kollektivbrukere
Alle teamene viser løsninger for stasjonsområdet som viser at Sarps-
borg stasjon har et godt potensial til å bli et vel fungerende kollektiv-
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knute punkt med korte avstander og gode løsninger for gående, 
syklende og overgang fra buss til tog.  

White foreslår å blande trafikantgrupper - det vil si shared space i 
området ved stasjonen (stasjonstorget). 
Evaluerings gruppen er skeptisk til løsningen slik den er vist.  Den er bra for 
gående, men ikke for syklende. Syklende fra sentrum og sør/vest i byen 
må krysse sharedspace på tvers for å komme til sporene.  I tillegg vil det 
være en konflikt mellom myke trafikanter og busser mot Oppsund og 
Kurland.

Gottlieb Paludan foreslår å etablere ”fotgjengervennlige soner” langs 
hovedforbindelsene mellom sentrum og stasjon (se s 22) og shared 
space i Sverres gate med blanding av gang, sykkel og ”lett trafikk”.

Evalueringsgruppen er usikker på hvordan denne løsningen vil fungere i 
praksis  hva ”lett trafikk” innebærer og hvordan dette skal styres.

Evalueringsgruppens anbefaling
Alle teamene viser løsninger som prioriterer gående og syklende 
tettest opp mot knutepunktet og bilister/parkering noe lengre unna, 
et prinsipp evalueringsgruppen bifaller.

Evalueringsgruppen mener det må legges fokus på lette bytter 
mellom transportmiddel, slik at terskelen for å benytte seg av 
offentlig transport blir så lav som mulig, i videre planarbeider.

Buss
I Sarpsborg er løsning for buss, avhengig av løsningen for det 
overordnede bussnettet og linjene gjennom byen. Plassering av 
stopp er derfor omtalt i tidligere avsnitt (se s 26). 

Parkering
Teamene viser noe ulike løsninger for parkering i nærheten av 
stasjons   området, både antall plasser og type anlegg. Dyrvik og 
Gottlieb Paludan baserer sitt forslag på flateparkering, mens White 
foreslår parkerings hus. Ingen av teamene angir antall plasser, men 
Gottlieb Paludan er det eneste teamet der det er tydelig at antall 
plasser økes ved at dagens plasser opp rett holdes og nye tilføres.

Både Dyrvik og Gottlieb Paludan beholder dagens parkering langs 
sporene nord for St. Nikolas gate (mens White bruker dette arealet 
til stasjonstorg/bro). Parkeringsarealet sør for St. Nikolas gate 
(rundt halvparten av plassene) er fjernet av både Dyrvik og White. 
Ellers foreslår Dyrvik noe parkering på tomt 88, mens Gottlieb 
Paludan legger en ekstra parkeringsplass med ca 50 plasser øst 
for plattformene, på et restareal mellom Olav Haraldssons gate og 
sporene.  White legger parkering i hus med bildelingssystem.

Bane NOR har utarbeidet en egen rapport med planforutsetninger 
for parkering for InterCityprosjektets stasjoner (2016). Bane NOR skal 
tilby til strekkelig parkering, men overordnede føringer om nullvekst 
i bil    trafikken i by  områder tilsier at InterCityprosjektet ikke skal svare 
på økning i antall reisende med tilsvarende prosentvis økning i antall 
parkerings  plasser. Ved Sarps borg stasjon er det idag 97 parkeringsplasser 
på flate. 

Evalueringsgruppens anbefaling
Bane NOR anbefaler at dagens parkeringsplasser opprettholdes 
inntil videre og ikke øker. På lang sikt - når det er etablert et 
tilstrekkelig godt alternativt til bringer   transport  tilbud til bil og det 
er markedsmessig interesse for arealene, bør dagens flateparkering 
fri gjøres til by utvikling. Bane NOR anbefaler videre at parkerings-
tilbudet på stasjonene ses i sammen heng med det øvrige parkerings -
tilbudet i byene og at det vurderes sambruk av parkerings anlegg ved 
by utvikling rundt stasjonene, sam  bruk av eksisterende parkerings -
anlegg og samordning av satser for bruker betaling. 

Evalueringsgruppen mener det  er riktig at tomten nord for St. 
Nikolas gate som i dag benyttes til flateparkering på sikt frigjøres til 
byutvikling. Dersom antall plasser skal opprettholdes,  vil arealet som 
Gottlieb Paludan foreslår øst for plattformer, mellom spor og fv 118, 
være et godt alternativ når ny stasjon er etablert. 

Videre samarbeid om parkering anbefales (se også s 31). Sarps borg 
kommune og Bane NOR må drøfte om arealer for parkering skal 
av settes i sentrumsplanarbeidet eller i fremtidig detalj regulering av 
stasjons området.
 
Kulturminneverdier i stasjonsområdet
Dagens godshus og stasjonsbygning (1878/-79) er registrert 
med verne   verdi hos Bane NOR (2015) og i kommunens 
verneverdivurdering (2003). De to stasjonsplanene berører disse 
i ulik grad (se kart s 7).  I stasjons  plan 1 mister det opprinnelige 
stasjonsbygget sin for ankring til platt form, sin funksjon og naturlige 
kontekst. White har likevel greid å integrere stasjonsbygningen i sitt 
forslag, men med en ny funksjon. I stasjonsplan 1, må også godshuset 
sannsynligvis rives, mens det sannsynligvis kan bevares i stasjonsplan 
2.

White, tar utgangspunkt i stasjonsplan 1, men legger nytt stasjons-
torg ved dagens stasjonsbygg og inkluderer dette i nytt stasjons-
område. Selv om stasjonsbygningen ikke ligger ved plattform, 
viderefører teamet forbindelsen mellom stasjonsbygning og 
plattform og viser at  eksisterende forplass og stasjonsbygg likevel 
kan få en viktig rolle i fremtidens byplangrep. 

http://www.banenor.no/contentassets/bd41169ae3764c319a9413408126c1f5/ostfoldbanen---planforutsetninger-parkering.pdf
http://www.banenor.no/contentassets/78de01ea59bd414fa37dcf5198278542/verneliste-nvp-per-april-2015.pdf
https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/politikk-og-planer/kommuneplaner/sentrumsplanen/verneverdivurdering-sentrum.pdf
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Dyrvik sitt forslag baserer seg også på stasjonsplan 1, men med 
tyngdepunktet for grepet dratt østover forsvinner forbindelsen 
mellom stasjonstorget og eksisterende stasjonsbygning i større grad 
enn i forslaget til White.  

Gottlieb Paludans forslag, som baserer seg på stasjonsplan 2, ligger 
stasjonsbygningen også med forankring til plattform, men ettersom 
stasjonstorget legges lengre øst, faller ikke tyngdepunktet i nytt 
stasjons område naturlig sammen med dagens stasjonsbygning.

Det er også interessant å se hvordan de ulike teamene foreslår frem-
tidig bruk av områdende rundt dagens stasjonsbygg. Det er kun team 
White som foreslår bebyggelse på dagens parkeringsplass nord for St. 
Nikolas gate. De andre teamene viderefører i stor grad åpenheten i 
området ved eksisterende stasjon slik det er i dag. 

Ingen av teamene beholdt dagens godsbygning. White er det eneste 
teamet som kommenter valget.  Etter å ha vurdert den kultur-
historiske verdien av stasjonens godsbygning, kom teamet frem til 
at ”samfunnsnytten med en ny bygning i denne situasjonen er å 
foretrekke”, men foreslår at  bygnings skallet eller gjenbruk av så mye 
som mulig i ny bygning kan vurderes. 

Ut i fra kulturminneverdiene i dagens stasjonsmiljø har stasjonsplan 2 et 
noe bedre potensial enn stasjonsplan 1, men evalueringsgruppen mener 
at White viser at stasjons bygningen likevel kan settes i en velfungerende 
og logisk kontekst. 

Evalueringsgruppen mener også at dersom det er mulig å bevare 
godsbygningen, kan det likevel være gode grunner til å forsvare at 
denne rives. Godsbygget ligger på tvers av viktige forbindelser/gateløp 
fra sentrum til fremtidig stasjonsområdet, blokkerer siktlinjer og 
potensielt mulighet for å etablere et velfungerende stasjonstorg inn 
mot plattformområdet.   Evalueringsgruppen er sam tidig usikker på om 
parallelloppdraget fullt ut har belyst mulig heter for om hele eller deler av 
godshuset kan integreres på en god måte  i et nytt stasjonsmiljø?

Evalueringsgruppens anbefaling
Evalueringsgruppen anbefaler at det gjøres nærmere vurderinger 
av stasjonsbygningens rolle, godshusets verdi og forholdet til det 
omkring liggende stasjonsområde i det videre planarbeidet. 

Andre enkeltobjekter og miljøer 
Forholdet mellom utvikling og vern har vært et viktig del av parallell-
oppdraget og alle teamene har gjort en kartlegging og vurdering 
av kultur  minne  verdi i enkeltobjekter og miljøer i området mellom 
stasjon og sentrum.  Dette har vært et viktig grunnlag for teamenes 
anbefaling og forslag til hvilke områder som kan utvikles og hvor-
dan. Det vil være for omfattende å omtale disse vurderingene i 
denne evaluerings rapporten, men teamenes vurderinger tas med 
i kommunens videre arbeid med revisjon av gjeldende verne verdi-
vurdering og sentrumsplanen.

Evalueringsgruppen vil likevel fremheve følgende vurderinger:

Evalueringsgruppen er ikke enige i Whites vurdering av at den eldre villa
bebyggelsen nord for Olav Haraldssons gate kan beskrives som kultur
historisk verdifull. Evalueringsgruppen mener at det må ses helhetlig på 
verne verdivurderinger i byen slik at områdene som velges vernes er unike, 
og at det fortrinnsvis må prioriteres høy fortetting rundt et moderne, 
fremtidig kollektivknutepunkt.  

Evalueringsgruppen mener også anbefalingene om vern av produksjons
bygg som Vadvedt, og forslag til vern gjennom trans formasjon i 
satsnings  områdene kan være riktige grep for fremtidig utvikling i 
Sarpsborg. 

Evaleringsgruppen mener også at det utover bevaring av objekter og 
miljøer, er viktig at  kvartalstrukturen og historiske forbindelser som 
Glengsgata tydeliggjøres og styrkes, som beskrevet under byplangrep og 
grønnstruktur (s 22/24). 
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Mulighetsstudien viser at det er et meget 
godt potensial for å etablere et vellykket møte 
mellom stasjon og sentrum i Sarpsborg. 

Det er imidlertid viktig at partene samarbeider tett for å tilrettelegge 
for en knutepunktutvikling rundt ny InterCity-stasjon med gode 
løsninger for alle trafikantgrupper - gående, syklende, bilister, buss- 
og togpassasjerer, og samtidig gi grunnlag for en attraktiv areal-
utvikling som støtter opp under knutepunktet og sentrum i tråd med 
lokale og regionale ambisjoner og nasjonale føringer.

Mulighetsstudien og den etterfølgende faglige evalueringen av de 
mottatte bidragene peker både på en rekke viktige problemstillinger 
for flere parter og det faktum at valg i de ulike plan prosessene 
på  virker valg i de andre. Det er stor grad av gjensidig avhengighet 
mellom partenes valg i de ulike plan prosessene. Det er også 
usikkerhet knyttet til politisk behandling og finansiering av de ulike 
planeggingsarbeidene. Dette gjør det spesielt viktig med godt 
samarbeid på tvers av planarbeidene.

Anbefalingene i kapittel 4 skal tas med i videre planer for alle de 
involverte samarbeidspartene i dette parallelloppdraget. 

Usikkerhet - behov for robust grep 
Som nevnt i innledningen er det usikkerhet om når og i hvilket 
omfang Sarpsborg stasjon bygges om.  Planprosessene pågår delvis 
parallellt, og planfaglige valg i de ulike planene må tas før de andre 
planene er behandlet politisk og vedtatt . Dette gjør det nødvendig å 
ta robuste valg i planarbeidene som fungerer med ulike scenarier.

Koordinering - valg som påvirker de ulike planarbeidene
I evalueringsprosessen er det pekt på en rekke valg i de ulike 
planprosessene som påvirker valg i de andre, blant annet

• hovedadkomst stasjon/plassering av stasjonstorg (s 22/32)

• stasjonsløsning/plan (s 7/33)

• linjestruktur buss/plassering av buss-stopp  (s 26-28)

• forbindelser plattform (s 33-34)

• kryssing av bane (s 29-30)

• parkering (s 31/35)

• løsning for bane/veg videre over Sarpsfossen

Ettersom planarbeidene pågår parallellt, gir dette behov for gjensidig 
fortløpende avklaringer mellom partene underveis i planarbeidet. 

Evalueringsgruppa vil trekke frem vikigheten i samspillet mellom 
jernbanetiltakets overgang/undergang/adkomst til plattform og 
kommunens valg av grep mellom stasjon og sentrum. Det er for tidlig 
for Bane NOR å si med sikkerhet hvor en slik kryssing/adkomst vil  
eller kan ligge, men det er enighet om at jo tidligere dette kan landes 
jo bedre slik at kommunen kan igangsette videre planer og utvikle i 
ønsket retning. Det er derfor avgjørende med tett samarbeid mellom 
Sarpsborg kommune og Bane NOR i videre planprosesser. 

Forbindelse videre over Sarpsfossen
Parallelloppdraget har et begrenset tematisk og geografisk omfang 
med fokus på knutepunktutvikling og forholdet mellom Sarpsborg 
sentrum og ny jernbanestasjon. Det er imidlertid tydelig at for mange 
av temaene som gang-/sykkelnett, busslinjestruktur og grønnstruktur 
er løsningene for veg og bane over Sarpsfossen av vesentlig 
betydning. Disse sammenhengene bør bli fokusert på i det videre 
planarbeidet med InterCity og fv. 118.

5. Videre planarbeid 

FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN - ØSTFOLDBANEN

”Follobanen står ferdig i 2021. Full nytte med frekvensøkning for lokal trafikken til 
Moss kommer når strekningen fra Sandbukta via ny stasjon i Moss til Såstad står 
ferdig i 2023. Dernest prioriteres strekningen Haug - Seut, som gjør det mulig å 
øke frekvensen til Fredrikstad. 

I henhold til gjeldende NTP forutsettes frekvensen doblet til Sarpsborg i 2026, 
da dobbeltsporet videre fra Seut via ny Fredrikstad stasjon på Grønli til Sarps-
borg ferdig stilles. Gjennom arbeidet med kommunedelplanen vil det bli avklart 
hvor dan utbyggingen av veg, bane og knutepunkt ved Grønli bør koordineres. 
Til svarende gjelder for Sarps borg og kryssing av Glomma. Trase avklaringen vil av-
dekke om det er fornuftig å prioritere tiltak som gjør at flere gods tog kan benytte 
Østre linje i byggeperioden. 

Brorparten av strekningen fra Sarpsborg til Halden kan bygges uavhengig av 
eksisterende bane. Når traseavklaringen inn til Halden stasjon er gjort, kan det 
av kostnads messige årsaker vise seg fornuftig å bygge dobbeltsporet frem til 
stasjonen, og avvente bygging på selve stasjonsområdet. ”

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Østfoldbanen

Seut-Fr.stad-Sarpsborg

Sarpsborg-Halden

Kommunedelplan inkl. planprogram, KU og teknisk hovedplan (2-3 år)
Reguleringsplan inkl. teknisk detaljplan (1-2 år)
Forberedelser byggefase/byggeplan
Byggefase (4-5,5 år)

FASER -  Planlegging og utbygging frem mot 2030:

Utdrag fra Vedlegg 6 Framdriftsplan for InterCity-utbyggingen (februar 2016). Fagetatenes* grunnlag for Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 :
 *Avinor, Bane NOR, Kystverket og Statens vegvesen

Parallelloppdraget understreker 
nødvendigheten av et fortsatt 

samarbeid om knutepunktsutvikling 
mellom partene i mange år fremover 
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Kontakt oss
Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet.
For nærmere informasjon besøk våre nettsider
eller ring vårt landsdekkende sentralbord:

05280
Fra utlandet (+47) 22 45 50 00

Postadresse Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
E-post postmottak@jbv.no

www.jernbaneverket.no

For mer informasjon om 

InterCity-prosjektet:
http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/intercity/

Sentrumsplanen, Sarpsborg kommune
https://www.sarpsborg.com/politikk-og-planer/planer-og-rapporter/sentrumsplan/

Bypakke Nedre Glomma:
http://www.bypakkenedreglomma.no/

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/intercity/
https://www.sarpsborg.com/politikk-og-planer/planer-og-rapporter/sentrumsplan/
http://www.bypakkenedreglomma.no/
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