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1 SAMMENDRAG
Fagrapport byutvikling Sarpsborg er en fagrapport til konsekvensutredning for InterCity – prosjektet
Haug – Halden (-grensen) parsell 16 Fredrikstad – Sarpsborg. Dette planarbeidet er en del av nytt
dobbeltspor på Østfoldbanen, og som igjen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet.
Nye Sarpsborg stasjon legges i tilknytning til dagens stasjon. Plattformene blir lengre, og strekker seg
fra Rosenkrantz gate øst for dagens atkomst frem til Sverdrupsgate. Det er et mål at nytt
stasjonsområde skal bidra til å styrke utvikling av sentrumskjernen som tyngdepunkt for handel,
arbeidsplasser og boliger.

Figur 1-1: Utbredelsen av sporalternativene. Plattformer er vist i alternativenes respektive
farger.
Begge alternativene, alternativ Nord for Olavsvollen (NFO) og alternativ Midt, er basert på de samme
strategiske grep med tanke på å skape en god sammenheng til øvrig bystruktur. En gangkulvert som
utgjør hovedatkomst til plattformene er plassert i aksen til Rosenkrantz gate, og muliggjør en
gjennomgående forbindelse til Glengshølen. Rosenkrantz gate blir ny hovedatkomstgate mellom
sentrum og stasjonen, og dette er innarbeidet i høringsutkast til ny sentrumsplan. For å utnytte
plattformenes lengde er det planlagt for en sekundæratkomst i forlengelsen av Oskar Pedersens vei,
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som samtidig gir bedre tilgjengelighet til stasjonen for østre del av sentrum. Et reisetorg skal etableres
ved hovedatkomst. Her tilrettelegges for holdeplasser for buss, i tillegg til taxi, HC-parkering og kissand-ride. En gjennomgående gangkulvert muliggjør også kiss-and-ride på Glengshølen siden av
primæratkomsten. Sykkeltilgjengelighet og gående prioriteres ved alle atkomstpunkt.
Byutviklingspotensialet
Ved at stasjonen får flere atkomstpunkt, samtidig som kvartalsstrukturen videreføres helt frem til
stasjonen, vil knutepunktet fremstå godt forankret i sentrumsstrukturen. Stasjonen oppnår flere
naturlige forbindelseslinjer og dermed en bred kontaktflate mot sentrum, som igjen gir et godt
potensial for en videre bymessig utvikling rundt knutepunktet.
Sentrumsstrukturen i Sarpsborg har et stort potensial for videre utvikling, og flere områder med en
generell lav utnyttelse. Ved at enkelte gateløp settes i en ny sammenheng vil det tilføres nye kvaliteter
i bystrukturen, som kan gi et nytt strategisk grunnlag for byutvikling.
Både i alternativ NFO og alternativ Midt foreligger det potensial for å utvikle et vellykket knutepunkt i
god sammenheng med resten av Sarpsborg sentrum. Alternativ NFO fremstår likevel som et marginalt
bedre alternativ som følge av et noe større areal i knutepunktet og i tilgrensende kvartaler, samt et
utvidet areal i Grina området. Dette muliggjør bedre tilgjengelighet for sykkel både i knutepunktet og i
retning Hafslund, i tillegg til et større potensial for byutvikling i knutepunktet. Området ved Grina ligger
innenfor faresonen til Borregaard [15], og bør dermed vurderes nærmere i forhold til mulig fremtidig
bruk.

Figur 1-2: Hovedgrep for nye Sarpsborg stasjon
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2 INNLEDNING
Bakgrunn og formål
Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. I henhold til
handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 skal nytt dobbeltspor som muliggjør kortere
reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, være etablert innen 2029. Som et
ledd i dette har Bane NOR igangsatt arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning på
strekningen Rolvsøy-Klavestad i Sarpsborg. Formålet med planarbeidet er å avklare valg av korridor
for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy og Klavestad.
Planprogram for kommunedelplanen med konsekvensutredning [2], definerer hvilke
utredningskorridorer og -tema som skal inngå i konsekvensutredningen.
Fagrapport byutvikling beskriver tiltakets konsekvenser for fysisk stedsutvikling/byutvikling i Sarpsborg
sentrum og inngår i den samlede konsekvensutredningen for kommunedelplanen.
Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres som forslag til
kommunedelplan. Fagrapport byutvikling vurderer ikke byutviklingen innenfor hele parsellen.
Fagrapport byutvikling Sarpsborg vurderer stasjonsområdet som en del av eksisterende bystruktur og
hvordan det nye knutepunktet vil fungere i byen.
Bærekraftig byutvikling er definert som et hovedmål for hele InterCity-prosjektet [1] og Bypakke Nedre
Glomma [12] og kan bl.a. knyttes til hovedmål i InterCity-satsningen:
• miljøvennlig transportsystem
• transportsystem med høy kvalitet
• transportsystem som knytter bo- og arbeidstedene godt sammen
Det er underveis i prosessen avholdt regelmessige samarbeidsmøter med Bane NOR og 2G der
Østfold fylkeskommune, Østfold Kollektivtrafikk, Sarpsborg kommune og Statens Vegvesen har vært
representert. 2G har vist foreløpige modeller av de to stasjonsalternativene, og man har flerfaglig
kunnet drøfte problemstillinger underveis i prosjekteringen.
Sarpsborg kommune har parallelt arbeidet med en kommunedelplan for sentrum (2018-2030) [15],
som har vært på høring. Møtedeltakerne har fått innblikk i utfordringer og problemstillinger i
kommunens arbeid i tilknytning til 2Gs prosjekteringsarbeid. Det har vært viktig med bred
representasjon i møtene for å kunne belyse problemstillinger og utfordringer best mulig, og for å
ivareta flest mulige hensyn på tvers av de tradisjonelle sektorbaserte grenser.
Sarpsborg kommune har siden 2013 jobbet med kommunedelplan for ny bru- og vegløsning over
Glomma. I 2015 ble det vedtatt at det skal utarbeides felles kommunedelplan for veg og jernbane over
Sarpsfossen. Planarbeidet skal avklare framtidig løsning for fv. 118 på strekningen fra øst for
Sarpsborg stasjon til Hafslund, inkludert ny bru over Glomma, og utarbeides i samarbeid med
Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune og i nært samarbeid med Statens vegvesen.
Fagrapport byutvikling Sarpsborg inngår ikke som del av fellesprosjektet, og vurderinger som er
beskrevet i denne rapporten er dermed Bane NORs egne vurderinger.
Økt kunnskap og videre detaljering i senere planfaser vil kunne føre til justeringer av alternativene.
Traseene som vises på tegninger og illustrasjoner er basert på kunnskap og detaljeringsnivå tilpasset
hovedplan.
Arbeidet er utført av 2G, en sammensatt gruppe fra COWI AS og Multiconsult Norge AS, med
LPO arkitekter og NIKU som underkonsulenter. Denne delutredningen er utarbeidet av Elisabeth
Helland (disiplinleder landskapsarkitektur) og Anette Flygansvær (disiplinleder arkitektur) med bidrag
fra Marie Olsen (illustrasjon), Idar Bekken (trafikk) og Fredrik Berg (kulturminner). Alle illustrasjoner er
utarbeidet av 2G der hvor annet ikke er angitt. Alle illustrasjoner er nord-orientert der hvor annet ikke
er angitt.
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Fagrapportens hovedfunksjoner
Fagrapport byutvikling Sarpsborg skal:
1 Beskrive stasjonsløsningene
Fagrapport byutvikling beskriver og vurderer to alternative utforminger for Sarpsborg stasjon.
Sporalternativene gir noe ulik stasjonsutforming for de to ulike alternativene.
2 Beskrive potensialet for knutepunkt- og byutvikling
Byutvikling er et klart definert hovedmål i hele InterCity-prosjektet. Fagrapport byutvikling viser
utviklingsmuligheter for knutepunktet med tilliggende områder (influensområde) for begge alternativer.
3 Sammenstilling av ovennevnte temaer for videreføring til konsekvensutredning.
Fagrapport byutvikling utreder temaet byutvikling som grunnlag for konsekvensutredningen.
Oppsummeringen av rapporten med samlet vurdering av de to alternativene inngår som avsnittet for
dette temaet i konsekvensutredningsrapporten.

Utredningskrav i planprogram
Planprogrammets beskrivelse
Planprogrammet [2] gir følgende føringer for utredningsomfang, metode og grunnlagsdokumentasjon
for utredningstema byutvikling, jf. planprogrammets kap.5.5.3:
«Byutvikling
Konsekvensutredningen skal i tillegg redegjøre for hvilke virkninger tiltaket vil få for fysisk
stedsutvikling i Sarpsborg (…). Resultatene skal dokumenteres gjennom utarbeidelse av
fagrapport.
Utredningsomfang og metode
• Kartlegging av nåværende tettstedsstruktur og arealbruk som presenteres i tekst og
illustrasjoner
• Vurdering av konsekvens for arealbruk i eksisterende og nytt stasjonsområde (arealbruk,
tilgjengelighet, forhold til eksisterende knute-/tyngdepunkter, utviklingspotensial)
Grunnlagsdokumentasjon
• Gjeldende arealplaner, inkludert registrerings- og analysearbeid lagt til grunn
• Igangsatt planarbeid
• 3D-modell av tiltaket
• Plantegninger og ortofoto
• Nye byutviklingsfaglige feltregistreringer»

Vurderingskriterier i fagrapport for byutvikling
Vurdering av arealbruk
Med «arealbruk» og «forhold til eksisterende knute-/tyngdepunkter, utviklingspotensial» forstås for
Sarpsborg:
• Forholdet til eksisterende bysentrum
• Tilgjengelighet
• Potensial for byutvikling
Fagrapporten vurderer derfor følgende temaer:
• Tilgjengelighet: fysisk utforming av forbindelseslinjer frem til stasjonen.
for gående og syklende
for kollektivtrafikk og privatbiler
• Forholdet til eksisterende bystruktur: I hvor stor grad tiltaket binder sammen stasjonsområdet med
eksisterende sentrum.
• Potensial for byutvikling
Stasjonsområdet som nytt byrom
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Mulighet for ny bystruktur og nye funksjoner innenfor anleggsgrensen
Mulig fremtidig transformasjon og fortetting i omkringliggende bolig- og byområder

Usikkerhet
Økt kunnskap og videre detaljering i senere planfaser vil kunne føre til justeringer av alternativene.
Traseene og løsningene som vises på tegninger og illustrasjoner baseres på kunnskap og
detaljeringsnivå tilpasset hovedplan. Det er knyttet usikkerhet til flere forhold, blant annet
anleggsgjennomføringen med hensyn til riving av bebyggelse og omlegging av veger. Bygninger som
er vist revet på illustrasjoner og kart er basert på foreløpige vurderinger og kan bli endret i neste
planfase som er reguleringsplan.

3 FØRINGER OG PREMISSER FOR FAGRAPPORT
BYUTVIKLING SARPSBORG
I planbeskrivelsen fremkommer alle grunnlagsdokumenter for planarbeidet. Flere av disse vil ha
relevans for byutviklingen i Sarpsborg. I dette dokumentet er det derfor kun fokusert på de plan- og
premissdokumentene som er av betydning for stasjons- og knutepunktutviklingen i Sarpsborg.

Premissdokumenter fra Bane NOR
3.1.1

Mål og krav fra konseptvalgutredningene for InterCity strekningen Oslo – Halden [1]

Alle målene knyttet til samfunn, miljø, transportsystem knyttet til kvalitet og sammenknytting
bolig/arbeidsplass er viktig for byutvikling, men følgende er spesielt relevant.
• arealeffektivitet
• muliggjør en utvikling av kompakte byer som minimaliserer transportbehov
• er effektiv – har kort reisetid
• bidra til å styrke bo- og arbeidsplassregionens attraktivitet
• kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt lokalisert knutepunkt
3.1.2

Teknisk designbasis [5]

Kapittel 5 om arkitektur konkretiserer arkitekturmålene i prosjektet, her fremkommer både
byutformings- og miljømål som knyttes direkte inn mot stasjonen som knutepunkt og betydning for
miljøvennlige transportformer.
Kapittel 8 Stoppesteder angir viktige føringer og kriterier for utformingen av stoppesteder. Dette vil
både gjelde stoppestedets betydning for knutepunktutviklingen, men også vurdering av kvaliteter
knyttet til lokalisering og utforming av reisetorgfunksjonene.
• byttetid
• orientering
• fysisk tilgjengelighet
• fravær av barrierer
• byliv
• trygghet
• opplevelse
• komfort
Punktene listet opp ovenfor kan fungere som kriterier/faktorer for å vurdere de ulike alternative
løsningene.
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Bane NORs parkeringsstrategi

Overordnet parkeringsstrategi
Bane NORs parkeringsstrategi [21] definerer hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for Bane NORs
parkeringstilbud. Utgangspunktet er at det skal etableres et tilfredsstillende parkeringstilbud ved
stasjonene, sett opp mot nullvekstmålet og prinsippet om at veksten i persontransport i byene skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange. Overordnede mål lagt til grunn i strategien er
• bidra til at veksten i persontransport i byområdene tas med kollektivtransport, sykkel og gange
• tilby tilstrekkelig innfartsparkering for å øke mobiliteten og gi flere muligheten til å reise med
tog
• bygge opp under knutepunktutvikling
Strekningsvis konkretisering av strategien – planforutsetninger for parkering for InterCityprosjektet [7]:
Det er utarbeidet tre planforutsetninger for InterCity strekningen, med parkering som tema for
Dovrebanen, Vestfoldbanen og Østfoldbanen. Disse er basert på Jernbaneverket/Bane NORs
parkeringsstrategi og føringer i NTP om lokalisering av innfartsparkeringsanlegg. I NTP på side 152
står følgende: "Innfartsparkering er særlig godt egnet ved stasjoner og holdeplasser som ligger i
nærheten av hovedveier med godframkommelighet og utenfor tettsteder. Arealene i nærheten av store
stasjoner og kollektivknutepunkt i byene og tettbygde områder bør først og fremst benyttes til bolig- og
næringsformål med høy utnyttelsesgrad, slik at det samlede transportbehovet blir minst mulig. Dette
medfører samtidig reduserte negative miljøvirkninger for samfunnet".
Basert på stasjonens beliggenhet, arealbruk og tilgjengelighet, er det gjort en overordnet vurdering av
hvor innfartsparkering vil være et reelt virkemiddel for økt kollektivandel og hvor det må søkes andre
mer bymessige løsninger. Konklusjonen er at arealkrevende innfartsparkeringsanlegg generelt sett
ikke vil være en del av de nye stasjonsprosjektene i byområder. Her vil det være fokus på
knutepunktutvikling og gode løsninger for gående, syklende og kollektivreisende. På stasjoner i
spredtbygde strøk vil innfartsparkering, i form av et rimelig og kapasitetssterkt parkeringstilbud på
flate, kunne være et kollektivtiltak. Det vil kunne bidra til at reisende velger kort lokal bilreise i
kombinasjon med lang togreise. Uavhengig om det er tilbud om innfartsparkering eller ikke ved
stasjonen, skal det tilrettelegges for arealer til av- og påstigning (kiss&ride), HC-parkering,
korttidsparkering og sykkelparkering
3.1.4

Planveileder for byområder og knutepunkter [6]

Veilederen beskriver hva et InterCity-knutepunkt er og hvordan InterCity-prosjektet skal jobbe med
knutepunktutvikling. I dette dokumentet trekkes fram den overordnede forankringen i NTP 2014-2023
og organisering av arbeidet mellom ulike aktører. Her fremkommer følgende: «Videre trekker NTP
2014-2023 fram knutepunktutvikling som «nøkkelen til» samordnet areal og transportplanlegging,
bærekraftig byutvikling og sømløse kollektivreiser som gjør at veksten i persontrafikk tas kollektivt»
Veilederen legger til grunn at et knutepunkt med IC-stasjon er et attraktivt målpunkt i byen, og at det er
et mål i seg selv. Det som kjennetegner et knutepunkt er:
• høy arealutnyttelse
• stor andel besøksintensiv virksomhet
• god tilgjengelighet og framkommelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk
• enkle og effektive bytter mellom ulike reisemidler
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Figur 3-1: Knutepunktets relasjon til byen. Fra «Planveileder for byområder og knutepunkter»

Stedsanalyser
To tidligere utarbeidete utredninger som er viktige bakgrunnsdokumenter for kommunens arbeid med
kommunedelplan og sentrumsplan samt arbeid med byutvikling i forbindelse med InterCity-prosjektet
og denne fagrapporten, blir kort gjengitt her.
3.2.1

Hvordan skal Sarpsborg vokse? rapport Asplan Viak AS [16]

Rapporten ble utarbeidet i 2013 og belyser tre tema i forbindelse med Sarpsborgs utvikling frem mot
2050:
• By- og sentrumsutvikling i forhold til utbyggingspress ved nytt sykehus på Kalnes
• Volumbalanse mellom nye utbyggingsarealer og fortetting/transformasjon
• ATP-prinsippet med fortetting i bybåndet mellom Sarpsborg og Fredrikstad i forhold til jordvern
og rekreasjon
Rapportens utredninger er gjort på et overordnet nivå med hovedformål å utarbeide og spisse fire
prinsipielle utviklingsretninger for Sarpsborg kommune:
• Utbygging med hovedvekt på konkurransedyktig kollektivbetjening
• Utbygging med hovedfokus på vern av dyrka mark og rekreasjonsarealer
• Utbygging med hovedfokus på det kompakte byområdet
• Utbygging med vekst mot Kalnes sykehusområde
De fire alternativene er sammenstilt i tabellen under.

Tabell 3-1: Sammenstillingen tallfester de forskjellige utviklingsalternativene i forhold til antall
arbeidsplasser, bosatte og arealbruk.
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Rapporten anbefaler å satse på vekst og fornyelse i bykjernen før mindre sentrale områder utvikles.
Dette sikrer en bærekraftig byutvikling av Sarpsborg (både økonomisk, sosialt og økologisk)
uavhengig av valg av alternativ for utviklingsretning. Det fremheves at bykjernens størrelse og innhold
må være i balanse med Sarpsborgs helhetlige utvikling for å unngå en videre utarming av sentrumets
livskraft og attraktivitet, og dermed svekking av dets rolle i kommunen. Anbefalingen kommer frem av
figuren under.

Figur 3-2: Forslag til utviklingsrekkefølge for Sarpsborg, anbefalingene går ut på å utvikle
innenfra (rød markering) og utover (oransje markering) eventuelt som siste prioritet, utkanten
(gul markering)
3.2.2

Steds- og mulighetsstudie for Sarpsborg sentrum, Rodeo [17]

Rapporten fra Rodeo identifiserer Sarpsborgs kultur- og historiske miljøer og gir en faglig vurdering for
en framtidig byutvikling som kan legge til rette for vekst i Sarpsborg sentrum. Viktigheten av at
byutviklingen ivaretar byens særpreg og identitet, i tillegg til å ivareta sosiale hensyn blir omtalt i
rapportens innledning. Rapporten ble utarbeidet i 2016 og er firedelt:
• Sammenstilling av analyser og anbefalinger
• Kulturhistorisk analyse
• Sosiokulturell analyse
• Fysisk analyse
Rapporten anbefaler en kompakt byutvikling på åpne arealer i sentrum, som det finnes mye av. De er i
dag benyttet til parkering, eller mer tilfeldige formål. Før større inngrep gjøres, bør disse ledige
arealene benyttes. Utbyggingen anbefales videre å konsentreres om arealer som kan håndtere
nybygg av større volum, eksempelvis mellomrommet mellom Pellygata – Jernbanegata –
Olav Haraldssons gate – Vollgata. En generell satsing på områdekvaliteter, uterom og vedlikehold i
østre bydeler, vil kunne bidra til å utløse investeringslysten som er liten blant utviklere for disse
bydelene.
Sarpsborg er en by med en historie som er preget av omstilling, rapporten anbefaler å styrke denne
evnen. Det kan gjøres ved å ha et pragmatisk program for vekst og utvikling for å svare på fremtidige
utfordringer.
Rapporten beskriver også at ny jernbanestasjon potensielt vil ha stor innvirkning på Sarpsborg, i form
av ren bystruktur, byens rolle sosialt og i et regionalt nettverk.
Konklusjon: Anbefalingene i de forskjellige kommunale planer, utredninger og analyser er svært
sammenfallende: Sarpsborgs sentrumskjerne bør videreutvikles som handelssentrum med
arbeidsplasser og boliger, før man tar i bruk arealer utenfor sentrumsområdet. Sentrumskvartalene er
også egnet for kommunale og fylkeskommunale arbeidsplasser og institusjoner. Byutvikling anbefales
i nær dialog med næringslivet og kommunen bør utarbeide et dynamisk byutviklingsprogram som
fremmer investeringslysten i den retning/de områder man ønsker vekst og utvikling. På denne måten

InterCity-prosjektet

FAGRAPPORT BYUTVIKLING
SARPSBORG

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

12 av 72
ICP-16-A-25470
03A
15.03.2019

vil Sarpsborg være rigget til eventuell omstilling i møte med fremtidige utfordringer, omstillinger som
har preget Sarpsborg frem til i dag.

Kommunale planer
3.3.1

Kommuneplanens arealdel (2015) [4]

Kommuneplanens arealdel gir krav om at halvparten av all boligbygging skal skje innenfor bysonen,
tilsvarende 2 km fra torget. I sentrumsplanen er dette konkretisert ytterligere, og det er et mål at 40%
av boligbyggingen skal skje innenfor sentrumsplanområdet.

Figur 3-3: Avgrensing av sentrumsområdet, og avstandssirkler 1 og 2 km fra torget
3.3.2

Sentrumsplanen. Kommunedelplan sentrum 2018-2030 (høringsutkast) [15]

Sentrumsplanen tilrettelegger for økt fortetting innenfor hele planområdet og løfter frem avgjørende
bo- og brukskvaliteter som må ivaretas for å utvikle Sarpsborgs attraktivitet. Planen tilrettelegger for at
byen skal være et attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve ved å:
• Utvikle sentrum som samlingspunktet og drivkraften for Sarpsborgs attraktivitet
• Bygge en moderne by på historisk identitet
• Utnytte blågrønne kvaliteter og bygge en by som oppfordrer til byliv
• Sette myke trafikanter først i sentrum
Planen bygger på syv sentrale plangrep hvor to premisser har vært avgjørende for utvikling av disse:
• Gangavstand til dagligdagse gjøremål
• Utvikling av et helhetlig sentrumsområde, med forbindelser mellom Glomma i nord og
Glomma i sør
Plangrep 1: Utvikling av en kompakt by med gangavstand til dagligdagse gjøremål.
Plangrep 2: Utvikling av «sentrumstriangelet» som tyngdepunktet for handel, næring og kultur, med
nytt, fremtidsrettet stasjonsområde som motor.
Plangrep 3: Bygge den moderne byen på historisk identitet
Plangrep 4: Tilrettelegging for urban bebyggelse
Plangrep 5: Tilrettelegging for fleksibel kvartalsutbygging
Plangrep 6: Styrke offentlige byrom
Plangrep 7: Styrke byens attraktivitet ved å sette miljøvennlig transport i fokus
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Figur 3-4: «Sentrumstriangelet»

Regionale planer
3.4.1

Bypakke Nedre Glomma [12]

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Østfold fylkeskommune vedtok i juni 2013 Bypakke Nedre
Glomma. Utvidelse av rv. 110 til fire felt og utvidelse av fv. 118 til fire felt, hvorav 2 er
sambruksfelt/kollektivfelt, er blant de prioriterte prosjektene i Bypakken. Videreføring av Bypakke
Nedre Glomma ble vedtatt av bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad i oktober 2018, med en økonomisk
ramme på 12,4 mrd kr.
Fv. 118 ny bru- og vegløsning over Glomma
I 2013 startet Sarpsborg kommune arbeidet med en kommunedelplan for ny bru over Glomma, og har
gjennomført en konsekvensutredning. På grunn av betydelige kulturminneverdier i området, har
Riksantikvaren og Østfold fylkeskommune varslet mulig innsigelse dersom det ikke utføres felles
planlegging av veg og bane i dette området. På bakgrunn av dette har Sarpsborg bystyre vedtatt å
stoppe planarbeidet og å gjennomføre felles planlegging av veg og bane i samarbeid Bane NOR.
Sarpsborg bystyre behandlet forslag til planprogram 07.12.2016, men valgte å utsette saken.
Forslag til planprogram ble behandlet på nytt 02.03.2017, og følgende vedtak ble fattet:
"Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity dobbeltspor
Fredrikstad - Sarpsborg, rv. 110 Simo - St. Croix og fv. 118 ny Sarpsbru med eventuell omlegging av
rv. 111 øst for Hafslund fastsettes med følgende tillegg:
1. Etablering av dobbeltspor i ny korridor må forutsette at eksisterende jernbanespor ikke lenger
skal benyttes til jernbaneformål. Planleggingen av nytt dobbeltspor må derfor ivareta alle
funksjoner knyttet til fremtidig jernbanedrift. Kommuneplanen må sette klare tidsfrister for når
eksisterende spor skal frigis.
2. Dobbeltsporet må medføre minst mulig barrierevirkning i by- og nærmiljøområdene. Løsninger
som ivaretar gode bomiljøer og muligheter for byutvikling på tvers av dobbeltsporet må
prioriteres høyt. Dette kan være tunneler, kulverter og over- og underganger.
3. Planarbeidet skal legge vekt på å finne løsninger med minst mulig negative konsekvenser for
kulturminnene, spesielt i området ved Sarpsfossen.
4. Det må legges vekt på jordvern og eksisterende kulturlandskap i planarbeidet.
5. Sarpsborg kommune ber om at det i videre planarbeid vurderes en utforming av
stasjonsområdet som muliggjør at traseen over Glomma kan legges så langt nord at
kulturminnene ved Sarpsfossen ikke berøres."

InterCity-prosjektet

3.4.2

FAGRAPPORT BYUTVIKLING
SARPSBORG

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

14 av 72
ICP-16-A-25470
03A
15.03.2019

Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma [16]

Utredningen er utarbeidet på oppdrag for Østfold fylkeskommune og Bypakke Nedre Glomma. Den
omfatter en gjennomgang av kollektivtilbudet i Østfold for å kunne tilrettelegge bedre for et helhetlig
kollektivtilbud i Østfold basert på de reisendes behov, slik det er i dag, og i et lengre perspektiv. Dette
skal ta hensyn til nullvekstmålet og de utfordringer som er i byområdet, som omfatter å se helhetlig på
sammenhengen mellom flere virkemidler for å oppnå en kraftig økning i kollektivbruken.
3.4.3

Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad [13]

Sarpsborg og Fredrikstad kommuner vil sammen med Østfold fylkeskommune og Statens Vegvesen
utvikle miljøvennlige byområder. Sykkelen skal igjen bli et vanlig og praktisk transportmiddel, som
bidrar til bedre folkehelse og effektive transportsystemer.
Kommunene tok initiativ til å revidere sine planer for sykkel for å gjenspeile denne ambisjonen.
Arbeidet er et samarbeid mellom partene Bypakke Nedre Glomma, Fredrikstad kommune, Sarpsborg
kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen region øst. Planen «Hovedsykkelveier i
Sarpsborg og Fredrikstad» bygger på to tidligere planer: Hovedsykkelplan for Fredrikstad og plan for
hovedvegnett for sykkel i Sarpsborg (2008).
Planen består av en strategidel og en handlingsdel. Handlingsdelen viser tiltaksbehov og
ansvarsfordeling mellom kommunene, fylkeskommunen og staten. Den inneholder også en liste over
prioriterte tiltak. Nedenfor følger kart som viser det fremtidige/planlagte hovedsykkelvegnettet i
sentrumsområdet Sarpsborg.

Figur 3-5: Hentet fra plan for Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad, vedtatt juni 2017.
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Parallelloppdrag for knutepunktet i Sarpsborg
Overordnede mål om at InterCity satsingen skal bidra til en bærekraftig byutvikling, er også avhengig
av forhold utenfor Bane NORs tiltaksgrense. Det er derfor inngått samarbeid om knutepunktutviklingen
mellom Sarpsborg kommune, Statens Vegvesen, Østfold Fylkeskommune og Bane NOR. Som en del
av dette samarbeidet ble det gjennomført et parallelloppdrag, der tre team har jobbet med en
mulighetsstudie for knutepunktet i Sarpsborg som setter jernbaneprosjektet inn i en større
sammenheng.
Bakgrunn for mulighetsstudien var at ny stasjon skal lokaliseres ved dagens stasjon. Hensikten var å
få innspill til plangrep som knyttet stasjon, veg og by sammen i tråd med felles mål og ambisjoner.
Teamene ble bedt om å gi forslag både til overordnet byplangrep og løsning for stasjon og
kollektivknutepunkt.
De tre teamene og deres bidrag var [11]:
• «Zap sentrum»: Dyrvik arkitekter, Civitas, SLA, Norsam og Vista analyse
• «Sarpsborg+»: Gottlieb Paludan & Rambøll
• «Årringer»: White, Trivector & Tyréns
3.5.1

Anbefalinger til videre planarbeid

På bakgrunn av mulighetsstudiene fra parallelloppdraget, ble det utarbeidet en evalueringsrapport [9]
med anbefalinger som skal tas med i videre planer for alle involverte samarbeidsparter.
Overordnet grep
• Forholdet mellom sentrum og stasjonsområdet:
Det fremheves som viktig å styrke dagens sentrum. Plassering av fremtidig hovedatkomst og
tyngdepunkt i stasjonsområdet, samt eventuell sekundæratkomst må sees i sammenheng
med kommunens valg av byutviklingsstrategi. Plassering og antall forbindelser til plattformer
bør vurderes i forhold til hvilke gateløp det satses på.
• Grønnstruktur:
Det anbefales å se på løsninger som krysser stasjonsområdet fra sørsiden med videre
forbindelse mot Glengshølen/Opsund og samtidig gir atkomst til plattformene. Dette kan gi en
ny forbindelse mellom sentrum/stasjonstorg og Glengshølen/Opsund. Muligheter for
grønnstrukturforbindelse fra både Ruinparken og Glengshølen, over fossen og til Hafslund
vurderes å ha store fordeler for byen.
Infrastruktur
• Bussnett:
For at Sarpsborg stasjon skal bli et attraktivt og tilgjengelig kollektivknutepunkt, 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. Løsningen
som velges bør vise en god betjening av både torget og stasjonen.
• Gang- og sykkelnett:
Dagens hovedsykkelplan viser et godt grunnlag å bygge videre på. Det vil være positivt om
det vedtatte sykkelnettet videreutvikles slik at nettet blir mer finmasket. Forslag om sykkeltrasé
på nordsiden av stasjonsområdet anbefales videre vurdert i planleggingsarbeidet.
• Kryssing av bane:
Det vil være avgjørende med flere gode forbindelser på tvers av banen for å dempe
barrierevirkningen. I et byutviklingsperspektiv er tilgjengeligheten til Glengshølen, Glomma og
de øvrige sentrumsnære områdene på nordsiden viktig.
• Hovedvegnettet:
Fv. 118 har en barrierevirkning og det blir viktig å finne tiltak som kan bidra til å redusere
denne barriereeffekten fv.118 har for gående og syklende.
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Stasjon
• Stasjonstorg:
Det anbefales å gå videre med et stasjonstorg i tilknytning til stasjonen. Knutepunktet bør
utformes som en fremtidig møteplass med åpne og aktive fasader, samt funksjonsblanding
rundt knutepunktet.
• Forbindelse til plattform:
Basert på gjennomført parallelloppdrag er det ikke tilstrekkelig grunnlag til å ta en avgjørelse
på om det blir over- eller undergangsløsning på Sarpsborg stasjon. Det vurderes positivt å
etablere en gjennomgående løsning, på tvers av sporene.
• Evalueringsgruppa vil trekke frem viktigheten i samspillet mellom jernbanetiltakets atkomst til
plattform og kommunens valg av grep mellom stasjon og sentrum.
Knutepunkt
• Bebyggelse – arealbruk/funksjoner/skala:
Det anbefales å legge opp til en funksjonsblanding og urbanitet rundt knutepunktet. 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.
• Bytte mellom transportmidler:
Et prinsipp som prioriterer gående og syklende tettest opp mot knutepunktet og
bilister/parkering noe lengre unna bør gjelde. Det må legges fokus på lette bytter mellom
transportmidler, slik at terskelen for å benytte seg av offentlig transport blir så lav som mulig.
• Parkering:
Bane NOR anbefaler at dagens parkeringsplassantall opprettholdes inntil videre og ikke øker.
På lang sikt - når det er etablert et tilstrekkelig godt alternativt tilbringertransporttilbud til bilen,
og det er markedsmessig interesse for arealene, bør dagens overflateparkering frigjøres til
byutvikling.
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Figur 3-6: Forslagene Zapsentrum, Sarpsborg+ og Årringer. Forslag til byplangrep og løsning
for knutepunkt
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4 HISTORISK UTVIKLING OG DAGENS SITUASJON

Figur 4-1: Oversiktskart
Hovedhensikten med kapittelet er å belyse de historiske utviklingstrekkene som begrunnelse for
hvordan sentrum er bygget opp, og hvilke historiske trekk som er viktig å ivareta i et
byutviklingsperspektiv. Konsekvensutredning for kulturmiljø [20] har et bredere perspektiv på de
historiske utviklingstrekk. Videre vil vi i dette kapittelet beskrive dagens situasjon som sammen med
Sarpsborg sin historiske utvikling er et viktig bakgrunnsteppe for fremtidig byutvikling og
knutepunktutvikling.

Historikk
Sarpsborg har en spektakulær byhistorie. Angivelig grunnlagt med navnet Borg i 1016 av Olav
Haraldsson, nedbrent og flyttet i 1567, for så å bli oppført på ny som kjøpstad i 1839. De
kulturhistoriske områdene som vitner om middelalderbyen er av nasjonal interesse. Likens er deler av
den nye byen fra 1800- og 1900-tallet av nasjonal interesse, som følge av særegen og enhetlig
planlegging.
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Middelalderbyen

Middelalderbyen Sarpsborg lå på et nes ovenfor fossen. Her ble det oppført en borg med kongsgård
og Mariakirke. Antagelig er byen bygget opp fra intet med tanke om et militært støttepunkt i sørøst.
St. Olavs voll utgjorde ytre grensen av festningsanlegget. Mesteparten av byen, kongsgården
inkludert, forsvant i et leirras i 1702. Bare rester av vollen er synlig i dag. På utsiden av vollen har det
også vært bebyggelse. Her lå blant annet St. Nikolas kirke fra 1100-tallet, ruinene etter kirken er synlig
i dag.
4.1.2

Den nye kjøpstaden

Sarpsborg ble flyttet lenger ned langs Glomma på 1500-tallet og ble det vi i dag kjenner som
Gamlebyen i Fredrikstad. Da Sarpsborg på ny ble kjøpstad i 1839 var det stedets gode beliggenhet
som handelsplass, og kanskje spesielt Sandesunds betydning som havn, som førte til dens
gjenopprettelse. Regjeringskommisjonen ville ha by på begge sider av Glomma, men eieren av
Hafslund lagde problemer slik at byen ble lagt på vestsiden av elva og ut på Borregaards grunn.
Borregaards eier forlangte imidlertid at hovedgården samt brukene ved fossen skulle holdes utenfor.
Byen fikk dermed en plan noe vest for den historiske byen, mellom Glengshølen og Sandesund. De
eldste vegstrukturene ble beholdt, hvilket kan sees i møtet mellom Glengsgata-TorggatenSandesundsveien som forårsaker avvik fra kvartalstrukturen.
Under andre halvparten av 1800-tallet gjennomgikk byen store utbygginger. Innbyggertallet steg raskt.
I den nordlige delen av byens sentrum ble byens viktigste institusjoner med torv, jernbanestasjon,
sykehus, kirke og hoteller etablert. Sagbruk og seilbruk, som hadde vært hovednæringer i perioden,
ble i takt med effektivisert bruk av fossens krefter erstattet med storindustri. Viktige bedrifter som
Borregaard ble en drivende faktor i byens vekst, men byen fikk etter hvert også et fundament for vekst
og velferd som skyldes produksjonsindustri.

Kulturhistoriske elementer
4.2.1

Middelalderbyen Sarpsborg

Sarpsborg middelalderby er automatisk fredet og inneholder rester etter en av Norges eldste
bydannelser. Olavsvollen som opprinnelig har omkranset bykjernen er den eneste i sitt slag i Norge.
De automatisk fredete kulturminnene som utgjør middelalderbyen Sarpsborg er sammen med sporene
etter Olavsvollen og ruinen etter St. Nikolaikirken av nasjonal betydning.
4.2.2

Byplanen

Dagens Sarpsborg er helhetlig anlagt etter en typisk kvadraturplan, et uttrykk for byplanidealer på
1800-tallet. Det store byplangrepets utgangspunkt er to kryssende hovedakser med Torget i
krysningspunktet. Øst-vest aksen tilsvarer St. Maries gate og sør-nord aksen tilsvarer
Sandesundsveien/Karl Johans gate. Planen la også opp til en mer omfattende rutenettstruktur, vedtatt
i 1879, med 290 kvadratiske og rektangulære kvartaler, i hovedsak 60x60 meter. Gleng er den eldste
eksisterende bystrukturen i Sarpsborg. Her lå tettstedet før byen Sarpsborg fikk fornyet bystatus i
1839.
Planen, med aksene i sentrum omgitt av kvartalsstruktur, er et tidlig eksempel på et slikt helhetlig grep
i byplansammenheng, og er i seg selv av nasjonal interesse. Dette løftes fram av Riksantikvaren i
Sarpsborgs NB-register.
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Figur 4-2: Historiske kart som viser byutvikling i Sarpsborg frem til i dag
4.2.3

Vegfarene

Sentrumsområdet defineres av de historiske vegfarene som har bidratt til å strukturere bebyggelsens
utvikling fra Borg middelalderby ble opprettet. Hovedaksen som binder Sarpsborg sentrum sammen
med Tune og Hafslund, sammenfaller med det historiske vegfaret St, Marie gate, Pilgrimsleden.
Jernbanen, som ble etablert i 1879, forsterkeraksene i sentrum ved å utgjøre en parallell linje i nord
som korresponderer med hovedaksen (St. Maries gate/Pilgrimsleden).
4.2.4

Stasjonsområdet

Stasjonen åpnet med Østfoldbanen (Smaalensbanen) i 1879 og fikk i forbindelse med det en
monumental stasjonsbygning i mur tegnet av Peter Andreas Blix. Godsbygningen fra 1878 er som
stasjonsbygningen oppført på Bane NORs liste over verneverdige kulturminner og -miljøer. Sammen
med den kileformete jernbaneparken fra ca. 1920 inngår stasjonsbygningen i Sarpsborg og
godsbygningen i et bygningsmiljø som har store kulturhistoriske verdier. Kulturhistorisk rapport [20]
som NIKU har utarbeidet, har fyldigere beskrivelser enn det som gjengis her.
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Figur 4-4: Nedre del av Jernbanegaten ved
stasjonen, 1910-årene.
Kilde: Sarpsborg kommunes fotosamling
(figur 4-3 og 4-4)

Sentrumsbebyggelsen

Kvartalsoppdelingen har vært med på å forme bebyggelsesstrukturen og gjort hjørnebygningene, ofte
med avkuttet hjørne og karnapper i 2. etasje, til et typisk innslag i bybildet. Dette grepet har blitt
videreført gjennom hele den moderne byhistorien, også på bygninger fra etterkrigstiden og fremover.
Selv om mange prominente historiske bygninger har blitt revet, særlig fra 1960 og fremover, finnes det
fortsatt en rik bygningsarv i Sarpsborg sentrum. Spesielt utmerker bygårdsbebyggelsen i tre fra rundt
århundreskiftet (1900) seg. Bygningene er gode representanter for tidens panelarkitektur, og
korresponderer i større eller mindre grad med stasjonsbygningens nygotiske karaktertrekk. Resten av
sentrum viser et tverrsnitt av norsk byggeskikk og internasjonale stilideal fra 1800-tallet og fremover,
spesielt i mellomkrigstiden. Grina, et område med helhetlig arkitektur i funksjonalistisk stil, tegnet av
arkitekt Ove Bang er et eksempel på det. I tillegg er det bevart et antall nærings- og verkstedbygninger
som bidrar til å formidle byens industrihistorie. Vern av produksjonsbygg som Vadvedt mekaniske
verksted, og forslag til vern gjennom transformasjon i satsningsområdene kan være riktige grep for
fremtidig utvikling i Sarpsborg.
Grinaområdet er et inneklemt boligområde hvor mål om gode bomiljøer vil være vanskelig å oppnå.
Utvikling av ny jernbane og ny vei fra Hafslundøy er medvirkende elementer i dette.
Verneverdivurderingen som inspirasjonskilde til gode rehabiliteringer har ikke hatt effekt i forhold til å
løfte området. Annen arealbruk til sentrumsformål kan være riktigst i et langsiktig perspektiv.

InterCity-prosjektet

FAGRAPPORT BYUTVIKLING
SARPSBORG

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

22 av 72
ICP-16-A-25470
03A
15.03.2019

Figur 4-5: Registrering og verdivurdering av kulturhistoriske bygninger fra sentrumsplanen
(2013). Orange farge viser særlig verdifulle enkeltbygninger. Blå farge omfatter enhetlige
områder og bygninger med generell verneverdi.

Topografi, landskap og grønnstruktur
Selve bykjernen er bygget på åsryggen Østfoldraet, og ligger derfor litt høyere enn omgivelsene. Dette
gir godt utsyn fra de fleste steder til det frodige omlandet. Høydeforskjellene gjør bygatene trivelige å
oppholde seg i, men dette gir også enkelte bratte bakker å forsere. Lavblokker og trehusbebyggelse i
to til fire etasjer bidrar også til en lun og hyggelig stemning i sentrumsgatene.
Sarpsborg er omkranset av mye grønnstruktur, gode og forholdsvis store områder for rekreasjon og
opphold. Noen av disse store sammenhengende områdene ligger nær sentrum, som for eksempel
Glengshølen, Kulåsparken og Hafslund hovedgård. Disse tre områdene har forskjellig preg og bruk.
Delen av elvebreddene som ikke er preget av industri, er også viktige forbindelseslinjer for byens
grønnstruktur. Bykjernen har flere parker av forskjellige størrelser, og bygater har trerekker/alleér men
fremstår likevel i hovedsak som forholdsvis grå. Mangelen på sammenhengende grønnstruktur kan
være en mulig forklaring.
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Figur 4-6: Grønnstruktur i og ved Sarpsborg sentrum
Glengshølen er et stort og flott rekreasjonsområde rett ved sentrum. Området utgjør en skarp kontrast
til bykjernen, en kontrast som forsterkes av jernbanelinjens plassering og høydeforskjellen fra sentrum
mot Glomma i nord. Sarpsborg bysentrum med bygninger og faste dekker vs. grønne, blå og
ubebygde og Glengshølen.
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Kulåsparken er et godt besøkt naturparkanlegg med gangveger og flotte høyreiste trær, i tillegg til
lekeplasser, scene, tribune og vannarrangement. Parken ble rehabilitert i 2015 og er byens
arrangementsplass.

Figur 4-7: Kulåsparken før (ca 1920) (Kilde: Digitalt Museum)

Figur 4-8: Kulåsparken nå (kilde: Visit Norway)
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St. Marie plass ble rustet opp i forbindelse med Sarpsborgs 1000-års jubileum. Parken ble etablert
med skulpturen Genesis som en ny møteplass langs aksen mellom torget og tårnet på Borgarsyssel.
Plassen er utformet med landskapsformer og ganglinjer som er godt belyst for å øke opplevd sikkerhet
i østre bydel. Vegetasjonen utgjøres av eksisterende og nye trær i tillegg til gresskledte
landskapsformer.

Figur 4-9: Skulpturen Genesis på St. Marie Plass og tårnet på Borgarsyssel (kilde: Visitoestfold)
Hafslund hovedgård er et fredet kulturminne bestående av godt bevarte bygninger med interiør. Det er
også et gammelt herregårdsanlegg, med en stor og innholdsrik park. I parken finnes helleristninger
som er ca. 3000 år gamle.

Figur 4-10: Hafslund hovedgård (kilde: Visitoestfold)
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Bygg, byrom, siktlinjer og sammenhenger
Sarpsborg sentrum kjennetegnes av en kvadratisk kvartalsstruktur.
Sentrumsplanen fremhever viktigheten av å ivareta kvartalsstrukturen av hensyn til dette særpreget
ved byen som også har historisk forankring.

Figur 4-11: Illustrasjonen viser Sarpsborgs sentrumskjerne med kvadratisk kvartalsstruktur.
Bykjernens plassering, topografien og den kvadratiske kvartalsstrukturen danner siktlinjer til
byens omkringliggende landskap. Glomma og kulturlandskap. Fra omkringliggende omland er
tårnet til Sarpsborg kirke et viktig landemerke.
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Arealbruk og funksjoner

Figur 4-12: Illustrasjonen viser sentrumskjernen, og viktige strøksgater og plasser i dag. Kilde:
Sentrumsplanen [15]
Dagens jernbanelinje møter bykjernen i sørvest og svinger sørøstover ved Glengshølen. Ved Hafslund
hovedgård går det et spor videre østover (østre linje) og et spor sørøstover i retning Halden.
Jernbanelinjen er en barriere mellom sentrum og Glomma samt viktige rekreasjonsområder
(Glengshølen og bryggestien langs Glomma på Kurlandsiden). Ved Glengshølen, nord for
jernbanelinjen finnes Opsund deponier, et avsluttet deponi for industriavfall.
Jernbanelinjen, Borregaard med deponier utgjør til sammen en barriere for videre byutvikling og betyr
at den kvadratiske kvartalsstrukturen avsluttes ved stasjonsområdet. Enkelte boligkvartaler ned mot
stasjonsområdet har svært lav utnyttelse. Slik disse boligkvartalene fremstår i dag med nærhet til
jernbane, næring og industri, er arealene mindre attraktive.
Eksisterende jernbanestasjon, med eksisterende stasjonsbygning, godsbygningen (nå sykkelhotell),
og stasjonsparken, er preget av den oppløste kvartalsstrukturen og at arealenes funksjoner er blandet.
Området Grina har flott arkitektur med et enhetlig arkitektonisk uttrykk bestående av eneboliger i to
etasjer i funksjonalistisk stil. Området har verdifull arkitektur, men preges av å ligge inneklemt mellom
veg og jernbane, og fremstår derfor som et område med lav bokvalitet. Bebyggelsen bærer også preg
av delvis dårlig vedlikehold.
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Veg- og gatestruktur
Sarpsborgs hovedveger er E6, riksveg 111, samt fylkesvegene 109, 114 og 118. Disse er dessuten
viktige gjennomfartsårer. De mest trafikkerte områdene er bruene over Glomma – Sarpsborgbrua,
langs fylkesveg 118, og Sandesund bru, som en del av E6 – der henholdsvis 25 000 og 27 000
kjøretøy passerer hver dag.
Det er ofte kø på fylkesveg 118, ettersom det bare er to innfartsårer til Sarpsborg fra denne siden,
over bruene. På vestsiden av byen er det sjelden kø, fordi det er mange innfartsårer til sentrum.
Trafikken fra E6 sørfra og fylkesveg 109 fra Fredrikstad deler seg under Sandesund bru og fordeler
sentrumstrafikken via Borregaard og Torsbekkdalen. Dessuten kommer trafikken fra E6 nordfra og
fylkesveg 114 fra Askim inn i sentrum via fylkesveg 118 som går opp Sykehusbakken, mens trafikken
fra Kurland har sin egen innfartsveg via Borg Bryggerier.

Figur 4-13: Illustrasjonen viser hovedveger i Sarpsborg
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Dagens situasjon for gående og syklende til Sarpsborg stasjon
Dagens jernbanestasjon i Sarpsborg ligger like nordøst for Sarpsborg sentrum og jernbanen danner
en avgrensning av områdene som i gjeldende kommuneplan er avsatt til sentrumsformål. Plattformene
inne på stasjonsområdet er knyttet sammen ved at passasjerer krysser jernbaneskinnene i plan like
øst for dagens stasjonsbygning. Det finnes ingen direkte passasje mellom spor 2 og stasjonsområdets
nordside. Dagens jernbanestasjon skaper likevel en begrenset barriereeffekt som følge av at
områdene like nord for stasjonsområdet består av driftsbase for Bane Nor og tømmerterminal for
Borregaard. For passasjerer som kommer fra Opsund, nordøst for stasjonen, og skal til
stasjonsområdet er det naturlig å krysse sporet i dagens jernbaneundergang vest for stasjonsområdet
via St. Nikolas-gate. Nærmeste tverrforbindelse i øst er en gangveg under sporene like nord for
krysset fv. 109 x fv. 118. Dagens jernbanestasjon ligger omtrent på samme sted som fremtidig stasjon
vil gjøre.

Figur 4-14: Dagens hovedvegnett for sykkel. Dagens under- og overganger på tvers av
jernbanen er illustrert med grå sirkler.
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Følgende analyse, hentet fra delutredning trafikk [19], viser influensområdet for gående til Sarpsborg
stasjon i dagens situasjon.

Figur 4-15: Kart som viser influensområde for gange til dagens Sarpsborg stasjon, hentet fra
delutredning trafikk [19]
Tabell 2: Tabellen viser antall bosatte og ansatte innenfor influensområdet for gange til dagens
Sarpsborg stasjon. Tallene er rundet av til nærmeste 100.
Bosatte
Ansatte
5 minutter
1200
300
10 minutter
2800
1500
15 minutter
2600
1700
Totalt
6600
3500
Analysen viser at stort sett hele sentrum er tilgjengelig innenfor 10 minutters gange. Storbyen og
bussterminalen kan nås innen ca. 10 minutters gange. Opsund, Kurland, Enenda og Kulåsparken kan
helt eller delvis nås innenfor 15 minutters gange, mens områdene øst for Sarpefossen ligger mer enn
15 minutter unna. Den nye gang- og sykkelbrua mellom Opsund og Hafslundsøy er tatt med i
beregningene.
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Tilsvarende analyse er gjort for sykkelreiser til dagens stasjon:

Figur 4-16: Kart som viser influensområde for sykkel til dagens Sarpsborg stasjon, hentet fra
delutredning trafikk [19]
Tabell 3: Tabellen viser antall bosatte og ansatte innenfor influensområdet for sykkel til dagens
Sarpsborg stasjon. Tallene er rundet av til nærmeste 100.
Bosatte
Ansatte
5 minutter
7600
5400
10 minutter
11100
6500
15 minutter
9800
5400
Totalt
28500
17300
Analysen viser at hele Sarpsborg sentrum nås innenfor 5 minutter med sykkel, og at Sandesund,
Borregaard, Hafslund, Opsund, Lande og Valaskjold nås innen ca. 10 minutter med sykkel. Alvim,
Grålum, Borgen og Årum nås helt eller delvis innen 15 minutter med sykkel.
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Dagens situasjon for kollektivtransport ved Sarpsborg stasjon
Bussholdeplassen ved Sarpsborg stasjon befinner seg på stasjonens sørside i St. Nikolas-gate. På
nordøstsiden av vegen er det plass til 2-3 stk. 15-metersbusser, og på sørvestsiden er det plass til en
15-metersbuss. Holdeplassene ligger ca. 30-40 meter fra plattformen og stasjonsbygningen. Bussene
har relativt god atkomst til hovedvegnettet via St. Nikolas-gate og videre til fv. 118. Det er i dag tre
lokale bussruter som betjener Sarpsborg stasjon.
Sarpsborg bussterminal ligger ca. 750 meter unna (9 minutters gange) jernbanestasjonen og betjenes
av et større antall busser. Bussholdeplass Byfogdløkka betjenes også av et stort antall busser (totalt
23 ruter) i en avstand på ca. 450 meter fra Sarpsborg stasjon. Delutredning trafikk [19] har fyldigere
beskrivelser av dagens situasjon for kollektivtrafikk.

Dagens situasjon for parkering ved Sarpsborg stasjon
I dag er det 99 parkeringsplasser ved Sarpsborg stasjon. Disse er fordelt på 87 plasser til reisende
med oblat (forutsetter periodebillett), ti dagparkeringsplasser (reisende med enkeltbillett) og to plasser
til handicap-parkering.
I mars 2015 ble det gjort en éndags nummerskiltregistrering for å få et bedre bilde av brukerne av
parkeringen på Sarpsborg stasjon. Registreringsnumre på biler ble notert manuelt og
Transportøkonomisk institutt (TØI) la inn adressen til eierne av bilene i GIS-kart, basert på informasjon
fra Statens Vegvesens kjøretøyregister. Resultatet fra undersøkelsen viser at ca. 60 % av brukerne av
parkeringen har mindre enn 3 kilometer avstand til stasjonen målt i luftlinje, og at ca. 80 % av
brukerne har mindre enn 5 kilometer avstand til stasjonen. Ved TØIs registrering i 2015 var det 15
ledige parkeringsplasser. I tillegg ble det registrert at mange fra Sarpsborg parkerer ved Råde stasjon.
Dette skyldes nok at reisende som skal nordover får kortere reisetid med dagens reisetider for tog og
bil.

Barrierer
Dagens jernbanelinje fremstår som en barriere der den svinger rundt sentrum fra sørvest mot
øst/sørøst. Borregaard industrier har en faresone som legger beslag på et stort område i sentrum.
Opsund deponier og Bane NORs driftsbase utgjør også en barriere ved å beslaglegge store
sammenhengende arealer. Dette forhindrer etablering av forbindelseslinjer for gående og syklende.
Utfordringer:
• Forbindelser for myke trafikanter på tvers av jernbanelinjen
• Forbindelser som blir lange fordi forbindelsene må gå rundt avstengte/beslaglagte områder
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5 KNUTEPUNKTETS INFLUENSSONE
Knutepunktets influenssone – avgrensing
Sarpsborg stasjon er plassert nær Sarpsborg sentrum, men helt i utkanten av byens sentrumskjerne.
Stasjonen inngår i byens sentrumstriangel, Torget - St. Maries plass – Jernbanestasjonen.
Sentrumstriangelet er vist på figur 3-3, og er omtalt i sentrumsplanens høringsutkast som en viktig
føring for byutvikling.
Influensområdets grense settes i en funksjonell avstand fra knutepunktet. Det vil si det området som
kan nåes innen ca. 5 minutters gange (se figur 4-15), med enkelte avvik. Videre er influenssonen
skjønnsmessig avgrenset til de nærområdene som påvirkes fysisk av etablering av det nye
stasjonsområdet med tilhørende veg- og banetiltak. Områder som påvirker eller påvirkes av
knutepunktet faller også innenfor influenssonen. Blant annet er Rosenkrantz gate fra St. Marie gate
inkludert, siden hovedatkomsten mellom sentrumskjernen og knutepunktet er foreslått i den gaten.
Influenssonen i denne rapporten skiller seg fra influenssoner i andre fagrapporter og delutredninger
som har et helhetlig perspektiv for hele kommunen eller regionen.
Inndeling av influenssoner ved Sarpsborg stasjon benyttes i tilnærmingen for utviklings- og
transformasjonspotensialet i knutepunktets nærområde. Hvilke muligheter og synergieffekter kan
forventes å styrke utviklingene i sentrumsområdet.

Knutepunktets influenssone – beskrivelse av delområder
For å kunne sammenligne før og etter situasjonen er influensområdet delt inn i syv delområder:
1. Stasjonsområdet, St. Nikolas-gate og nærområdet til stasjonen med stasjonsparken og kvartalene
mellom, Aarslands gate, Jernbanegata og Rosenkrantz gate
2. Fire kvartaler mellom St. Nikolas-gate og Astrids gate og Jernbanegata og Sverres gate
3. To kvartaler mellom mellom St. Nikolas-gate og fv. 118 (Olav Haraldssons gate) og Sverres gate
og Oscar Pedersens vei.
4. Området langs Opsundveien ved Glengshølen
5. Området med kulverter (St. Nikolas-gate og Glengsgata) under jernbanen for kjørende, gående og
syklende.
6. Gleng-området med kvartaler mellom Jernbanegata og Hals gate og fv. 118 (Olav Haraldssons
gate) og St. Nikolas-gate
7. Grinaområdet
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Delområde 1

Nær stasjonsbygningen ligger jernbaneparken, som er omkranset av gateløp, men gir et viktig grønt
tilskudd til dette området som preges av asfalterte flater, og er en lys og triveligpark. Sammen med
stasjonsbygningen og godsbygningen inngår jernbaneparken i et bygningsmiljø som har store
kulturhistoriske verdier. Godsbygningen er benyttet til sykkelparkering og sykkelverksted i dag.
St. Nikolas-gate er en bred gate med mye trafikk, som forsterker områdets mangel på struktur og gjør
at arealet parallelt med jernbanestasjonen "flyter ut". Blant annet mangler parken forbindelse til
stasjonen. Videre består dette delområdet av en spredt bebyggelsesstruktur med to til tre etasjers
høyde av varierende materialer.
På den andre siden av Jernbanegata finnes en pendlerparkering som er omkranset av høyreiste trær.
Trærne gir et frodig tilskudd i området som preger St. Nikolas-gate.
Delområdet påvirkes direkte av tiltaket med etablering av jernbanelinje, reisetorg og nye forbindelser
for kollektivtrafikken og andre trafikanter.

Figur 5-1: St. Nikolas-gate, godsbygningen
til venstre i bildet

Figur 5-2: Stasjonsbygningen med St. Nikolasgate i forgrunnen, sett mot nord

Figur 5-3: Jernbaneparken
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Delområde 2

Kvartalene består av en spredt bebyggelse som har varierende arkitektonisk uttrykk. Bebyggelsens
høyder varierer fra en til fire etasjer. Bebyggelsen er i all hovedsak dominert av boliger, men enkelte
mindre næringseiendommer finnes også.
I kvartalene er det grønnstruktur i form av privathager, ellers består kvartalene av mindre
parkeringsplasser. Kvartalene ligger i tilknytning til den foreslåtte nye atkomsten mellom sentrum og
stasjonen, Rosenkrantz gate.
Delområdet berøres av jernbaneutbyggingen med Rosenkrantz gate som foreslått hovedatkomst til
stasjonen og kvartalene som potensial for fortetting.

Figur 5-4: Rosenkrantz gate sett mot
stasjonen fra Astrids gate

Figur 5-5: Rosenkrantz gate sett mot
stasjonsområdet fra St. Marie gate
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Delområde 3

Delområdet består av et kvartal mellom St. Nikolas-gate og Olav Haraldssonsgate (fv. 118) og Sverres
gate og Oscar Pedersens vei.
Maxbo holder til i hele dette området med hovedatkomst fra St. Nikolas-gate. Virksomheten genererer
mye trafikk av store kjøretøy samt personbiler, i et område kommunen ønsker å fremme syklister og
andre myke trafikanter.
Delområdet er viktig for fremtidig byutvikling, og påvirkes direkte av tiltaket med nye atkomstveger for
kjørende, gående/syklende og kollektivtrafikk.

Figur 5-6: O. H. gata sett mot
Maxbo fra krysset
Rosenkrantz gate

Figur 5-7: St. Nikolas-gate sett mot Maxbotomta
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Delområde 4

Delområdet har ingen bebyggelse, beliggende ved Opsundveien. Langs Opsundveien og
Tømmerveien er det en gang- og sykkelveg. Den går langs Borregaards lager og deponi, og store
deler av det store åpne friarealet ved Glengshølen. Friarealet består av vide åpne gressarealer med
spredt trebeplantning og er tilrettelagt for forskjellige aktiviteter og rekreasjon her langs Glomma.
Delområde 4 påvirkes direkte av tiltaket med etablering av ny jernbanetrase og ny driftsbase for
jernbanen. I tillegg skal nye atkomster til Borregaards arealer etableres her. Det vurderes også
etablering av et sekundært reisetorg på denne siden av jernbanen, med atkomst til plattformene,
tilrettelagt for sykkel, kiss-and-ride og HC-parkering.

Figur 5-8: Glengshølen med vide gressarealer, sett
mot Kurland fra Opsundveien

Figur 5-9: Opsundveien sett mot innkjøring til
Borregaards tømmerterminal
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Delområde 5

Gang- og sykkelvegen ved friområdet ved Glengshølen har forbindelse til Sarpsborg sentrum med
fotgjengeroverganger over Opsundveien og to underganger under jernbanelinja. Den ene
undergangen forbindes med St. Nikolas-gate for kjørende, med fortau for gående og syklende på hver
side av vegen. Den andre undergangen er kun til syklende og gående, mellom Glengshølen og
Glengsgate. Sarpsborgs eldste hus ligger nær jernbanesporet ved St. Nikolas-gate undergangen. Fra
sentrum er dette viktige forbindelser for gående, syklende og kjørende til boligområdene nord og
nørdøst for Sarpsborg sentrum.
Delområdet påvirkes direkte av tiltaket ved utvidelse av arealet til jernbanen.

Figur 5-10: St. Nikolas-gate møter Opsundveien etter
jernbaneundergangen til Glengsgata

Figur 5-11: Undergang for
gående og syklende fra
Glengshølen
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Delområde 6:

Delområdet omfatter kvartalene mellom Glengsgata og Hals' gate, Glengsgata og Aarslands gate og
Aarslands gate og Jernbanegata. Delområdet er svært sentralt beliggende i forhold til mange
sentrumsfunksjoner i tillegg til å ha nærhet til bussterminalen og jernbanestasjonen.
Området består hovedsakelig av boliger, i form av eneboliger og lavblokker. Nær stasjonen og
undergangen (St. Nikolas-gate) under jernbanen er det et stort bygningsvolum bestående av både
boliger og noe næringseiendom. Deler av dette bygget ble utsatt for brann våren 2018.
Disse tre/fire kvartalene påvirkes indirekte av jernbaneutbyggingen siden dette er arealer som er
interessante i et byutviklingsperspektiv.

Figur 5-12: Glengsgata, glimt av
Glengshølen og utsyn mot Kurland
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Delområde 7

Grina er klemt mellom jernbanen og den sterkt trafikkerte Olav Haraldssonsgate (fv. 118). Området
består av eneboliger i to etasjer og funksjonalistisk stil, og er et område med enhetlig arkitektonisk
uttrykk, tegnet av arkitekt Ove Bang.
Mellom boligene finnes en del variert vegetasjon i forskjellige høyder. Grinaområdet har verdi
arkitektonisk sett, men den inneklemte beliggenheten området har, gir et forholdsvis dårlig bomiljø.
Bebyggelsen bærer også delvis preg av dårlig vedlikehold. Området påvirkes direkte av tiltaket med
etablering av nye spor, nye vegforbindelser. Inneklemtheten forsterkes og videreføres med tiltaket.

Figur 5-13: Grinaområdet sett fra Pellygata

Figur 5-14: Grina området langs Olav Haraldssons gate (fv. 118)
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6 KNUTEPUNKTET I SARPSBORG
Knutepunktets reisefunksjoner
6.1.1

Organisering av reisefunksjoner

Figur 6-1: Figuren er hentet fra Strategisk rammeverk for stoppesteder [9], og angir omtrentlig
plassering av ulike funksjoner innenfor bytteområdet. Figuren har vært veiledende for
prioritering av de ulike funksjoner med tanke på nærhet til plattform.

Knutepunktets innhold/program
Følgende funksjoner er lagt til grunn for utforming av stasjon og reisetorg i begge alternativer:
Reisetorg

Antall og arealer

Rutebuss

4+4 (4 i hver retning), 18 meter lange (ledd) busser

Buss-for-tog

2+2 (2 i hver retning) Ikke behov for eget areal, benytter
areal for kiss-and-ride ved behov.

Sykkelparkering

200 enkle, 200 under tak, 200 sykkelhotell

Taxi
Kiss-and-ride
Korttidsparkering
Langtidsparkering

3 - 5 taxier
12 plasser
Ikke behov for eget areal, sambruk med kiss-and-ride
85 (midlertidig, se kap. 7.2.5)

HC-parkering

4

EL-bil

6 % av parkeringsplassene skal ha ladestasjon

Parkeringsautomat

Tilstrekkelig areal må sikres

Venterom / kiosk / WC /
bagasjeoppbevaring

Ca. 200 m² (ikke behov for bagasjeoppbevaring)

Lokaler for drift av området

Renhold: utslagsvask og oppbevaring av noe
vaskematerial i tilknytning til toalettfunksjoner.
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Forholdet mellom sentrum og knutepunktet
Ny stasjon i Sarpsborg skal i tillegg til å fungere som et robust og funksjonelt knutepunkt, bidra til å
videreutvikle dagens bystruktur, og styrke forbindelsen mellom stasjonen og sentrum. I høringsutkast
til ny sentrumsplan [15] heter det at: Utvikling av «sentrumstriangelet» som tyngdepunkt for handel,
næring og kultur, med nytt, fremtidsrettet stasjonsområde som motor.
Det er gjennom tidligere prosesser identifisert viktige mål for videre arbeid med knutepunktet. I arbeid
med teknisk hovedplan er det spesielt fokusert på å finne gode løsninger på følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den historiske kvartalsstrukturen bør videreføres.
Plassering av atkomst og tyngdepunkt i knutepunktet skal sees i sammenheng med
kommunens byutviklingsstrategi.
Det skal etableres et tydelig bymessig torg i tilknytning til ny stasjon.
Etablere bedre forbindelser på tvers av sporene som samtidig gir atkomst til plattform.
Etablere en effektiv bussbetjening av kollektivknutepunktet.
Tilrettelegge for enkle bytter mellom buss og tog, og øvrige transportmidler.
Redusere barrierevirkning av banen.
Etablere et tydelig tyngdepunkt for torg og byliv, dersom det etableres flere atkomstpunkt.
Etablere en tettere kobling til sentrum øst.
Gående og syklende skal prioriteres tettest opp mot knutepunktet, mens bilister og parkering
kan ligge lengre unna.
Vurdere stasjonsbygningen og godsbygningens rolle i nytt knutepunkt.

Det er i arbeidet med teknisk hovedplan ikke vurdert mulig ny bebyggelsesstruktur, utnyttelsesgrad
eller funksjonsblanding, siden dette inngår i Sarpsborgs kommunes arbeid med ny sentrumsplan.

Arbeidsprosess
Mulighetsstudiene og evalueringsarbeidet av parallelloppdrag for knutepunktutvikling Sarpsborg [9]
danner felles grunnlag for samarbeidspartene, for videre planlegging. Arbeidet har også avdekket
viktige problemstillinger, og en gjensidig avhengighet mellom samarbeidspartenes valg i de ulike
planprosessene. Det ble særlig pekt på noen forhold, som er viktig for å sikre godt samspill mellom
byen og stasjonen, men der det ikke forelå et tilstrekkelig grunnlag for en felles beslutning, som valg
av gateløp for hovedgangakse, og om atkomst til plattformer skal utformes som overgang eller
undergang. I arbeidet med teknisk hovedplan er det dermed gjort videre studier av forhold som
påvirker strukturer utenfor Bane NORs tiltaksgrense. Dette er presentert og diskutert i
samarbeidsmøter slik at det er omforente løsninger som ligger til grunn for utforming av teknisk
hovedplan.
Følgende forhold har vært spesielt diskutert i prosessen:
6.4.1

Plassering av hovedatkomst til stasjon og stasjonstorg

Basert på parallelloppdraget ble det besluttet av Sarpsborg kommune at Rosenkrantz gate eller
Nansens gate skulle velges som hovedatkomstgate, mellom St. Marie gate og stasjonen.
Prosjektgruppen har i dialog med Sarpsborg kommune vurdert alternative stasjonsløsninger, der
Rosenkrantz gate fremstår som det beste alternativet for en helhetlig utvikling, med tanke på
plassering av nytt reisetorg og mulig kryssing av spor i kombinasjon med atkomst til plattform.
Rosenkrantz gate er også innarbeidet som hovedatkomstgate i høringsutkastet til ny sentrumsplan.
6.4.2

Linjestruktur for buss/plassering av holdeplasser

Det har vært behovsvurdert av Østfold kollektivtrafikk at alle busslinjer gjennom sentrum bør betjene
stasjonsområdet, og at dette tilsvarer 4 busslinjer i hver retning. Det er dermed behov for 8 (4+4)
holdeplasser for buss i knutepunktet, noe som krever en omlegging av dagens busslinjenett gjennom
sentrum. I arbeidet med teknisk hovedplan er det gjort alternative vurderinger av trasévalg og
lokalisering av holdeplasser for buss, og løsningen som muliggjør holdeplasser langs reisetorget er nå
lagt til grunn. Videre vurderinger av bussbehovet bør gjøres i kommende faser.
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Parkering

Nye Sarpsborg stasjon får en langt bedre tilgjengelighet for gående og syklende, og det settes av god
plass til buss med gode overgangsmuligheter mellom buss og tog. Samtidig medfører bystrukturen i
Sarpsborg at det er utfordrende å finne en ideell bussrutestruktur gjennom sentrum som betjener
handelsområdet (gågata og bussterminal) og stasjon sammen med områdene utenfor sentrum på en
effektiv måte.
For å sikre god tilgjengelighet med buss med enkel overgang til tog foreslås dagens parkeringsarealer
ved stasjonen omdisponert til reisetorg, av-/påstigning («kiss-and-ride»), bussholdeplasser og taxi.
Det er identifisert to alternative løsninger for en lokalt tilpasset løsning som er diskutert med
Sarpsborg kommune. Løsningene omfatter arealer som ikke egner seg til bolig og næringsformål, og
vurderes å således ikke komme i konflikt med potensialet for knutepunktutvikling og bærekraftig
byutvikling rundt stasjon. Det kan være aktuelt med parkering på kun ett sted eller på to steder:
1. Områder øst for sekundæradkomst.
Mellom fylkesveg 118 og ny bane ligger det en smal boligrekke/område (Grina) som både
vil berøres sterkt av utbygging av veg og bane og i fremtidig situasjon ligge i et område
som vil være lite egnet for boligformål. Hensynssonen rundt Borregaard setter i tillegg stor
begrensning for utvikling. Det vil her kunne etableres en flateparkering som ikke er i
konflikt med overordnede retningslinjer for areal- og transportplanlegging.
2. Nordsiden av stasjon/sambruk om parkering ved Glengshølen.
Kommunen legger av en rekke grunner ikke opp til fortetting eller byutvikling rett nord for
stasjon. Her ligger Borregaard industrier og friområdet Glengshølen. Det kan derfor finnes
arealer langs Opsundveien, der flateparkering ikke er i konflikt med overordnede
retningslinjer for areal- og transportplanlegging, som også egner seg for sambruk med
kommunen. En slik parkering vil kunne benyttes av friområdets brukere i helg og på
kveldstid og av pendlere på dagtid. En avtale med kommunen om sambruk av
parkeringsplasser vil være et tema ved inngåelse av samarbeidsavtale om
knutepunktutvikling.
Overordnede føringer om nullvekst i biltrafikken i byområder tilsier at IC-prosjektet ikke skal
svare på økning i antall reisende med tilsvarende prosentvis økning i antall parkeringsplasser. Hva
som er tilstrekkelig kapasitet – antall plasser på de ulike parkeringsanleggene, må ses i sammenheng
med lokale forutsetninger for transportmiddelvalg i en fremtidig situasjon, samt kommunale strategier
for parkering i de omkringliggende områdene til stasjonen. Det er 99 plasser ved Sarpsborg stasjon i
dag og det anbefales at denne kapasiteten opprettholdes inntil videre.
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7 BESKRIVELSE AV ALTERNATIVENE
Det er to alternativer for spor i knutepunktet, og det er kun disse to alternativene som omtales i denne
fagrapporten. Alternativene omtales som Midt og Nord for Olavsvollen (NFO) basert på videre trasé
over Sarpsfossen. Løsninger for ny stasjon og knutepunkt følger samme prinsipper i begge
alternativer, og er i stor grad lik. Forskjellen mellom alternativene kommer av at det blir ulik grad av
disponibelt areal for knutepunktet som følge av plattformenes og jernbanearealenes plassering.
Alternativene er uansett så like at de beskrives samlet i dette kapitlet, men med en presisering av det
som skiller de.

Nye spor og plattformer
Ny stasjon i Sarpsborg skal ha fem spor til plattform for passasjerer, i tillegg skal det reetableres
hensettingsspor, og spor til Borregaards tømmerterminal og industriområde, samt spor til Bane NORs
driftsbase på nord-/østsiden av stasjonsområdet opprettholdes. Stasjonen skal opparbeides med to
midtplattformer, i tillegg til én ensidig plattform for betjening av østre linje. De midtstilte plattformene
skal være 350 meter lange, mens plattform til østre linje blir 250 meter lang. Til plattform for østre linje
forventes det svært lite persontrafikk.
•
•
•

For Midt ligger plattformer og spor noe lengre mot syd, og tettere på sentrum.
For NFO ligger sporene nærmere Opsund deponi og plattformene ligger omlag 50 meter
lengre nord, og nærmere dagens stasjonsbygning.
Dette medfører at knutepunktet får et noe romsligere areal ved alternativ NFO, enn ved
alternativ Midt.

Figur 7-1: Utbredelsen av sporalternativene. Plattformer er vist i alternativets respektive farge.
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Atkomst til plattform
Det er tilrettelagt for to atkomster, en i hver ende av plattformene. Hovedatkomst tilrettelegges i
Rosenkrantz gates akse, med en kulvertløsning, som også muliggjør atkomst fra Glengshølen, ved
gjennomgående kulvert, og dermed en ny forbindelse mellom byen og friområdet. Det er om lag 4
meter høydeforskjell mellom Glengshølen og stasjonsområdet (stasjonen ligger på kote +38 og
Opsundvegen på kote +34). Kulvert vurderes dermed som mest hensiktsmessig i forhold til lengde på
trapp og ramper, tilgjengelighet og mulighet for drift. Det etableres trapp, rampe og heis fra
hovedreisetorget ned til atkomstkulvert, og tilsvarende opp til plattformene fra atkomstkulverten. Fra
Glengshølen tilrettelegges kun med rampe, da det er liten høydeforskjell mellom innvendig gulv i
kulvert og utvendig terreng.
Kulverten planlegges opparbeidet i en rett akse, med en bredde på 8 meter og overlys ved trappeløp,
ramper og heiser, slik at den skal oppleves hyggelig og trygg å ferdes gjennom.
•
•
•

Plassering av hovedatkomst vil være lik for begge alternativer, da det er Rosenkrantz gate
som er premissgivende, og denne aksen som muliggjør forbindelsen til Glengshølen.
For alternativ Midt vil kulvert plasseres på siden av plattformene, og plattformene må
forlenges noe for å få trapp og heis opp mellom plattform og kulvert.
For alternativ NFO vil kulvert krysse under plattformene.

En sekundæratkomst etableres i forbindelse med Oskar Pedersens vei. Denne planlegges som
overgang med trapper og heiser. Overgangen tilrettelegges som en ensidig atkomst fra sentrumsiden,
siden det vurderes lite hensiktsmessig å lede gående gjennom driftsbasen med kryssing av
industrispor i plan. I alternativ NFO flyttes sporene lengre nord, inntil Opsund deponi, og det er
dermed ikke lengre mulig med en gang- og sykkelvei gjennom dette området.
•
•
•

Sekundæratkomst skal også betjene plattform for østre linje, som er noe kortere enn de to
øvrige plattformer. Plassering av atkomst vil dermed bli noe forskjøvet mellom alternativene.
For alternativ Midt vil atkomst plasseres i aksen til Oskar Pedersens vei.
For alternativ NFO vil atkomst plasseres midt mellom Oskar Pedersens vei og Nansens gate.

Figur 7-2: Atkomst til plattform for alternativ Midt og NFO
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Figur 7-5: 3D perspektiv fra gangkulvert, hovedatkomst til plattform.

Figur 7-6: 3D perspektiv fra plattform, med bro for sekundæratkomst i bakgrunnen.

48 av 72
ICP-16-A-25470
03A
15.03.2019

InterCity-prosjektet

FAGRAPPORT BYUTVIKLING
SARPSBORG

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

49 av 72
ICP-16-A-25470
03A
15.03.2019

Knutepunkt
7.3.1

Reisetorg

Knutepunktet opparbeides med totalt to reisetorg fra bysiden; et hovedreisetorg i enden av
Rosenkrantz gate, og et ved sekundæratkomst i enden av Oscar Pedersens vei. I tillegg er det vist et
mulig reisetorg ved Glengshølen, dersom gangkulvert blir gjennomgående. Hovedreisetorget skal
tydelig fremstå som det viktigste byrommet innenfor knutepunktområdet, og det skal her tilrettelegges
for byttemulighet mellom reisemidler; buss, bil, taxi, HC og sykkel, samt at god tilrettelegging for
gående skal prioriteres. De to øvrige reisetorgene blir sekundære, og tilrettelegges kun for sykkel og
bil.
Plassering av hovedreisetorg i enden av Rosenkrantz gate muliggjør en videreføring av eksisterende
stasjonsbygning som del av nytt knutepunkt. For alternativ NFO er det også mulig å videreføre
godsbygningen som er vurdert bevaringsverdig. For alternativ Midt må godsbygningen rives, men det
tilrettelegges da for en ny servicebygning, der heis, sykkelhotell og evt. andre servicefunksjoner i
tilknytning til stasjonen.
For at atkomstkulverten skal oppleves lys, åpen og trygg, er det prioritert et romslig rampelandskap
som del av reisetorget. I tillegg til å løse en universell tilgjengelighet fra reisetorget ned i kulvert,
foreslås det at dette landskapet opparbeides med sittemuligheter og grønne elementer.
•
•
•

I alternativ NFO oppnås et større areal for hovedreisetorg.
I alternativ NFO er det mulig å bevare godsbygningen.
I alternativ Midt må godsbygningen rives.

Figur 7-7: Skissert løsning for reisetorg i alternativ Midt og NFO
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Kollektiv

Knutepunktet dimensjoneres for åtte busser, fire i hver retning, etter føringer fra Østfold kollektivtrafikk
og Østfold fylkeskommune. En rute i retning nord-syd, som tilsvarer dagens rute innom stasjon, og tre
ruter i retning øst-vest, som vil være nye ruter innom stasjonsområdet sammenlignet med i dag.
Nord-sydgående busslinje kommer via Opsundvegen, og følger St. Nikolas-gate under sporene og inn
til reisetorget, der det tilrettelegges med holdeplasser i St. Nikolas-gate, langs hovedreisetorg.
Holdeplasser for denne busslinjen løses som kantsteinsstopp hvor annen trafikk må vente.
For øst-vest gående ruter vil det måtte etableres ny busstrasé for å betjene knutepunktet. Den vil følge
fv.118 fra øst, og videre St. Nikolas-gate frem til hovedreisetorget. St. Nikolas-gate mellom Nansens
gate og Rosenkrantz gate vil bli forbeholdt buss, og dimensjoneres med et tverrsnitt som muliggjør
uavhengige bussruter, som gir en fleksibilitet til å vente ved eventuelle forsinkelser i togtrafikken,
samtidig som andre busser kan kjøre videre. Alle busslinjer kjører videre i Rosenkrantz gate i retning
sentrum, men er foreslått å svinge inn Astrids gate mot Torget, for å kunne ivareta Rosenkrantz gate
som en hovedgangakse med prioritering av gående mellom gågaten og stasjon. Det er også mulig å
benytte Olav Haraldssons gate (fv.118) mellom stasjon og Torget. Løsninger for buss må vurderes
videre i nært samarbeid med eksterne aktører.

Figur 7-8: Forutsatt busstrasé og behov for kollektivfelt
Det er i dag et køproblem på fv. 118 i rushtid i østgående retning, som følge av kryssløsning mellom
fv. 118 og fv. 109. Det vil derfor måtte etableres et kollektivfelt i østgående retning mellom stasjon og
fv. 109 for å sikre at bussen kommer frem. Dette medfører behov for breddeutvidelse av gaten.
Breddeutvidelse vil medføre behov for å innløse noe bebyggelse, og det bør vurderes nærmere om
breddeutvidelsen skal ta areal på sentrumssiden eller innenfor Grina området.. I hovedplanen er
vegen breddeutvidet på sentrumssiden.
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Som følge av forskjellen på «fotavtrykket» til stasjonsområdet, hvor det er noe mer plass til
knutepunktet for NFO, er det en nyanseforskjell i adkomstløsningen for buss:
• For alternativ NFO vil bussene kunne kjøre fv. 118 og St. Nikolas-gate helt frem til holdeplass
langs hovedreisetorg. Det vil bli behov for kollektivfelt mellom krysset St. Nikolas-gate og
kryss med fv. 109 i østgående retning.
• For alternativ Midt vil bussene kjøre fv.118 og ta av i Nansens gate som følges frem til
hovedreisetorg. Dette er for å ivareta kvartalsstrukturen og utbyggingsmulighet i henhold til
dagens kvartalsstruktur. Det vil da bli behov for kollektivfelt mellom fv.109 og Nansens gate i
østgående retning. Det kan være hensiktsmessig å la bussene følge St. Nikolas-gate også for
alternativ Midt, men da bør de to kvartalene mellom Oskar Pedersens vei og Sverres gate, der
Maxbo ligger i dag, slås sammen til ett kvartal for å oppnå et attraktivt utbyggingsareal.
7.3.3

Veg

Veg vil følge dagens vegstruktur gjennom sentrum, og inn mot knutepunktet, med behov for utvidelse
noen steder. Hovedreisetorg skal prioriteres som et tydelig tyngdepunkt innenfor knutepunktet, og
tilrettelegges for byttemulighet mellom alle typer reisemidler. I henhold til Håndbok for stasjoner [8], er
HC-parkeringsplasser prioritert nærmest atkomstpunkt, og taxiholdeplasser ved siden av. Deretter vil
det tilrettelegges for kiss-and-ride på begge sider av gaten, i begge kjøreretninger.
Reisetorg mot Glengshølen tilrettelegges for kiss-and-ride og HC-parkering. Det vil være spesielt
gunstig med HC-parkering fra denne siden, da det er liten høydeforskjell mellom terreng og nivå på
gulv i kulvert, og tilgjengeligheten blir dermed svært god.
Ved sekundæratkomst i aksen Oskar Pedersens vei tilrettelegges det for kiss-and-ride.
•

For alternativ Midt er det et større disponibelt areal for reisetorg mot Glengshølen, og dermed
mulig å oppnå flere plasser til kiss-and-ride og HC-parkeringsplasser.
Det er for øvrig ingen betydelig forskjell mellom alternativene med hensyn til trafikkavvikling.

Figur 7-9: Plassering av reisefunksjoner i knutepunktet

InterCity-prosjektet

7.3.4

FAGRAPPORT BYUTVIKLING
SARPSBORG

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

52 av 72
ICP-16-A-25470
03A
15.03.2019

Buss for tog

Areal til buss for tog anbefales løst ved sambruk av areal til kiss-and-ride. Parkeringslommene for
kiss-and-ride må da dimensjoneres for buss, utvides 0,5 meter i dybden og noen meter i
lengderetning.
Det er mulig å få plass til 4 (2+2) oppstillingsplasser for buss for tog på areal for kiss-and-ride ved
sekundæratkomsten. Kiss-and-ride ved sekundæratkomst anlegges kun på stasjonssiden av St.
Nikolas-gate, og buss for tog må derfor kjøre inn Oskar Pedersens vei, og ut Rosenkrantz gate i
begge alternativ, uavhengig om bussen skal mot øst eller vest. Denne løsningen krever ingen
omkjøring, da bussene kan kjøre både i retning øst og vest i fv. 118, og er dermed anbefalt.
Alternativt er det mulig å løse buss for tog ved hovedatkomst, som kan gi en mer oversiktlig situasjon
for de reisende. Det er mulig å få inn 2+2 oppstillingsplasser for buss på areal for kiss-and-ride.
Parkeringslommene for kiss-and-ride i begge retninger må da dimensjoneres for buss. Denne
løsningen vil kreve noe omkjøring, da det ikke er snumuligheter for buss her. Bussene som står
parkert i sørgående retning kan da kjøre inn Bryggerivegen og videre på Opsundveien før oppstilling
på område for buss for tog. Bussene som står parkert i nordgående retning må kjøre denne vegen ut
igjen. Det går en del tømmertransport på denne strekningen i dag, slik at Bryggerivegen og
Opsundveien er dimensjonert for denne type kjøretøy.
Det kan også være en mulighet å benytte inntil to oppstillingsplasser for buss for tog på holdeplasser
for rutegående busstrafikk, men kapasiteten her i fremtiden er foreløpig ikke kjent.

Figur 7-10: Alternativer for buss for tog

InterCity-prosjektet

7.3.5

FAGRAPPORT BYUTVIKLING
SARPSBORG

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

53 av 72
ICP-16-A-25470
03A
15.03.2019

Pendlerparkering

Dagens antall parkeringsplasser skal opprettholdes frem til byutvikling kommer i gang i knutepunktet. I
tillegg til plasser til kiss-and-ride og korttidsparkering, skal det dermed tilrettelegges for 85
pendlerparkeringsplasser. I henhold til Bane NORs parkeringsstrategi kan disse ligge innenfor 300 m
fra stasjon. Det er i henhold til høringsutkastet til Sentrumsplanen ikke tillatt å benytte rivningstomter til
parkering, og kvartalene innenfor knutepunktet er dermed ikke aktuelle. Grina-området og arealer i
forbindelse med Glengshølen vurderes som mulige løsninger, med mulig sambruk for offentlige
parkeringsareal, for henholdsvis sentrum øst og friområdet Glengshølen. Dette må vurderes nærmere
i videre prosess.
•

Mulig løsning for pendlerparkering er lik for begge alternativer, men det er et større tilgjengelig
areal innenfor Grina området i alternativ NFO.

Figur 7-11: Mulige lokasjoner for pendlerparkering
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Sykkelparkering

Det er tilrettelagt for 600 sykkelparkeringsplasser, fordelt på 200 i sykkelhotell, 200 under tak og 200
åpne sykkelparkeringsplasser. Sykkelparkeringsplasser er distribuert i tilknytning til alle atkomster og
sykkelveger inn mot stasjonen. Sykkelhotell er planlagt på hovedreisetorg. Det må gjøres en videre
vurdering av behovet for sykkelparkering, og om enkelte atkomstpunkter er mer aktuelle og dermed i
større grad bør prioriteres for sykkel, med en større andel av sykkelparkeringsplassene.
Løsning og vurdering av arealbehov er basert på utendørs sykkelparkering i én etasje. Det kan være
potensial for mer arealeffektive løsninger, som del av byrommene eller integrert i ny bebyggelse. Dette
må undersøkes nærmere i videre arbeid.
•
•
•
7.3.7

Kapasitet for sykkelparkering er lik i begge alternativer.
I alternativ NFO kan deler av godsbygningen benyttes til sykkelhotell, slik det er i dag.
Ved alternativ Midt, må godsbygningen rives, og det oppføres ny servicebygning som vil
inkludere sykkelhotell.
Gang- og sykkelveger

Rosenkrantz gate anbefales opparbeidet som hovedgangakse mellom stasjonens hovedatkomst og
sentrum (gågata), med prioritering av gående. Mellom Astrids gate og stasjonen vil hovedgangakse gå
parallelt med annen trafikk. For å tydeliggjøre gaten som en hovedgangakse, kan det være
hensiktsmessig med et ekstra bredt fortau, på en side av gaten, i dette partiet. Dette bør vurderes
videre i Sarpsborg kommunes planlegging av gateløpet.
Gjeldende hovedsykkelplan [14] legges til grunn for sykkelveger til og fra stasjon. Fra sentrum er det
Sverres gate og Aarslands gate som er merket som sykkelgater frem til stasjonen, og fra nord er det
tilrettelagt for sykkel langs Opsundveien. Det kan være hensiktsmessig å samle
sykkelparkeringsplasser der sykkelveg møter reisetorget, for å stimulere til sykling i hovedsykkelveg.

Figur 7-12: Gang- og sykkel
Fv. 118, Olav Haraldssons gate, er en hovedveg gjennom sentrum og en barriere for gående. Det er
en begrensning for hvor mange krysninger for gående som kan etableres. Det bør prioriteres å
etablere kryss for Rosenkrantz gate som er hovedgangakse, Sverres gate som er hovedsykkeltrasé,
Oskar Pedersens veg som forbindelse til sekundæratkomst fra sentrum øst, og Glengsgata som er
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den mest direkte ruten mot Torget. Fv.118 bør også forbedres med tanke på gående, langs ved gaten,
for at barriereeffekten skal reduseres.
•

•

I alternativ NFO tilrettelegges for sykkelveg langs spor gjennom hele hovedreisetorg, og
videre mot Hafslund innenfor arealet for dagens sporområde, som vil bli frigjort ved at spor
flyttes lengre mot nord. Dette gir en kortere og direkte sykkelforbindelse fra stasjonen i retning
Glomma og Hafslund.
I alternativ Midt er det ikke plass til egen sykkelveg gjennom hovedreisetorget, og syklende
må benytte vanlig fortau og torgareal, i sambruk med gående. Sykkelveg videre mot øst
tilrettelegges som en utvidelse av fv. 118/eksisterende gatestruktur.

I dagens situasjon ligger gang- og sykkelveg på nordsiden av spor, langs ved Opsund deponi. Denne
videreføres ikke i ny situasjon, da sporområder utvides, og det ikke er mulig å oppnå planfri kryssing
av industrispor videre mot Glengshølen. Det er heller ikke ønskelig å lede gående og syklende
gjennom driftsbasen, som skal videreføres og utvides i tilknytning til ny stasjon.

Driftsbase
Bane NORs eksisterende driftsbase ved Sarpsborg stasjon er i hovedplanfasen videreført og utvidet.
Ny driftsbase blir en sammenslåing av dagens driftsbaser i Sarpsborg og Sandesund. Den vil omfatte
ny bebyggelse for kontor, lager/verksted og lokstall, i tillegg til utendørs areal for lager, parkering og
sporarealer.
Atkomst til driftsbasen anlegges fra Opsundveien, og vil krysse industrispor til Borregaard i plan. Det
er ikke tilstrekkelig areal for å løse en planfri atkomst, fordi det vil være behov for en lang rampe for å
håndtere høydeforskjell, og som igjen ville beslaglegge store deler av disponibelt areal for driftsbasen.

Figur 7-13: Driftsbasens plassering og atkomst
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8 VURDERING AV ALTERNATIVENE
Vurdering av tilgjengelighet og fremkommelighet
8.1.1

Sykkel og gange

Det vil bli god tilgjengelighet for gående og syklende i knutepunktsområdet. Opparbeidelse av
torgarealer vil gi større og tydeligere markerte områder forbeholdt myke trafikanter enn i dag.
Sammenhengen og tilgjengeligheten mellom sentrum og stasjonen vil bli bedret ved at det
opparbeides en hovedgangakse. Det kan med fordel også opparbeides sykkelfelt i gater som inngår i
hovedsykkelvegnettet. Tilgjengeligheten for gående på tvers av sporene vil forbedres ved at det
etableres en ekstra kryssing og ved at dagens to kulverter til Glengshølen, hvorav en er for
gående/syklende og en for bil, erstattes med én ny og utvidet kulvert, med tosidig fortau. Kulvert på
tvers av sporene øst for Grina fjernes siden det ikke lengre vil være gang- og sykkelvei mellom spor
og deponiet.
Ved at kvartalsstrukturen opprettholdes ned til stasjonen er det flere alternative ruter mellom sentrum
og stasjonen som sikrer en generell god tilgjengelighet.
•
•
•
•

Tilgjengelighet mellom sentrum og stasjonsområdet er god og vil bli lik for begge alternativer.
Tilgjengeligheten på tvers av sporene er god og vil bli lik for begge alternativer.
Alternativ NFO oppnår et større areal til reisetorg, som gir mulighet for etablering av en egen
sykkeltrasé langs spor gjennom hele stasjonsområdet. Tilgjengelighet for sykkel i alternativ
NFO i stasjonsområdet vil bli meget god.
Alternativ NFO oppnår bedre tilgjengelighet og fremkommelighet for gående og syklende i
retning øst, mot Hafslund, ved at nytt tilgjengelig areal, langs Grina, muliggjør en direkte gangog sykkelakse.

Figur 8-1: Gang- og sykkeltilgjengelighet i stasjonsområdet
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Overgang mellom tog, buss og taxi

Med bussholdeplasser langs ved reisetorget er det kort gangavstand og god tilgjengelighet mellom tog
og buss. Reisende på busser i sør- og østgående retning må krysse gaten for å komme til stasjonen.
De totalt åtte bussoppstillingsplassene gir rom for å kjøre mange bussruter innom stasjonsområdet
samtidig. Ved at alle bussene får oppstillingsplass langs reisetorget oppnås en enkel oversikt og
orientering i knutepunktet. Taxi langs hovedreisetorget vil ligge tett på hovedatkomst og
bussholdeplasser.
•
8.1.3

Overgangsmuligheter mellom ulike reisemidler er god og vil bli lik for begge alternativer.
Kollektivtrafikk og bil

Stasjonen er tilgjengelig for bil med avkjøring fra fv. 118 og fra Opsundvegen. Det er tilrettelagt for
Kiss-and-ride og korttidsparkering ved alle tre stasjonsatkomster. HC-parkering er tilrettelagt ved
hovedatkomst i St. Nikolas-gate og ved Glengshølen, og taxi tilrettelegges ved hovedatkomst. St.
Nikolas-gate mellom Nansens gate og Rosenkrantz gate er forbeholdt buss, og stengt for bil.
•
•
•

Tilgjengelighet for bil og buss er god og vil bli lik i begge alternativer.
For alternativ NFO er det avkjøring til sekundæratkomst fra Oskar Pedersens vei, med
snumulighet og utkjøring tilbake på fv.118 i samme kryss.
For alternativ Midt er det enveiskjørt atkomst fra Oskar Pedersens vei, med utkjøring på fv.
118 i Nansens gate. For alternativ Midt må det dermed etableres et ekstra kryss/avkjøring fra
fv.118, som kan være noe mer til hinder for den generelle trafikken i fv. 118.

Figur 8-2: Biltilgjengelighet i stasjonsområdet
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Vurdering av sammenheng mellom stasjon og bysentrum

Figur 8-3: Sammenheng mellom stasjon og sentrumsstrukturen
8.2.1

Plassering av hovedatkomst

En gjennomgående kulvert mellom reisetorg og Glengshølen gir mulighet for en tosidig stasjon, og vil
gi bedre tilgjengelighet for boligområdene nord for stasjonen. Det foreligger ingen planer om
byutvikling nord for spor, men det er et stort fortettingspotensial for boliger. En tosidig stasjon vil gi
mulighet for at fremtidig bolig- og byutvikling i større grad kan konsentreres rundt knutepunktet, selv
om knutepunktet i dag er lokalisert i utkanten av sentrumsområdet. Kulverten vil også utgjøre en ny
forbindelse mellom friområdet i Glengshølen og sentrum, som vil gi knutepunktet en tilleggs
dimensjon, og kan styrke potensialet for å oppnå levende og aktive byrom.
•

8.2.2

Mulighet for å oppnå en tosidig stasjon med gjennomgående kulvert er lik for begge
alternativer.
Plassering av reisetorg

Hovedreisetorg plasseres øst for eksisterende stasjonsbygning, og vil med dette ivareta dagens
gangakser. Rosenkrantz gate vil bli ny hovedgangforbindelse mellom stasjonen og gågaten, men
dagens mest brukte og den korteste forbindelse mellom Torget og stasjonen, Aarslands gate, vil
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fortsatt være like aktuell. Med flere naturlige forbindelser mellom sentrum og knutepunktet, oppstår en
bredere kontaktflate og sterkere sammenheng mellom stasjon og sentrum.
•
8.2.3

Plassering av reisetorg er lik for begge alternativer.
Rosenkrantz gate som hovedatkomstgate

Valg av Rosenkrantz gate som hovedatkomstgate, med forlengelse under spor til Glengshølen, svarer
på mer enn stasjonens behov for atkomst. Dette vil i tillegg styrke sentrums forbindelse til verdifull
grønnstruktur. Rosenkrantz gate vil skape en direkte forbindelse mellom Kulåsparken og Glengshølen.
Dette setter Rosenkrantz gate inn i en ny kontekst, som gir potensial for ny identitet som kan styrke
gatens rolle i bystrukturen. I henhold til høringsutkast for sentrumsplanen [15], skal Rosenkrantz gate
opparbeides med grønne elementer, og spesiell tilrettelegging for gående og syklende. Dette vil styrke
stasjonens tilgjengelighet, og bidra til nye kvaliteter i sentrumsstrukturen som kan utvide
tyngdepunktet i byen lengre mot øst.
•

8.2.4

Mulig sammenheng mellom stasjon og Rosenkrantz gate som hovedatkomstgate er lik i begge
alternativer.
Sekundæratkomst, mer tilgjengelighet fra øst, flytter tyngdepunkt lengre øst

Sekundæratkomst skal anlegges i tilknytning til Oskar Pedersens vei. Dette vil øke stasjonens
tilgjengelighet fra sentrum øst, og kunne bidra til å utvide tyngdepunktet i sentrum lengre mot øst.
Oskar Pedersens vei kobler St. Marie plass og planlagt ny park i kvartal 88. Den fortsetter også
sørover og blir til fv. 109. Atkomst til stasjon i enden av gaten kan gi gaten nytt potensial og en styrket
rolle i bystrukturen.
•
•

8.2.5

For alternativ Midt vil sekundæratkomst kunne etableres i gatens akse, og kunne bli et synlig
element og fondmotiv i gaterommet.
For alternativ NFO vil sekundæratkomst etableres litt vest for gatens akse, og vil dermed ikke
bli direkte synlig i gaterommet.
Kvartalsstruktur

Eksisterende kvartalsstruktur er planlagt videreført i stasjonsområdet, helt frem til sporområdet. Dette
vil bidra til god sammenheng mellom stasjonsområdet og øvrig bystruktur, i tillegg til at stasjon og
bane vil bli et synlig fondmotiv i flere av sentrums gater.
•
•

8.2.6

Det er mulig å ivareta kvartalsstrukturen i begge alternativer.
I alternativ Midt får kvartalet lengst øst, mellom Nansens gate og Oskar Pedersens vei, et
mindre utbyggingsareal, som kan gjøre det mindre attraktivt å utvikle. Det kan derfor være
hensiktsmessig å slå sammen kvartalene mellom Sverres gate og Oskar Pedersens vei, for å
oppnå et mer attraktivt utbyggingsareal. Dette vil i så fall bryte med eksisterende
kvartalsstruktur.
Olav Haraldssons gate, fv. 118

Fv. 118 fremstår i dag som en barriere mellom sentrum og stasjonsområdet. Den er svært trafikkert,
og en viktig hovedveg gjennom sentrum. Det vil bli viktig å sikre tilstrekkelig med overgangsmuligheter
for gående, for å få til en god sammenheng mellom stasjon og sentrum. Særlig kryssingsmuligheter i
forbindelse med Glengsgata, Rosenkrantz gate og Oscar Pedersens vei, vil være viktig for
fotgjengere, og Sverres gate er viktig som hovedsykkelveg.
Å jobbe med gatens karakter vil også kunne bidra til å bryte ned barrieren. Dette kan være flere
innslag av grønne elementer, bredere fotgjengerareal og flere åpne og aktive fasader i første etasje.
Dersom gaterommet fremstår som et aktivt byrom, vil trafikken kunne oppleves mindre dominerende.
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Premissene for å oppnå gode kryssløsninger og å gi gaterommet en ny og mer
fotgjengervennlig utforming er lik for begge alternativer.

Vurdering av stasjonsområdet som nytt byrom
Det er et mål at nytt hovedreisetorg skal bli en motor i utvikling av sentrumskjernen i Sarpsborg
(Sentrumsplanen, 2018-2030, høringsutkast [15]), og at det skal bli et område med identitet og kvalitet
(Evaluering av parallelloppdrag for knutepunktutvikling Sarpsborg [10]). Disse målene fremmer en
ambisjon om at reisetorget skal bli et levende og aktivt byrom, i tillegg til et funksjonelt reisetorg.
•
•

•
•

•
•

•

Alternativene har en lik organisering av reisefunksjoner langs hovedreisetorget.
Plassering av reisetorget ved eksisterende stasjonsbygning gir mulighet for å utvikle ny
stasjon med en historisk ramme, som kan tilføre identitet og karakter. For alternativ NFO er
det også mulig å bevare godsbygningen, mens dette blir revet og erstattet med et nytt
servicebygg i alternativ Midt. Det bør prioriteres å oppnå en videre bruk i disse byggene som
vil aktivisere hovedreisetorget. For at funksjoner i byggene skal ha mulighet til å generere
aktivitet på hovedreisetorget, er det viktig at det er tilstrekkelig med torgareal rundt byggene.
En mulig tverrgående kulvert til Glengshølen kan generere mer aktivitet til torget ved at de
som bor på nordsiden av sporene, bruker denne som forbindelse til og fra sentrum.
Tilsvarende vil den brukes som forbindelse til og fra Glengshølen for folk i sentrum.
Hovedreisetorget vil ligge i utkanten av sentrumsstrukturen, og får en avgrensing av bygninger
kun på én side. Bebyggelsen vil være adskilt fra torget med veg. Gode forbindelser fra
bebyggelsen på tvers av St. Nikolas-gate over til torget blir viktig for at funksjoner i
bebyggelsen skal generere aktivitet og liv til torget.
Torget avgrenses av sporområdet med sikkerhetsgjerde/støyskjerm på nordsiden, og
utforming av støyskjerm/sikkerhetsgjerde vil bli viktig for torgets karakter.
Hovedreisetorget vil bli lokalisert i utkanten av sentrumsstrukturen, i overgangen mellom
bystruktur og grønnstruktur, noe som kan gi grunnlag for en spennende karakter og utforming.
Planlagt «rampelandskap» som nedgang til kulvert, kan bli et karakterskapende element som
trekker det grønne elementet inn på torget.
Hovedatkomst til stasjonen, med nedgang/inngang til gangkulvert, vil være godt synlig i enden
av Rosenkrantz gate. Høy arkitektonisk kvalitet må vektlegges i detaljprosjekteringen, slik at
stasjonens hovedatkomst blir et tydelig visuelt orienteringspunkt i gatebildet.

Det som skiller alternativene er:
• Alternativ NFO vil få et litt større tilgjengelig areal for fotgjengere, syklende og opphold og
dermed et noe bedre utgangspunkt for å løse alle funksjoner i byrommet.
• For alternativ NFO er det mulig å bevare både godsbygningen og stasjonsbygningen, mens
alternativ Midt må rive godsbygningen og oppføre ny servicebygning.
• For alternativ NFO er det mulig å etablere sykkeltrasé gjennom reisetorgområdet, mens
alternativ Midt må syklende og gående dele areal.
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Vurdering av byutviklingspotensial
8.4.1

Mulighet for ny bystruktur og nye funksjoner

For å kunne diskutere potensial for byutvikling på et overordnet nivå, er det angitt delområder som er
kategorisk inndelt i forhold til beliggenhet, og derfor har et ulikt potensial for byutvikling. For å
begrense omfanget er det her vurdert arealer som i størst grad forventes å bli påvirket av tiltaket.
Delområdene omfatter arealer innenfor influensområdet, areal langs viktige forbindelseslinjer mellom
sentrum og stasjonen, samt områder som oppnår forbedret tilgjengelighet/nærhet til stasjonen.
8.4.2

Områder innenfor influensområdet

Område 1: Reisetorg
Dette området utgjør reisetorget. Området inkluderer noe bebyggelse. Eksisterende stasjonsbygning
bør få et nytt formål som følge av at inngang til stasjon flyttes lengre unna. Det bør prioriteres formål i
første etasje som er utadrettet og kan bidra til å aktivisere reisetorget. I alternativ NFO, ved bevaring
av godsbygningen, vil man oppnå et større areal enn det som foreløpig er vurdert som nødvendig for
servicefunksjoner. Det gir et potensial for etablering av annen utadrettet virksomhet, som tjenester for
de reisende, som kan tilføre liv på torget.
•
•

I begge alternativer frigjøres eksisterende stasjonsbygning til nye formål.
I alternativ NFO er det et overskuddsareal i eksisterende godsbygning som kan brukes til nye
formål.

Figur 8-5: Delområde for vurdering av byutviklingspotensial. Rød markering viser områder
innenfor influensområdet, mens blå linjer viser områder utenfor.
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Område 2 og 3: Rosenkrantzgata og området mellom Fv.118 og St. Nikolas-gate
Kvartalene nord for fv. 118, mellom Jernbanegata og Oskar Pedersens vei egner seg for
transformering, og tilrettelegges for ny bruk med høy tetthet. Eksisterende småhusbebyggelse har en
for lav tetthet i forhold til å skape et moderne knutepunkt med høy arealeffektivitet (Sentrumsplanen,
2018-2030, høringsutkast [15]). Ny bebyggelse i disse områdene vil danne rammen rundt reisetorget
og bør tilrettelegges for byfunksjoner som styrker knutepunktet som et levende byområde. I område 2
skal det være åpne og aktive førsteetasjer langs Rosenkrantz gate i henhold til høringsutkast til ny
sentrumsplan.
•

Alternativ NFO oppnår et noe større areal for byutvikling enn alternativ Midt innenfor dette
området.

Figur 8-6: Delområder for vurdering av byutviklingspotensial. Rød markering viser områder
innenfor influensområdet, mens blå linjer viser områder utenfor.
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Område 4: Glengshølen
Området omfatter reisetorg mot Glengshølen, og inkluderer ingen bebyggelse. En gjennomgående
kulvert til Glengshølen vil i tillegg til å bedre tilgjengelighet til stasjonen, bedre tilgjengelighet til
friområdet fra bysiden. En bymessig opparbeidelse av torget er derfor vesentlig for at denne siden skal
framstå urban og som del av bystrukturen.
•

Potensialet for et bymessig torg mot Glengshølen er lik i begge alternativ.

Figur 8-7: Delområde for vurdering av byutviklingspotensial. Rød markering viser områder
innenfor influensområdet, mens blå linjer viser områder utenfor.
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Område 5: Grina
Området fremstår i dag med lav bokvalitet som følge av at området er støyutsatt og omkranset av
jernbanespor på nordsiden, og fv.118 på sørsiden. Ved utbygging av ny stasjon vil potensielt
bokvaliteten ytterligere reduseres, som følge av økt trafikk både på vei og bane. Det vurderes derfor
hensiktsmessig å vurdere rivning av dagens boligbebyggelse til fordel for ny bruk av dette området.
•

I alternativ NFO utvides området som følge av at sporene flyttes lengre mot nord, og det blir
et større tilgjengelig areal innenfor dette området. Hva dette arealet kan brukes til bør
undersøkes nærmere i videre planlegging, men store deler av Grina området ligger innenfor
hensynssone for brann- og eksplosjonsfare for Borregård [15], som medfører store
begrensninger for mulig utvikling.

Figur 8-8: Delområde for vurdering av byutviklingspotensial. Rød markering viser områder
innenfor influensområdet, mens blå linjer viser områder utenfor.
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Område 6: Aarslands gate og Gamle Gleng
Kvartalet mellom Aarslands gate og Jernbanegata står i en særstilling innenfor stasjonsområdet.
Gatene møter eksisterende stasjonsbygning sin hovedinngang, som sammen med den kileformede
stasjonsparken har kulturhistorisk verdi. Kvartalet inneholder noen få bygninger på gul liste, og flere
som er vurdert for vern. Kvartalet ligger også i forlengelsen av hensynssone H570_1 Bykjernen og
Gamle Gleng som skal videreutvikles som historisk handelsområde med urbane og moderne
tilpasninger (Sentrumsplanen, 2018-2030, høringsutkast [15]).
Området bør vurderes fortettet med utgangspunkt i eksisterende bygningsstruktur, og med mulighet
for å videreføre logikken fra hensynssonen helt frem til stasjonen. På denne måten kan det historiske
miljøet også bli en del stasjonsområdet, og sikre en historisk sammenheng for stasjonsbygningen og
stasjonsparken. Dette vil også gjøre at Aarslands gate og Rosenkrantz gate får tydelig ulik karakter
som forbindelser til stasjonen, og være berikende for både byen og knutepunktet. Kvartalet har også
et brattere terreng enn øvrige kvartaler innenfor knutepunktet, slik at en mer finmasket
bygningsstruktur uansett kan være hensiktsmessig.

Figur 8-9: Delområde for vurdering av byutviklingspotensial. Rød markering viser områder
innenfor influensområdet, mens blå linjer viser områder utenfor.
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Områder utenfor influensområdet

Område 7: Rosenkrantz gate
Rosenkrantz gate er i høringsutkast til ny sentrumsplan markert som fremtidig potensiell viktig
strøksgate. Her skal 80 % av gatefasade i 1. etasje være aktiv mellom Kirkegata og St. Nicolas gate.
Kvartalene langs Rosenkrantz gate har stort potensial for transformasjon og fortetting.
Sentrumsplanen tilrettelegger for høy tetthet langs gaten, med gesimshøyde på 15 m (5 etasjer), med
mulighet for ytterligere en til to tilbaketrukket etasjer ved avklaring i reguleringsplan. I tillegg åpnes det
for innslag av punktbebyggelse med høyde opp til 35 m (10 etasjer).
En ny utvikling av Rosenkrantz gate er et svært viktig strategisk grep for at stasjonen skal oppnå en
bedre sammenheng med sentrum og for at knutepunktet skal inngå som en tydelig del av
sentrumsstrukturen.

Figur 8-10: Delområde for vurdering av byutviklingspotensial. Rød markering viser områder
innenfor influensområdet, mens blå linjer viser områder utenfor.
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Område 8: Sentrum øst
Området omfatter del av sentrum øst, som ligger utenfor hensynssonen til Borregaard. Det er dermed
ingen begrensinger for mulig byutvikling her. Det er et ønske om å trekke tyngdepunktet i sentrum
lengre mot øst, og det er tilrettelagt for høy tetthet innenfor dette området. Her tilrettelegges for
gesimshøyde på 15 m (5 etasjer), med mulighet for en til to tilbaketrukket etasjer.
Oskar Pedersens vei blir atkomstgate til stasjonens sekundæratkomst. Gaten forbinder St. Marie plass
og planlagt park i kvartal 88 med sekundæratkomst. Dette setter gaten i en ny sammenheng og kan gi
gaten et nytt potensial og tydeligere rolle i bystrukturen. Det er viktig å ivareta én tydelig
hovedforbindelse til stasjonen, men med en annen karakter og alternative formål kan flere forbindelser
bli berikende for bystrukturen og knutepunktet.

Figur 8-11: Delområde for vurdering av byutviklingspotensial. Rød markering viser områder
innenfor influensområdet, mens blå linjer viser områder utenfor.
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Område 9 og 10: Boligområdene Opsund og Kurland
Sarpsborg kommune har vedtatt å ikke tilrettelegge for byutvikling nord for spor, og sentrumsplanen
avgrenses av dagens jernbanetrasé. En gjennomgående gangkulvert til Glengshølen gir en tosidig
stasjon, og arealer innenfor gangavstand og nær sykkelavstand til stasjonen bør vurderes fortettet.
Områdene har høy grad av boligkvalitet med nærhet til friområder, marka og sentrum, slik at det bør
være et godt grunnlag for videre boligutvikling innenfor disse områdene.

Figur 8-12: Delområde for vurdering av byutviklingspotensial. Rød markering viser områder
innenfor influensområdet, mens blå linjer viser områder utenfor.
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9 SAMLET VURDERING AV ALTERNATIVENE
Tilgjengelighet
9.1.1

Tilgjengelighet for gående og syklende

Ved å erstatte dagens parkeringsarealer med hovedreisetorg, ny gjennomgående kulvert til
Glengshølen og Rosenkrantz gate som hovedgangakse for gående vil det bli god tilgjengelighet for
gående og syklende til og innenfor knutepunktet. Hovedforskjellen mellom alternativene er størrelsen
på arealet i knutepunktet og arealet i Grina området. Dette medfører at det i alternativ NFO er mulig å
etablere egen sykkelveg gjennom hele knutepunktet og langs ved spor i retning Hafslund. Alternativ
NFO ansees dermed å være mer i tråd med føringene gitt i sykkelstrategien [13] enn løsningene som
er vist for alternativ Midt.
Tilgjengelighet for gående og syklende:
NFO: Meget god
Midt: God
9.1.2

Tilgjengelighet for kollektivtrafikk og privatbiler

Kollektivtrafikk kommer helt frem til reisetorget for begge alternativer. Reisende med buss i østgående
retning må krysse vegen for å komme til reisetorg. Taxi og privatbiler kommer helt frem til reisetorg, i
tillegg til sekundæratkomst og inngang fra Glengshølen. Det er ingen betydelig forskjell mellom
alternativene.
Tilgjengelighet for kollektivtrafikk og privatbil:
NFO: Meget god
Midt: Meget god

Forholdet til eksisterende bystruktur
Begge alternativene er basert på de samme strategiske grep i forhold til sammenheng med øvrig
bystruktur. Plassering av hovedatkomst, reisetorg og hovedgangakse er lik i begge alternativer, og
med samme potensial for etablering av gjennomgående gangkulvert til Glengshølen. Fv. 118 er en
barriere for myke trafikanter mellom sentrum og stasjonen, men dette er likt for begge alternativ. Det
er også muligheten for etablering av sekundæratkomst i både alternativ NFO og Midt. I alternativ Midt
ligger denne i aksen til Oskar Pedersens vei, som kan gi den større synlighet i gaterommet
sammenlignet med alternativ NFO, der den er forskjøvet noe mot vest. Det er også mulig å
opprettholde kvartalsstrukturen i begge alternativer, men i alternativ Midt kan kvartalet mellom Oskar
Pedersens vei og Nansens gate få et areal som er mindre attraktivt for utvikling, slik at det kan være
hensiktsmessig å slå sammen kvartalene mellom Sverres gate og Oskar Pedersens vei. En sikt og
gangakse er likevel det viktigste å ivareta for at kvartalsstrukturen skal være lesbar, og dette kan
innarbeides i ny bygningsstruktur.
Forholdet til eksisterende bystruktur:
NFO: Meget god
Midt: Meget god

Potensial for byutvikling
9.3.1

Stasjonsområdet som nytt byrom

Plassering av et nytt byrom i forbindelsen med ny stasjon er lik mellom alternativene, og vil ha det
samme potensialet for å aktiviseres av gangaksen som skapes gjennom gangkulvert til Glengshølen.
Bebyggelsen som avgrenser byrommet ligger adskilt fra torget med veg, noe som kan gi en utfordring
med tanke på at utadrettede virksomheter skal aktivisere torget. Eksisterende stasjonsbygg og
planlagt nytt servicebygg i alternativ Midt og godsbygning i alternativ NFO bør sikres utadrettet formål
på bakkeplan. Det som skiller alternativene er disponibelt areal, alternativ NFO vil få et større areal for
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opphold, sykkeltrasé og gangareal, og vurderes dermed å ha et bedre utgangspunkt for å løse
nødvendige funksjoner.
Potensial for stasjonsområdet som nytt byrom:
NFO: Meget god
Midt: God
9.3.2

Mulighetene for ny bystruktur og nye funksjoner innenfor influensområdet

Det er et stort utviklingspotensial innenfor influensområdet i begge alternativer, men NFO oppnår et litt
større potensial for byutvikling. Kvartalsstrukturen skaper tydelige rammer, og en mulighet for
bymessig bebyggelsesstruktur med tydelig sammenheng og i direkte forlengelse av øvrig bystruktur.
Arealene er støyutsatt fra både fv.118 og jernbanen, slik at støysensitive formål som bolig kan være
en utfordring. Grina området utgjør den største forskjellen mellom alternativene, ved at området i
alternativ NFO oppnår ca. dobbelt så stort areal som i alternativ Midt. Hva dette arealet kan brukes til
bør undersøkes nærmere i videre planlegging, men store deler av Grina området ligger innenfor
hensynssone for brann- og eksplosjonsfare for Borregård [15], og det er dermed store begrensninger
for utvikling innenfor dette området.
Potensial for byutvikling innenfor influensområdet:
NFO: Meget god
Midt: Meget god
9.3.3

Mulighetene for ny bystruktur og nye funksjoner utenfor influensområdet

Det er ingen forskjell på byutviklingspotensialet utenfor influensområdet mellom de to alternativene.
Sarpsborg sentrum har et generelt stort potensial for byutvikling i sentrum, med flere arealer som er
lavt utnyttet og en kvartalsstruktur som skaper tydelige rammer for videre bymessig utvikling. Ved at
noen gater blir satt i en ny sammenheng som atkomstgater til stasjonen, og forbindelser mellom
øvrige kvaliteter i bystrukturen, oppstår det grunnlag for å dyrke frem diversitet som kan berike
sentrum og skape en ny attraktivitet for utvikling
Potensial for byutvikling utenfor influensområdet:
NFO: Meget god
Midt: Meget god

Oppsummering
For vurdering av byutvikling er det sett på flere temaer. Oppsummering er vist i tabell 4. I samlet
vurdering kommer alternativ NFO best ut, mens alternativ Midt blir rangert som mindre godt.
Tabell 4: Oppsummering av temaet byutvikling
Tilgjengelighet for gående og syklende
Tilgjengelighet for kollektivtrafikk og privatbiler
Forholdet til eksisterende bystruktur
Stasjonsområdet som nytt byrom
Mulighet for ny bystruktur og nye funskjoner innenfor
influensområdet
Rangering

Midt
God
Meget god
Meget god
God
Meget god

NFO
Meget god
Meget god
Meget god
Meget god
Meget god

2

1

Både i alternativ NFO og alternativ Midt foreligger det potensial for å utvikle et vellykket knutepunkt i
god sammenheng med resten av Sarpsborg sentrum. Alternativ NFO fremstår likevel som et marginalt
bedre alternativ som følge av et noe større areal i knutepunktet og i tilgrensende kvartaler, samt et
utvidet areal i Grina området. Dette muliggjør bedre tilgjengelighet for sykkel både i knutepunktet og i
retning Hafslund, i tillegg til et større potensial for byrom og byutvikling i knutepunktet. Området ved
Grina ligger innenfor hensynssonen til Borregaard [15], og bør dermed vurderes nærmere i forhold til
mulig fremtidig bruk.
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