
Pågående prosjekt :
Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens 
gågate.

Status: 
Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de dan-
ske landskapsarkitektene GHB. 

Avsatte midler til detaljprosjektering 2012. 
Forespørsel om anbud under utarbeidelse. 

St. Marie gate: 
Som en av to akser, etter et romersk byplan-
prinsipp, ligger St. Marie gate midt i Sarpsborg 
sentrum. Sarpsborg har en av landets eldste 
gågater, etablert allerede i 1974. Den ble teg-
net av arkitekt Hans Gabriel Finne, som for 
øvrig var arkitekten bak det tidligere anlegget i 
hovedstadens gågate, Carl Johans gate. I dag, 
37 år senere er det behov for oppgradering.  

I forprosjektet for gågaten er disse struktur-
erende prinsipper etablert: 

•	 Gaten skal være et sammenhengende gulv, 
hvor de gående prioriteres. 

•	 Gatenes krysningspunkter programmeres og 
aktiviseres.  

•	 Trafikken	ensrettes	i	to	tverrgater,	og	trafikk	må	
passere på de gåendes premisser.  

•	 Sarpsborgs grunnleggende elementer, - vann, 
fjell og skog bringes inn i gaten, og bryter gat-
ens sammenhengende gulv i krysningspunk-
tene.

GHB landskapsarkitekter, vil bringe Sarpsborgs grunnleggende elementer, - vann, fjell og skog, inn i gågaten. 

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!



ILLUSTRASJONER FRA FORPROSEKTET:PLANTEGNING GATELØP.



Det blå, grønne i byen

Vann er et sentralt element i forprosjektet.
Sarpsborg er omgitt av vann, men det opplev-
es ikke i dagens gågate. Vannet og elva er 
viktige identitetsbærere for Sarpsborg. Byen 
ble etablert på raryggen som går gjennom 
Østfold, der hvor elva brøt raet, ved Sarpsfos-
sen. Dessverre er tilgangen til vannet i dag 
dårlig, og opplevelsen av vann er minimal når 
man i dag besøker byen.  

I forprosjektet, er vann først og fremst tenkt 
som et opplevelseselement. Damp, rennende 
vann, dyser og lyder av fossen programmerer 
de ulike møteplassene i gateløpet. 

Sarpsborg har også unike grøntstrukturer 
tett på sentrumsområdet. Blandt annet ligger 
Kulås, en store byparken, sør for gågaten og 
Glengshølen, et stort rekreasjonsområdet ved 
Glomma, nord for gaten.

Det ligger en utfordring i å koble byens grønne 
strukturer sammen. Gågaten som et blå, grønt     
offentlig rom er  et sentralt prosjeket i den 
sammenheng.

Gjennom detaljprosjekteringen skal det 
fokuseres på gode, klimavennlige løsninger, 
bruken av vann, belysning, avfall ol. Det vil 
etterstrebes å finne ikke- mekaniske løsninger 
for tilførsel av vann. 

Hvordan kan vannet utnyttes til å bli mer 
enn et opplevelseselement, hvordan kan 
overflatevannet	utnyttes	maksimalt?

Målet er at oppgraderingene av byens mest 
sentrale offentlige byrom kan gi et grunnlag for 
en ny vekst, et attraktivt og levende sentrum. 

Gågaten skal bli et prestisje prosjekt for 
Sarpsborg, som i 2016 markerer sitt 100- års 
jubileum!



PELLYGATA - grønn sykkel- og kollektivgate
kickstart på transformasjon av sarpsborg sentrum øst

Aktuelt prosjekt: grønn sykkel- og kollektiv-
gate i Sarpsbrog sentrum

Pellygata har i dag toveis kollektiv og biltrafikk. 
Fortau er etablert på to sider. Gaten går fra øst, 
gjennom et boligområde og  inn mot byens torg 
og handelsområde. Boligområdet sentrum øst 
er preget av eldre villa bebygelse og nybygde 
blokker. Det er et ønske om et områdeløft.

En femåring samarbeidsavtale om kollektiv- og 
transportutvikling i Nedre Glomma har som mål 
å skape et miljøvennlig transportsystem basert 
på god kollektivtransport, sykkel og gange. 
Dette søkes realisert gjennom en fireåring 
avtale om statlige belønningsmidler for bedre 
kollektivtransport og mindre bilbruk. 

Et aktuelt prosjekt er å tilrettelegge Pellygata 
som en ren sykkel- og kollektivgate fra øst til 
vest gjennom sentrum. Pellygata er i dag en 
del av hovedsykkelvegnettet i sentrum. Det 
skal også tilrettelegges for bedre muligheter for 
sykkelparkering under tak.

Pellygateprosjektet kan markere starten på et 
områdeløft for å gjøre bydelen grønnere og 
mer attraktiv, ved å gi gaten allèbeplantning og 
andre grønne tiltak.  I ny sentrumsplan (ikke 
vedtatt) settes også et helt kvartal av til 
parkareal og det er et mål å samle mindre 
parkeringsareal på mer konsentrete områder 
slik at det frigjøres areal til 
fortettingsmuligheter, lommeparker, lekeraeral-
er og liknende. 



PELLYGATA I DAG

fortau parkering buss buss fortau

fortau sykkel sykkelbuss buss fortau

fortau sykkel sykkel buss fortau

fortau sykkel sykkelbuss fortau

fortau sykkel/ buss eller bil fortau

BUSS OG SYKKEL
to kjøreretninger

BUSS enveiskjørt
SYKKEL toveiskjørt

BUSS enveiskjørt
SYKKEL to felt

SHARED SPACE
sykkel og bil

forslag til ny inndeling av Pellygata


