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FORORD 
 

For å møte klimautfordringene og ta et lokalt ansvar ble Sarpsborg kommune i 2008 med i 

Framtidens byer, et samarbeidsprogram mellom stat, kommune og næringsliv. Sarpsborg er en av 13 

byer som deltar i programmet. Bakgrunnen for samarbeidet er klimatrusselen som er vår tids største 

utfordring. Gjennom avtalen forplikter kommunen seg til å utvikle mer effektive virkemidler og prøve 

ut nye tiltak for å fremme en klima- og miljøvennlig byutvikling. 

Det første handlingsprogrammet for Framtidsbyen Sarpsborg hadde form som et intensjons 

dokument. Det ble utarbeidet i tråd med kommunens politikk, men utenom kommunens ordinære 

budsjett- og handingsplanarbeid.  Dokumentet manglet en egen handlingsdel. Klima- og 

miljøarbeidet er under stadig utvikling. Kommunen har siden oppstart av Framtidens byer rullert eller 

startet rulleringen av flere sentrale planer, noe som nå gjør det aktuelt å rullere 

handlingsprogrammet for Framtidens byer.  

Bystyret vedtok i juni 2011 kommuneplanens samfunnsdel. Miljø har fått et sterkere fokus i dette 

dokumentet, og er løftet inn som et eget innstasområde. Det overordnede målet er at:” Alle i 

Sarpsborg skal være miljøbevisste og delta i en felles miljødugnad for framtida”.   

Sarpsborg har hatt en nedgang i sine klimagassutslipp i perioden 1991-2008 på ca. 22 %.  I juni 2011 

vedtok vi vår nye klima- og energiplan hvor det overordnete målet for klima er: "For å bidra til bedre 

bymiljø og bedre folks helse, skal Sarpsborgsamfunnet redusere de direkte utslippene av klimagasser 

med 50 % innen 2020" (gjelder i forhold til utslippene i 1991).  

I klima- og energiplanen fokuseres det på innsatsområder som er sammenfallende med Framtidens 

byer.  Cirka 70 tiltak/prosjekt er beskrevet i planen og skal gjennomføres i perioden fram til utgangen 

av 2014. Disse tiltakene fra kommunens nye klima- og energiplan danner grunnlaget for Sarpsborg 

kommunes reviderte handlingsprogram for Framtidens byer.  

 

Tiltakene som skal gjennomføres er av ulik karakter. Noen tiltak er enkle å gjennomføre og kan gi 

effekt på kort tid. Andre tiltak er kompetansebyggende, og vil først gi gevinst på lengre sikt.  

 

Areal og transport er et område hvor mulighetene for reduserte klimagassutslipp er størst. Det er 

imidlertid krevende å få gjennomført tiltak både fordi det er flere forvaltningsnivåer som har ansvar 

for virkemidlene, men også fordi det er krevende prosesser som må legges til grunn for å få 

gjennomført tiltakene. Effekten på klimagassutslippene vil ofte også først vises på noe lengre sikt.  

Nedre Glomma og Sarpsborg har det siste året gjort viktige valg og vedtak på areal- og 

transportområdet. I juni 2011 ble det inngått en 5-årig samarbeidsavtale om areal- og 

transportutviklingen i Nedre Glomma. Intensjonen i avtalen er å sikre et mer helhetlig grep og 

koordinering innenfor virkeområdene areal og transport. Partene i dette samarbeidet er Sarpsborg 

og Fredrikstad kommuner, Østfold fylkeskommune, og Statens vegvesen region Øst, avdeling Østfold. 

Med bakgrunn i samarbeidsavtalen er det denne våren sendt en søknad til 

Samferdselsdepartementet om å inngå en 4-årig avtale om belønningsmidler for bedre 

kollektivtransport og mindre bilbruk. Søknadsbeløpet er på 458 millioner kroner. Sarpsborg 
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kommune fattet i februar 2012 et prinsippvedtak om å benytte bompenger som lokal 

brukerfinansiering for å finansiere en transportpakke for Sarpsborg/Nedre Glomma. 

I 2016 feirer Sarpsborg sitt 1000 års jubileum. Tiden fram mot byjubileet og selve jubileumsåret vil 

også aktivt bli brukt for å sette fokus på et bedre bymiljø og Framtidens Sarpsborg.  

Deltagelsen i Framtidens byer er viktig for at Sarpsborg skal nå sine ambisiøse målsetninger for klima 

og et bedre bymiljø.  

 

Sarpsborg xx.xx.12 

  

Sindre Martinsen-Evje 

Ordfører 
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INNLEDNING 
 

Bakgrunn 

Framtidens byer er et samarbeidsprogram mellom stat, kommune og næringsliv som skal bidra til å 

utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø, samt å tilpasse seg 

klimaendringer.  I alt 13 byer og fire departementer deltar i samarbeidet Framtidens byer. I tillegg 

deltar Kommunens sentralforbund (KS) og næringslivet ved Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), 

Virke – hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge og Finansnærings Hovedorganisasjon 

(FNO).  

 

Initiativet til samarbeidsprosjektet Framtidens byer er forankret i St.meld nr. 34 (2006-2007) om 

Norsk klimapolitikk og klimaforliket i Stortinget. Klimaforliket innebærer bred politisk enighet om å 

redusere klimagassutslippene i Norge med 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. 

Innsatsen i de største byene i Norge vil være av avgjørende betydning for å nå det nasjonale målet 

om utslippskutt.   

 

Programmet ledes av Miljøverndepartementet (MD). Samferdselsdepartementet (SD), Olje- og 

energidepartementet (OED) og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) er de øvrige deltagende 

departementene. Avtalen mellom staten, KS, byene og næringslivet ble inngått 19. mai 2009. 

Arbeidet følges årlig opp gjennom et toppmøte med statsråder, ordførere/byrådsledere, politisk 

ledelse i KS og næringslivsorganisasjonene. Programperioden er 2008-2014. Det samarbeides om fire 

innsatsområder: 1) Transport og areal, 2) Stasjonær energibruk i bygg, 3) Forbruk og avfall og  

4) Tilpasning til klimaendringer.  

 

Sarpsborg kommune vedtok sitt handlingsprogram for Framtidsbyen Sarpsborg den 12. mars 2009. 

Arbeidet med å revidere kommunens klima- og energiplan (KE-plan) fra 2001/2002 hadde da nettopp 

startet opp. Ny klima- og energiplan ble vedtatt av bystyret i juni 2011. Klima – og energiplanen 

inneholder de samme innsatsområdene som Framtidens byer. I perioden fram til utgangen av 2014 

vil handlingsprogrammet til Framtidens byer være sammenfallende med handlingsdelen til vedtatte 

klima- og energiplan med noen tillegg. 

 

 
 

 

Klimagassutslipp i Sarpsborg 
Utslippet av klimagasser i Sarpsborg var i 2008 på 374 000 tonn CO2- ekvivalenter, noe som tilsvarer 

7,4 tonn CO2- ekvivalenter pr. innbygger. I tillegg kommer indirekte utslipp fra forbruk. Hovedkildene 

er utslipp fra veitrafikk og stasjonær forbrenning i industrien.  I tråd med kommunens tidligere 

målsetninger har Sarpsborg hatt en nedgang i klimagassutslipp i perioden 1991-2008 på ca. 22 %.  
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Målsetningene i ny klima- og energiplan er ytterligere skjerpet. Sarpsborgsamfunnet har som mål å 

redusere de direkte utslippene av klimagasser med 50 % innen 2020 (sett i forhold til 1991 nivå). 

 

Organisering og samarbeid 
For å nå de ambisiøse målene i klimaplanen er det viktig å etablere samarbeid med forskjellige 

aktører på forskjellige innsatsområder. Det er dessuten avgjørende at klimainnsatsen forankres bredt 

i den kommunale organisasjonen, og at planen fungerer aktivt sammen med en rekke andre planer 

og strategier. Handlingsprogrammet for Framtidens byer er nært knyttet opp til strategiene i 

kommuneplanens samfunnsdel og prinsippene som er lagt til grunn i kommuneplanens arealdel. 

Viktige arealplanleggingsprinsipper er økt fortetting og fornyelse innenfor eksisterende byggesoner. 

Det vil øke konkurransekraften for kollektivtransporten, sykkel og gange. Både søknad om 4-årig 

avtale om belønningsmidler og transportpakke for Sarpsborg/Nedre Glomma har som målsetning å 

dreie valg av transportmidler fra bil til miljøvennlige transportmidler som kollektivtransport, sykkel 

og gange. Tiltak for syklende og gående samt tiltak for kollektivtransporten blir prioritert i utviklingen 

av det framtidsrettet transportsystem i Sarpsborg og Nedre Glomma. 

 

Arbeidet med å tilpasse oss et endret klima og forebygge forurensing og skade på mennesker og 

naturmiljø blir særlig viktig fremover. Klimaendringene er allerede merkbare blant annet i form av 

mer intense nedbørsmengder. Noe arbeid er allerede igangsatt, men klimatilpasningsarbeidet vil få 

økt fokus de kommende år. I Sarpsborg vil arbeidet blant annet konkretiseres gjennom 

revisjonsarbeidet av kommuneplanens arealdel, ny plan for området vei, vann og avløp, samt at det 

følges opp gjennom arbeidet med helhetlig vannforvaltning i Vannområde Glomma Sør. 

 

Kommunen har nedsatt fire arbeidsgrupper i samsvar med programområdene for å følge opp 

arbeidet med Framtidens byer. Etter valget i fjor høst ble varaordfører, Linda Engsmyr, ny 

saksordfører for Framtidens byer. Det ble også oppnevnt en ny politisk referansegruppe for 

Framtidens byer bestående av 5 politikere fra plan- og økonomiutvalget. Referansegruppen har vært 

involvert i arbeidet med revidering av handlingsprogrammet.  

 

Strategiske partnerskap og nettverk mellom kommuner, andre offentlige myndigheter, industri, 

næringsliv, forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og innbyggere er en viktig del av Sarpsborg 

kommunes klimaarbeid fremover. 

  

I løpet av det siste året har bystyret i Sarpsborg vedtatt deltagelse i følgende partnerskap/nettverk: 

 

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma hvor hovedmålet er å 

bidra til å utvikle Nedre Glomma som en attraktiv og konkurransedyktig region på en bærekraftig 

måte, basert på virkemidler innen areal- og transportsektoren. Samarbeidsavtalen er en avtale 

mellom Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune. 

Det åpnes også for at andre parter kan slutte seg til avtalen (for nærmere omtale av 

samarbeidsavtalen se s. 13). 

 

Klima Østfold er et forpliktende klimasamarbeid hvor 16 Østfoldkommuner, Østfold Fylkeskommune 

og Fylkesmannen i Østfold deltar. Formålet med samarbeidet er å styrke grunnlaget for å oppnå 

partenes egne vedtatte klimamål. Klima Østfold skal være et verktøy for gjennomføring av tiltak for 
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reduksjon av klimagassutslipp eller energiforbruk. Det skal samarbeides om prosjekter og tiltak som 

er forenlig med kommunenes vedtatte klima- og energiplaner. Klimarådet vil være øverste organ for 

samarbeidet Klima Østfold. Ordførere i de deltagende kommunene, fylkesordfører og fylkesmannen 

utgjør Klimarådet. Klimarådet vedtar årlig handlingsplan og budsjett. 

 

Med ”Sykkelbyen Nedre Glomma” markeres et forpliktende samarbeid som skal gjøre det bedre for 

syklister både i og mellom byene. Prosjektplanen for "Sykkelbyen Nedre Glomma" kan sees i 

sammenheng med søknaden fra Nedre Glomma om snaue 500 millioner kroner fra 

Samferdselsdepartementets belønningsordning. Et positivt svar på denne søknaden vil føre til at 

enda flere av de foreslåtte sykkeltiltakene kan realiseres. Partene i samarbeidet er Østfold 

fylkeskommune, Statens vegvesen, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. 

 

Bildet til venstre viser ordførere fra 16 kommuner som møttes på Inspiria 29. februar i år for å undertegne en forpliktende 

avtale om å samarbeide for et bedre Østfoldklima. Bildet til høyre er fra oppstart av prosjektet ”Sykkelbyen Nedre 

Glomma”. Foto: Tyra Risnes og Østfold fylkeskommune. 

Energiforum Østfold og Biogass Østfold er eksempler på andre nettverk kommunen deltar i som 

også har medlemmer fra næringsliv og forskningsmiljøer. Førstnevnte forum har som formål å bidra 

til å utvikle Østfold til et verdiskapende og ledende fylke innenfor energiomstilling, samt å sikre 

energiforsyningen til Østfold. Biogass Østfold er et prosjekt som jobber med å samle og bygge 

kunnskap og kompetanse på biogass i Østfold, slik at samfunnet vårt kan dra nytte av fylkets mange 

biogassressurser. Hovedmålet for prosjektet Biogass Østfold 2015 er å bidra til å realisere potensialet 

som ligger i en bærekraftig utnyttelse av ressursene i gjødsel og våtorganisk avfall i Østfold. 

Om handlingsprogrammet og forventninger til staten 
Under hvert av satsningsområdene er det redegjort for prosjekter og tiltak kommunen har 

gjennomført i Framtidens byer fram til nå, og hvordan innsatsen vil videreføres i perioden 2012-2014. 

Framtidens byer strekker seg som nevnt frem til 2014. Handlingsprogrammet fokuserer derfor i 

hovedsak på ”mulighetsrommet” fram til utgangen av 2014, selv om mulige tiltak på lengre sikt også 

er nevnt. Innenfor innsatsområde areal og transport er handlingsprogrammet samordnet med 

Fredrikstad kommune, både faglig og prosessuelt.  

 

Nedenfor er det listet opp de viktigste forventningene Sarpsborg kommune har til staten innenfor de 

fire innstasområdene. 

Areal og transport: 

 Inngåelse av avtale om 4-årig belønningsmidler med SD (jf. brev til SD av 06.03.12) 

 Mobilitetsplanlegging og informasjonsarbeid i samarbeid med Østfold fylkeskommune 
knyttet til etableringen av nytt Østfoldsykehus på Kalnes.  
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Stasjonær energi i bygg: 

 Sarpsborg kommune ønsker at staten skal ta initiativ til å samle og spre informasjon og 
kompetanse om energiøkonomisering lokalt. Eksempelvis opprettelse av et senter som kan 
være en plass for utstilling, informasjonsspredning og rådgivning. 
 

Forbruksmønster og avfall: 

 Nasjonale føringer som stimulerer til mindre forbruk. 

 Samarbeid for utredning av juridiske og praktiske muligheter for å pålegge drivere av 
hurtigmatutsalg ryddeplikt. 

 Vurdere rammebetingelsene for avfallshåndtering for å stimulere til bedre bymiljø (sett i 
forhold til fortettingspolitikken). 
 

Tilpasning til klimaendringer: 

 Tydelig veiledning og retningslinjer som kan legges til grunn i kommunal planlegging for 
forventede klimaendringer. Avklaring rundt ansvar og myndighet for lokal 
overvannshåndtering.   
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BEDRE BYMILJØ  
Framtidens byer samarbeidet har følgende delmål: ”Forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på det 

økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling”. Satsningen på bedre bymiljø 

har fått økt fokus i samarbeidsprogrammet i løpet av 2011. Bedre bymiljø griper inn i alle de fire 

satsningsområdene, og forsterker behovet for samarbeid mellom byene og næringslivet. Bedre 

bymiljø omfatter mange temaer som alle knytter seg til byen og bærekraftig utvikling. Det omfatter 

både sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter.  

I kommunens identitets- og omdømmeundersøkelse, gjennomført av TNS gallup mai 2011, kom det 

tydelig frem at kommunens egne innbyggere ser på byen og sentrum som et viktig knutepunkt, 

handelssted og sosial møteplass. Sentrum blir med andre ord vurdert som en viktig identitetsbærer. I 

undersøkelsen kom det også frem at innbyggerne vurderte situasjonen i sentrum som lite 

tilfredsstillende. Byen oppleves som nedslitt og med estetiske utfordringer. Videre oppleves sentrum 

som ”dødt” med manglende sentrumshandel, kulturopplevelser og folkeliv. Byen og dens sentrum er 

et viktig aspekt ved omdømmebyggingen av Sarpsborg. Av denne grunn er det stort behov for at 

sentrumsutvikling og byfornyelse kommer høyt opp på agendaen hos ulike parter og interessenter i 

Sarpsborg.  

I 2016 fyller Sarpsborg 1000 år. Tusen år skal selvsagt feires med stor festivitas i 2016, men byen 

fortjener mer enn en stor fest. Sarpsborg fortjener investeringer for framtiden basert på stolthet 

over fortiden og nåtiden. Sarpsborg 2016 skal derfor handle om Sarpsborg før, Sarpsborg nå og 

Sarpsborg etterpå. 

 I forprosjektrapporten til tusenårsjubileet ble det identifisert følgende seks fokusområder for 

jubileet; Byutvikling, Historie, Fest, Synliggjøring, Involvering og Miljø.  Det er definert et overordnet 

mål om at ”Byjubileet skal skape forbedringer som varer og bidrar til at Sarpsborg blir en attraktiv by 

for innbyggere, næringsliv og besøkende”. Miljø er også et fokusområde for Sarpsborg 2016, og det 

vil arbeides med å integrere miljøaspektet i alle aktiviteter innunder jubileet der det er relevant. Det 

er derfor naturlig å se arbeidet med byjubileet og Framtidens byer i sammenheng, selv om selve 

1000-årsmarkeringen ikke finner sted før i 2016. 

 
Det er utarbeidet en egen grafisk profil for tusenårsjubileet. Synliggjøringen skal styrke byens omdømme, og gjøre 
sarpingene stolte av byen sin. Denne illustrasjonen er et eksempel på profileringen.  

 
Å engasjere befolkningen i byutviklingsspørsmål og formingen av framtidas Sarpsborg er noe av det 
viktigste vi må fokusere på fram mot byjubileet i 2016. Det er behov for investeringer i fysisk 
infrastruktur for å gjøre sentrum til et mer attraktivt sted å besøke, å jobbe og å bo. En fellesdugnad 
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for et penere, renere sentrum og opprusting fram mot 2016 vil også være et viktig jubileumsprosjekt 
med mål om et bedre bymiljø. 
 

Det er spesielt pekt på behovet for en opprusting av gågata. Sarpsborg har en av landets eldste 
gågater. St. Marie gate er en tradisjonsrik gate, og et sentralt byrom. Da gågata ble bygget i 1974 ble 
det anslått en levetid på 20-30 år. Etter 37 år er behovet for oppgradering stort. Bystyret vedtok i 
2009 et forprosjekt for St. Maries gate. Vann er et av de bærende elementene som foreslås benyttet i 
utformingen av gata. Vann har en viktig historisk betydning for Sarpsborg. Det er viktig for byens 
identitet at tilgangen til og opplevelsen av vann styrkes. I tillegg inneholder forprosjektet prinsipper 
om belysning, noe som også følges opp i en egen lysplan for Sarpsborg sentrum.  
 
Ved utformingen av forprosjektet for gågata ble det ikke bedt om et spesifikt fokus på klima og miljø. 
Likevel er prosjektet meget godt egnet i forhold til bærekraftighet, fordi det spiller så tydelig på vann 
og grønne strukturer. Kommunens deltagelse i Framtidens byer har løftet fokuset på klima og miljø, 
som en tydeligere føring etter at forprosjektet ble vedtatt i 2009. I ettertid har det kommet innspill 
som kan ses på innenfor rammene av forprosjektet:  

 Tydeliggjøre sammenhengen mellom gågate og torg 

 Bruk av permeable flater for å fordrøye overflatevann mer effektivt 

 Etablering av nedgravde avfallsløsninger 

 Lekemuligheter i gågata forsterkes 

 Skilting ut mot de grønne områdene; Glengshølen, Kulåsparken, Sarpsfossen, Torsbekkdalen 
etc. 
 

Det vil anmodes om bærekraftige løsninger når forprosjektet i løpet av 2012 skal detaljeres i forhold 

til drift, økonomi, teknikk, klima og miljø (jf. innstilling i komité for samfunnsutvikling, februar 2012).  

Det er avsatt budsjettmidler de tre neste år til en oppgradering av gågata. Opprusting av gågata er 

også inkludert som tiltak i søknad om belønningsmidler fra samferdselsdepartementet. Sarpsborg har 

også meldt sin interesse for deltagelse i programmet Nasjonale gater og plasser i regi av Statens 

vegvesen og Riksantikvaren. Målet i programmet er å vise hvilken rolle offentlige byrom og gater har 

hatt i utviklingen av det norske samfunnet. 

 
Viktige byrom i Sarpsborg. Bildet til venstre viser nattstemning på torget, mens bildet over til høyre viser gågata i Sarpsborg. 
Foto: Erling Bakken 

 

Gjennom arbeidet med byjubileet er det løftet fram ønske om å styrke aksen fra torget, gjennom 

gågata, opp til middalalderbyen Borg og området rundt Sarpsfossen. Dette er også i tråd med 

fokusområdet i kommunens nye sentrumsplan. Sentrumsplanen er tydelig på å fokusere på 

Sarpsborgs eksisterende kvaliteter. Disse må formidles og tydeliggjøres.  

Skal jubileet fungere som momentum og pådriver for større byutviklingstiltak, er det viktig at 
næringslivet og relevante faggrupper dras inn i de store prosessene dette medfører. Det kan tenkes 
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både å involvere disse i nye prosjekter, men også i pågående byutviklingsprosesser som kan settes 
inn i en jubileumsramme for derved å få større tyngde, engasjement og ”flukt” over seg.  
 
Oppussingen som er gjennomført på torget er å anse som et tusenårsjubileumsprosjekt. Det samme 
er den planlagte opprustningen av amfiet og scenen i Kulåsparken.  
 
Trender i byutvikling og planleggingspraksis er i kontinuerlig endring i takt med samfunnsutviklingen. 
Midlertidighet som et strategisk satsningsfelt har lenge vært brukt i europeiske byer, og man ser nå 
tendenser til den samme utvikling i Norge. Å ta i bruk ubrukte plasser og byrom til aktivitet, 
grøntområder og kulturformidling kan være et omdreiningspunkt i planlegging. Midlertidige byrom 
kan ses som et ledd i utviklingen av den ”kreative” by. Midlertidige aktiviteter og arealanvendelse har 
blitt et attraktivt grep for mange kommuner og private utbyggere. Sarpsborg kommune ønsker også 
å ta i bruk midlertidighet for å styrke den tradisjonelle, planlagte byutviklingen. Midlertidige 
aktiviteter og arealanvendelse har mange fordeler i byutvikling, men kan samtidig også by på en 
rekke utfordringer. For å anvende det temporære strategisk kreves det bestemte egenskaper av 
planleggere som skal kunne koordinere nettverkene. Dette skiller seg ut fra den tradisjonelle 
planleggerrollen som ekspert, og endringene som ses i planleggingspraksisen må i større grad ses i 
sammenheng.  
 

Tiltak innenfor bedre bymiljø: 
 

Bedre bymiljø –  
Tiltak for perioden 2012-2014 (2016): 
Tiltak 
 

Ansvarlige og 
samarbeidende 
aktører 
(hovedansvarlig er 
uthevet) 

Mål for 
gjennom
-føring 

Status Utfyllende 
kommentar/vurdering 

Fellesdugnad for et penere, 
renere sentrum - opprusting 
mot 2016  

Kommunen, 
1000-jubileet, 
eiendoms-
besittere, 
næringsliv, lag 
og foreninger 
med flere 
 

2012-
2016 

 Jubileumsprosjekt. 
Arbeidet må organiseres.  

Oppgradering av St. Maries 
gate med fokus på 
bærekraftige løsninger når 
forprosjekt skal detaljeres. 
(ift.  klima og miljø, drift og 
økonomi). 
 
(* Meldt inn som pilotprosjekt i 
Bedre bymiljø satsningen i 
Framtidens byer) 

Kommune, 
næringsliv, 
eiendoms-
besittere, FB, 
riksantikvar, 
SVV  

2012-
2016 

 

Forprosjekt for oppgradering av 
gågata med fokus på vann i by 
er vedtatt av bystyret den 
11.06.2009. Ved 
detaljprosjektering skal det ses 
nærmere på tema som 
klimatilpasning, 
overvannshåndtering, lys m.m. 

Pellygata – grønn sykkel og 
kollektiv gate 
 
 

Kommune, 
fylkeskommune 
og staten 

2012-
2016 

 

Tiltak i samarbeidsavtalen med 
fokus på framkommelighet for 
kollektivtrafikk. Kommunen 
ønsker også å se på 
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(* Meldt inn som pilotprosjekt i 
Bedre bymiljø satsningen i 
Framtidens byer) 

grønnstruktur og heve 
kvaliteten i området. 

Bruk av midlertidighet* som 
strategi for byutvikling; 
konkretisere prosjekter det 
skal arbeides med frem mot 
byjubileum i 2016 
 
*Benytte ubebygde arealer og 
ledige lokaler til grønne områder 
eller annen aktivitet. 

Kommunen, 
næringsliv, 
frivillige lag og 
foreninger 

 

 

Jubileumsprosjekt. 

Opprusting av Kulåsparken Kommune, 
næringsliv, 
fylkeskommune 
og riksantikvar 

2012-
2016 

 

 

Lysplan for Sarpsborg 
sentrum 

Kommune, 
næringsliv 

2012-
2016 

 
Under utarbeidelse. 
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AREAL OG TRANSPORT 
Areal- og transportpolitikken i Sarpsborg kommune er basert på prinsipper om konsentrert 

byutvikling, utbygging i bybåndet Sarpsborg – Fredrikstad og fortetting. ”Fylkesplan Østfold mot 

2050” og Areal- og transportstrategier for Osloregionen legger disse føringene til grunn. En utbygging 

i tråd med prinsippene for areal- og transportplanleggingen vil øke konkurransekraften for 

kollektivtransporten, få flere til å sykle og gå og dermed redusere CO2-utslippet.  

I dag benytter Sarpsborgs innbyggere i stor grad bil når de forflytter seg. Kommunen har en 

reisemiddelfordeling med meget lav kollektiv- og gangeandel, og lavere enn for landet som helhet.  

Sykkelandelen er også lav. Potensialet for økt sykkel og gange er derfor stort. I følge 

reisevaneundersøkelsen fra 2009 er over halvparten av bilreisene under 5 km og hele 25 % er under 

2 km.  

5-årig samarbeidsavtale for areal og transportutvikling i Nedre Glomma 
Avtalen ble vedtatt i juni 2011. Parter i samarbeidsavtalen er Østfold fylkeskommune, Sarpsborg 

kommune, Fredrikstad kommune og Statens vegvesen region Øst. Intensjonen i avtalen er å sikre et 

mer helhetlig grep og koordinering innenfor virkeområdene areal- og transport. Hovedmålet er å 

utvikle Nedre Glomma som en attraktiv og konkurransedyktig region basert på virkemidler innen 

areal- og transportsektoren. 

Samarbeidsavtalen er et viktig grunnlag i Nedre Glomma sin søknad om en 4-årig avtale med 

Samferdselsdepartementet om belønningsmidler for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. 

Søknaden er vedtatt av bystyret i februar 2011. Det må påberegnes forhandlinger med 

Samferdselsdepartementet før en belønningsavtale vil bli inngått.  

Andre oppgaver som er forankret i samarbeidsavtalen er videre arbeid med transportpakke Nedre 

Glomma, regional handelsanalyse, regional lokaliseringsanalyse samt utvikling av en felles regional 

parkeringspolitikk.  

Kommuneplanens arealdel 
Gjeldende kommuneplans arealdel 2011 – 2020 ble vedtatt februar 2011. Samtidig ble det vedtatt at 

arbeidet med revisjon av arealplanen skulle starte innen 1. september 2011. To områder (Hafslund 

og Alvim) er i gjeldende plan unntatt vedtak grunnet uavklarte innsigelser med hjemmel i jordvern og 

historisk kulturlandskap. I etterkant av vedtaket i februar 2011 har ”Fylkesplanen Østfold mot 2050” 

med en arealstrategi som omfatter alle utbyggingsområdene i arealdelen, blitt godkjent i kongelig 

resolusjon med unntak av næringsområdene på Alvim. De må tilbakeføres til formålet LNF.  

I 2011 ble kommunene i Nedre Glomma-regionen enige om en fordeling av fylkesplanens arealpott. 

Sarpsborg kommune fikk tildelt 4,83 km2 og kommunen kan nå arbeide videre med husholdering av 

arealer frem mot 2050. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 – 2023 ble lagt ut på 

offentlig ettersyn i februar 2012. Det ble samtidig varslet oppstart av planarbeidet. Den viktigste 

utfordringen i revisjonsarbeidet er å se på hvordan Sarpsborg skal vokse frem mot 2050, samtidig 

som veksten ivaretar føringene fra kommuneplanens samfunnsdel, intensjonene i Framtidens byer, 

god byutvikling og fylkesplanens rammer. 
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Kommunedelplan for Sarpsborg sentrum 
Ny sentrumsplan er under utarbeidelse, og legges ut på offentlig ettersyn i løpet av våren 2012. Et 

overordnet mål er konsentrert byutvikling og et levende bysentrum. Videre er det en målsetning å 

styrke sentrum som knutepunkt ved å legge til rette for arbeidsplasser, kulturtilbud og boliger. 

Transformasjon og fortetting av sentrumsarealer for å øke arealeffektiviteten og attraktiviteten for 

næringsliv og beboere vil være viktig. Det fokuseres på viktigheten av offentlige byrom og 

strukturene mellom våre bygde omgivelser. Sikring og tydeliggjøring av eksisterende blågrønne 

strukturer og sammenkobling av de rekreative arealene gjennom etablering av sykkelveier, grønne 

allé-gater og trygge forbindelser gir forutsetninger for framtidig fortetting av byen. Planen definerer 

grenser mellom den tette byen og villaområder, og har som mål å legge rammen for fortetting med 

kvalitet.  

Eksempler fra byens blågrønne struktur. Å bevare og forsterke disse strukturene er viktig fokusområde i ny sentrumsplan. 

Foto: Erling Bakken 

Transportpakke Nedre Glomma / Sarpsborg 
Sarpsborg kommune har som mål å være en kommune i vekst, noe som innebærer at kommunen har 

behov for et robust og effektivt transportsystem. Konseptvalgutredningen for transportsystemet i 

Nedre Glomma-regionen (KVU), i regi av Statens vegvesen viser at Sarpsborg vil ha en trafikksituasjon 

i 2030 som ikke er forenlig med de målsettinger kommunen har. Blant annet viser rapporten at det 

vil være rushtidsforhold det meste av dagen.  

KVUen anbefaler en helhetlig transportpakke for å løse transportutfordringene i Sarpsborg. De 

definerte målene i KVUen forutsetter en dreining av reisemiddelvalget fra bil til kollektiv, sykkel og 

gange. Tiltak for syklende og kollektivtransporten, i tillegg til oppgraderinger i vegnettet er forutsatt å 

inngå i transportpakken. For å finansiere en transportpakke, er realiteten at det må vedtas innføring 

av bompenger. Sarpsborg bystyre gjorde i februar 2012 et prinsippvedtak om å benytte bompenger 

som lokal brukerfinansiering. Videre arbeid for å innføre en transportpakke vil prioriteres.  

Sykkel 
Sarpsborg har vedtatt en plan for hovedvegnettet for sykkel (2008). I 2011 ble det inngått en 

intensjonsavtale for utviking av Sykkelbyen Nedre Glomma. Sykkelbyprosjektet er et samarbeid 

mellom Statens vegvesen region Øst, Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Fredrikstad 

kommune for perioden 2010-2014. Målet er å oppnå synlige resultater på sykkelbruk på kort sikt (4 

år) og andel sykkelreiser skal dobles. Det betyr at 10 % av alle reiser skal gjennomføres på sykkel i 

2014. Avtalen fastslår hvilke oppgaver det skal arbeides med. Bedret infrastruktur for sykkel er 

prioritert høyt i søknad om 4-årig avtale om belønningsmidler for bedre kollektivtransport og mindre 

bilbruk. I tillegg er bedret drift og vedlikehold inkludert i søknaden. 
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Kollektivtransport 
Arealpolitikken som er ført siden 1990-tallet har medført at flere bussruter stadig får større 

publikumsgrunnlag. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å dreie valg av transportmiddel fra bil til 

miljøvennlige transportmidler som kollektivtransport, sykkel og gange. Dagens infrastruktur og 

framkommelighetsproblemer på vegnettet gir i liten grad mulighet til å prioritere 

kollektivtransporten framfor personbiltransporten. Bussene står i de samme køene som 

personbilene. Busstrafikken sliter dermed med å opprettholde regulariteten.  

I søknad om 4-årig avtale om belønningsmidler er det prioritert enkelte mindre tiltak som vil bedre 

framkommeligheten for kollektivtransporten noe. Det er imidlertid først ved realisering av 

transportpakken at Sarpsborg vil kunne få en tilfredsstillende infrastruktur for kollektivtransporten. 

En av de største utfordringene i Nedre Glomma-regionen er å få flere over fra privatbilen tilsykkel, gange  og å reise 

kollektivt.  

Parkering 
Parkeringspolitikken er et viktig virkemiddel for å begrense og styre bilbruken. Gjennom 

kommunedelplan for Sarpsborg sentrum legges det til grunn noen viktige prinsipper som skal gjelde 

for utformingen av parkeringspolitikken i sentrum. Det innebærer blant annet at det bør innføres 

boligsoneparkering og progressive takster i Sarpsborg sentrum. I tillegg bør plasser for 

langtidsparkering flyttes lenger ut, men fortsatt i gangavstand til sentrum. Deretter må det arbeides 

med å innføre endret parkeringspolitikk i sentrum. Endret parkeringspolitikk inngår i søknad om 4-

årig avtale om belønningsmidler for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. 

Jernbane 
Jernbaneverket har utarbeidet en konseptvalgutredning for Intercity strekningen Oslo – Halden. 

KVUen anbefaler en framtidig lokalisering av trase for dobbeltspor. Sarpsborg kommune har KVUen 

på høring våren 2012.  

Sarpsborg kommune har også fått laget en analyse som vurderer to ulike stasjonslokaliseringer – 

gjeldende stasjon og stasjon på søndre del av Borregaardsjordene. Analysen vurderer hvordan de to 

alternativene bygger opp under ønsket by- og sentrumsutvikling. Det har vært særlig fokus på vei og 

jernbane over Sarpsfossen. Analysen vil være et viktig grunnlag for kommunens høringsuttalelse til 

KVU dobbeltspor jernbane. 

Kommunens egne transporter 
Kommunen arbeider kontinuerlig med å optimalisere kjøreruter innenfor person og varetransport og 

redusere utslipp fra kommunens kjøretøy. I 2011 fikk Sarpsborg kommune levert 3 elbiler av typen 

Think. Erfaringene med bruk av elbiler er så langt positive.  
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Informasjons- og holdningsskapende arbeid 
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at andelen bilreiser i Nedre Glomma er høy, 

sammenliknet med landsgjennomsnittet. Undersøkelsen viser også at kunnskapen knyttet til 

rutetilbud for buss er forholdsvis lav. Det er derfor behov for å videreføre og styrke innsatsen knyttet 

til holdningsskapende arbeid og informasjon.  

 

Sarpsborg kommune deltok i 2010 for første gang i Europeisk Mobilitetsuke. Det ble bl.a. avholdt 

sykkelfrokost, mobilitetstorg, byvandring, og sykkelturer. Kommunen har samarbeidet med 

næringsliv, lag og foreninger. Markeringen ble fulgt opp i 2011. 

 

Kommunen arrangerer egen SMART til jobben aksjon. En lokal aksjon for å få flere til å gå, sykle eller 

reise kollektivt til og fra jobb. Aksjonen ble gjennomført både i 2010 og 2011. Transportformer som 

gir både positive helse- og miljøeffekter, slik som sykkel og gange, gir mest poeng i konkurransen, 

mens reising med kollektive transportmidler gir færre poeng ettersom de ikke medfører fysisk 

aktivitet. Kameratkjører man til og fra jobb får man også poeng. Premiering til beste 

enhet/virksomhet. Dessuten er det kjøpt inn tjenestesykler og anlagt sykkelparkeringsplasser for 

kommunalt ansatte. 

Status for tiltak innenfor innsatsområde areal og transport: 
 

Areal og transport –  
Gjennomførte tiltak perioden 2008-2011: 
Tiltak 
(Nummererte tiltak samsvarer med 
tiltak i kommunens KE-plan) 

 

Ansvarlige og 
samarbeidende 
aktører 
(hovedansvarlig er 
uthevet) 

Utført 

  

Utfyllende kommentar/vurdering 

Areal 

1.4  
Utarbeide et arealregnskap 
for Nedre Glomma 

Kommunene i Nedre 
Glomma og  
fylkeskommunen 

2011 Arealpott er fordelt mellom 
kommunene i Nedre Glomma. 
Sarpsborg har fått 4,83 km2 fram mot 
2050. 
 

Transport 

1.6 
Konseptvalgutredning for 
transportsystemet i Nedre 
Glomma 
 

SVV, Sarpsborg og 
Fr.stad kommuner 

2011  

1.7 
Utarbeide samarbeidsavtale 
som grunnlag for å søke om 
fireårig avtale om 
belønningsmidler for bedre 
kollektivtransport og mindre 
bilbruk 
 

Sarpsborg og Fr.stad 
kommuner, fylkes-
kommunen og 
Statens vegvesen 

2011 5- årig samarbeidsavtale ble inngått 
16.06.11 
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Sykkel 

Utarbeide plan for 
overordnet sykkelvegnett 

Sarpsborg og 
Fredrikstad 
kommuner, Statens 
vegvesen 

2009 Planen ble vedtatt av Sarpsborg 
bystyre i mars 2009.  

1.9 
Bygge ut hovedveinett for 
sykkel 
 
 

Kommunen, Statens 
vegvesen, 
Fylkeskommunen 
 

  

- Etablert 545 m 2-
sidig sykkelfelt i 
R.A.gata fra O.H gate 
til Storgata 

Kommunen 2011 Belønningsmidler 2010 

- Regulert ny 
sykkelbru fra Opsund 
til Hafslundsøy 

Kommunen 2011  

- Bygd ny sykkelbru 
over jernbanen ved 
Alvim 

Kommunen, 
Jernbaneverket, 
Statens vegvesen 

2011  

1.10 
Etablere flere 
sykkelparkeringsplasser 
 

Kommunen, Fylkes-
kommunen, Statens 
vegvesen, næringsliv 

  

- Bygd ny 
sykkelparkering på 
Hafslund u.skole 

 

Kommunen 2011  

- Utvidet 
sykkelparkering i 
rådhuskjeller 

Kommunen 2010  

1.11 
Innkjøp av sykler til bruk i 
kommunal tjeneste 

Kommunen   

- Kjøpt inn 3 stk. 
tjenestesykler til 
bruk i rådhuset 

Kommunen 2010  

Kollektiv 

Sanntidsinformasjon på 
holdeplasser langs 
Glommaringen 

Fylkeskommunen 2010 Belønningsmidler 2009  
 

Sykkelparkering/utbedring 
av to holdeplasser langs 
Glommaringen; rv 111 
Hafslund og rv. 109 Greåker 

SVV, kommunen 2010 Belønningsmidler 2009 

Parkering 

Fått utarbeidet rapporten 
”Parkering i Sarpsborg” 

Kommunen 2011  

Jernbane 

Fått utarbeidet rapporten 
”Konsekvenser 

Kommunen 2011  
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stasjonslokalisering 
Sarpsborg” (jernbane) 
 

Miljøvennlig drivstoff / ladeinfrastruktur 

1.15 
Etablere flere ladepunkter 
for el-motorvogn 

Kommune, 
næringsliv, 
Transnova 

  

- Etablert 4 stk. 
ladepunkter på 
kommunale plasser i 
Sarpsborg sentrum 

Kommunen 2010  

- Etablert 5 stk. 
ladepunkter på 
andre offentlige/ 
private plasser 

Næringslivet, 
Transnova 

2009-
2010 

 

1.17 
Innkjøp av elbiler og evt. 
biogassbiler til bruk i 
kommunal transport 

Kommunen ved alle 
virksomheter som 
disponerer biler 
 

  

- Sarpsborg kommune 
har kjøpt inn 3 stk. 
elbiler til bruk i 
kommunal tjeneste 

Kommunen 2011  

 

Areal og transport –  
Løpende og delvis gjennomførte tiltak i perioden 2008-2014: 
Tiltak 
(Nummererte tiltak samsvarer med 
tiltak i kommunens KE-plan) 

 

Ansvarlige og 
samarbeidende 
aktører 
(hovedansvarlig er 
uthevet) 

Mål for 
gjennom-
føring 

Status/utfyllende 
kommentar/vurdering 

Areal 

1.1 
Legge klima- og 
energihensyn til grunn ved 
rullering av 
kommuneplanens arealdel  

Kommunen 2014 Arbeidet med rullering av planen er 
påbegynt. Planprogram har vært på 
høring, mars/april 2012. 

1.2  
Legge klima- og 
energihensyn til grunn ved 
rullering av 
kommunedelplan for 
sentrum 
 

Kommunen 2012 Planen legges på høring sommeren 
2012. 

1.3 
Avklarere funksjon til 
Hafslundområdet i et 
helhetlig 
byutviklingsperspektiv 
 

Kommunen, 
næringsliv 

2014 Arbeidet med rullering av arealplanen 
er påbegynt. Planprogram har vært på 
høring, mars/april 2012. 
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1.5 
Begrense nedbygging av 
høyproduktive 
skogsområder 

Kommunen Løpende  

Transport 

1.6 
”Bypakke Sarpsborg” -  
Helhetlig transportutredning 
for Nedre Glomma med 
formål å redusere utslipp fra 
veitrafikken, bedre 
framkommeligheten for 
næringslivets transport og 
bidra til levende bysentra 

Sarpsborg og 
Fredrikstad 
kommuner, 
fylkeskommunen 
og Statens 
vegvesen 

2011-
2014 

Konseptvalgutredning for 
transportsystemet i Nedre 
Glommaregionen er gjennomført. 
Prinsippvedtak om bompenger kom i 
Sarpsborg 16.02.12. Videre arbeid vil 
være å utrede og vedta grunnlag for 
en stortingsproposisjon om 
transportpakken. 

1.7 
Utarbeide samarbeidsavtale 
som grunnlag for å søke om 
fireårig avtale om 
belønningsmidler for bedre 
kollektivtransport og mindre 
bilbruk 

Sarpsborg og, 
Fredrikstad 
kommune, 
 fylkeskommunen 
og Statens 
vegvesen 

2011-
2012 

5-årig samarbeidsavtale ble inngått 
16.06.11. Følge opp med tiltak som 
beskrevet i søknaden (se under). 

Tiltak i samarbeidsavtalen: 
- 4-årig avtale om 

belønningsmidler 

Statens 
vegvesen, 
fylkeskommunen, 
Fredrikstad og 
Sarpsborg 
kommuner 

2012-
2014 

Søknad om belønningsmidler vedtatt i 
bystyret februar 2012. 

- Endret 
parkeringspolitikk i 
sentrum 

Sarpsborg 
kommune 

  

- Felles regional 
parkeringspolitikk i 
Nedre Glomma 

Sarpsborg  og 
Fredrikstad 
kommuner og 
fylkeskommunen 

  

- Regional 
handelsanalyse 

Sarpsborg og  
Fredrikstad 
kommuner og 
fylkeskommunen 

  

- Regional 
lokaliseringsanalyse 

   

Tiltak i belønningssøknaden:  
 

- Kollektivfelt 
Rolvsøybrua 

 

Statens vegvesen 
Region Øst 

  

- Utvidelse til 2 
kjørefelt på fv 118 
før Hafslund 

Statens vegvesen 
Region Øst 

  

Jernbane 

1.8 
Bidra i planlegging av 

Fylkes-
kommunen, 

2011-
2012 

Konseptvalgutredning for IC Oslo-
Halden er sendt på høring med frist 
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dobbeltspor jernbane, KVU 
for IC Oslo - Halden 

Fredrikstad og 
Sarpsborg 
kommuner,  
jernbaneverket 

29.06.12 

Sykkel 

1.9 
Bygge ut hovedveinett for 
sykkel 
 

Kommunen, 
statens vegvesen, 
fylkeskommunen 
 
 

2011-
2014 

 

1.10 
Etablere flere 
sykkelparkeringsplasser 
 

Kommunen, 
fylkeskommunen, 
statens vegvesen, 
næringsliv  

2011-
2014 

 

1.11 
Innkjøp av sykler til bruk i 
kommunal tjeneste 

Kommunen 2011-
2014 

 

Miljøvennlig drivstoff / ladeinfrastruktur 

1.14 
Bidra til at miljøvennlig 
drivstoff blir tilgjengelig, bla. 
gjennom eksisterende 
nettverk som Biogass Østfold 
og Energiforum Østfold 

Kommunen, 
næringsliv, 
landbruk 

Løpende Kommunen deltar i nettverk (Biogass 
Østfold og Klima Østfold) som arbeider 
med problemstillingen 

1.15 
Etablere flere ladepunkter 
for el motorvogn 

Kommune, 
næringsliv, 
Transnova 

Løpende Det er etablert 4 kommunale 
ladepunkt på kommunale plasser, i 
tillegg til x i regi av næringslivet. 

- Etabelere 
hurtigladestasjon for 
elbiler på Alvim (ved 
E6) 

Fortum, Østfold 
fylkeskommune, 
Transnova, 
kommunen 

2012 Inngår i handlingsplan for Klima 
Østfold 

1.16 
Videreutvikle miljøkrav ved 
innkjøp av kjøretøy og 
maskiner ift. beste 
tilgjengelige teknologi 

Kommunen Løpende Inngår i handlingsplan for Klima 
Østfold 

1.17 
Innkjøp av elbiler og evt. 
biogassbiler til bruk i 
kommunal transport 

Kommunen ved 
alle virksomheter 
som disponerer 
biler 

Løpende Kommunen har kjøpt inn 3 stk. elbiler. 
Vurderes ved innkjøp. 

Annet 

1.20 
Bygge ut et tilstrekkelig 
målenettverk for overvåking 
av lokal luftkvalitet 

Kommunen, SVV, 
Fylkeskommunen 
og lokal industri 

2012-
2014 

Kommunen samarbeider med tre 
andre kommuner i ytre Østfold (Moss, 
Fr.stad, Halden)om lokal 
luftovervåking. 

5.7 
Gjennomføre gå- og 
syklekampanjer til jobb 
 

Sarpsborg 
kommune, 
Fredrikstad 
kommune, 
Østfold 
fylkeskommune, 

Årlig SMART til jobben-aksjonen er 
gjennomført i 2010 og 2011. 
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næringsliv 

5.8 
Gjennomføre ”Gå til skolen”-
kampanjer ved alle 
barneskolene 

Kommunen 
v/enhet plan og 
samf.utvikling, 
skolene,  FAU 

Årlig  

5.9 
Markere europeisk 
mobilitetsuke og bilfri dag 
for å stimulere til 
miljøvennlige transporter 

Kommunen, 
næringsliv, 
frivillige lag og 
foreninger 

Årlig Mobilitetsuka ble markert i 2010 og 
2011 

 

Areal og transport –  
Ikke påbegynte tiltak/tiltak for perioden 2012-2014: 
Tiltak 
(Nummererte tiltak samsvarer med 
tiltak i kommunens KE-plan) 

 

Ansvarlige og 
samarbeidende 
aktører 
(hovedansvarlig er 
uthevet) 

Mål for 
gjennom-
føring 

Status/utfyllende 
kommentar/vurdering 

1.12 
Vurdere etablering av 
bysykkelordning 
 

Kommunen 2014  

1.13 
Vurdere innføring av 
sykkelgodtgjøring i 
kommunal tjeneste 

Kommunen 2012  

1.18 
Gjennomføre kurs i 
økokjøring for kommunalt 
ansatte 

Kommunen  
 

2012-
2014 

 

1.19 
Vurdere å etablere et 
telefon-/videokonferanse 
rom på Rådhuset. 

Kommunen 
v/enhet 
kommunikasjon 
og service  

2012  
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STASJONÆR ENERGIBRUK I BYGG 
Sarpsborg har i nasjonal sammenheng et stort energiforbruk og stort utslipp av klimagasser. Det 

skyldes først og fremst mye kraftkrevende industri. I 2009 var totalt stasjonært energiforbruk i 

kommunen 2833,7 GWh. Fordelingen på ulike energibærere er vist under. Husholdningene stod for 

16,4 % av energiforbruket i kommunen, tjenesteyting stod for 9,2 %, primærnæringen for  

0,5 %, fritidsboliger for 0,4 % og industrien for 73,5 %. 

 

 
Figuren til venstre viser stasjonært energiforbruk i Sarpsborg kommune fordelt på ulike energibærere for 2009. Bildet til 

høyre viser vårflommen i Sarpsfossen i 2011. Foto: Erling Bakken 

 

Energisparing og energieffektivisering i kommunale bygg/anlegg 
Sarpsborg kommune har siden 1990-tallet hatt fokus på å redusere kommunens energiforbruk. I 

kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 har Sarpsborg kommune som mål at Sarpsborgsamfunnet 

skal ha lavt energibruk og bruke fornybare kilder. Dette følges opp gjennom kommunens nye klima- 

og energiplan. Kommunen har satt som mål å redusere energiforbruket i kommunale bygg og anlegg 

med 25 % innen 2020. Oljeforbruket skal også ned tilsvarende (reduksjonene gjelder ift. 2008). I 

perioden fra 2008 til 2011 er energiforbruket pr. m2 i kommunale bygg redusert med ca. 16 % til 177 

kwh/år. Kommunens forbruk av fyringsolje ble redusert med 35,5 % fra 2010 til 2011, tilsvarende ca. 

31 000 liter. Nedgangen skyldes i stor grad kommunens satsing på varmepumper samt andre enøk 

tiltak. Varmepumper bygges stort sett på alle nybyggprosjekter utenfor konsesjonsområdet til 

fjernvarmeselskapet. Kommunen har god oversikt over energibruk i bygg som kommunen selv eier. 

Utfordringen framover blir også å sette krav til drift og energieffektivitet i bygg hvor kommunen er 

leietaker.  

 

Pilotbygg og forbildeprosjekt 
Kommunen har fortsatt en utfordring i satsningen med forbildeprosjekt på byggsiden. Kommunens 

bygghåndbok angir krav til nybygg. Lavenergibygg har vært normen hittil, men det planlegges nå også 

en ny kommunal sentrumsbarnehage med passivhusstandard.  

Det arbeides dessuten for å skape et pilotbygg og forbildeprosjekt innen energieffektiv rehabilitering 

med utgangspunkt i St. Olav videregående skole i Sarpsborg. Ambisjonen er å skape nye løsninger, 

arbeidsmetoder og innovasjoner gjennom utviklingen av et pilotbygg. Gjennom pilotprosjektet skal 

det skapes et utstillingsvindu for nye løsninger som samtidig skal fungere som en forskningsarena og 

en undervisningsarena. Dette som en del av VRI-satsingen i Østfold. Til nå har en foreløpig 

arbeidsgruppe bestående av COWI, Multiconsult, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Handegård 

arkitektur, Trebruk AS og Høgskolen i Østfold arbeidet med å velge ut det bygget som har det beste 
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utgangspunktet, og som altså ble St. Olav vgs i Sarpsborg. Sarpsborg kommune har ønske om at dette 

prosjektet kan inngå i pilotsatsningen Framtidens bygg.  

 

Kompetansebygging og samarbeid 
Skal Sarpsborg kommune nå sine klimamål er det nødvendig å rette innsatsen i større grad mot å 

redusere det generelle energiforbruket, og øke takten i overgangen til fornybare energikilder. Vi må 

arbeide for en mer offensiv forvaltningspraksis, kompetanseheving og samarbeid med utbyggere.  

 

Sarpsborg kommune har som strategi å legge til rette for og stimulere til at innbyggere, næringsliv og 

organisasjoner tar klimaansvar. Kommunen skal bidra til kunnskapsbygging og sette krav til mer 

energi- og miljøvennlige byggeløsninger. Et styrket samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, 

næringslivet, miljøorganisasjoner og universitet/høyskoler om videre satsing innen fornybar energi 

og energieffektivisering er viktig. Nevnt innledningsvis deltar kommunen allerede i flere nettverk. I 

samarbeid med Fredrikstad kommune har vi arrangert grønne frokostmøter med tema energibruk og 

framtidens bygg. Gjennom samarbeidet Klima Østfold vil vi i løpet av 2012 blant annet sette fokus på 

kommunale planvirkemidler i areal- og byggesaksbehandlingen, informasjons- og holdningsskapende 

arbeid og energiledelse i kommunale bygg.  

 

Inspiria science center åpnet i 2011 på Grålum i Sarpsborg. Senterets visjon er å være en aktiv 

pådriver i samfunnsutviklingen. Senteret skal inspirere til kunnskap og bevisstgjøre 

fremtidsholdninger hos barn og unge innen Energi, Miljø og Helse. Inspiria  vil være et fyrtårn for å 

skape bevisste holdninger til miljø- og energiutfordringer for barn og unge. Senteret vil også være en 

attraktiv møteplass for næringsliv, utdanningsintstitusjoner og kulturnæringer. Sarpsborg kommune 

er vertskommune og står sammen med Østfold fylkeskommune, øvrige kommuner i Østfold og 

næringslivet i regionen bak realiseringen av Inspiria.  

 

Industri og fjernvarme 
Industrien i Sarpsborg står for en stor andel av de totale klimagassutslippene i Sarpsborg. Tiltak 

innenfor denne sektoren vil derfor kunne ha stor effekt. Borregaard har i over hundre år vært 

Sarpsborgs nøkkelbedrift og framstår i dag som et globalt ledende bioraffeneri. De har gjennom en 

årrekke arbeidet systematisk med en strategi for varmeenergi som har som mål å redusere bruken av 

fossilt brensel. Borregaard dekker nå sitt grunnlastbehov med fornybare kilder og avfall. Industrien 

leverer også overskuddsvarme til fjernvarmeanlegget i Sarpsborg sentrum. I tillegg har Borregaard 

investert i nye aggregater i sin kraftstasjon i Sarpsfossen. De nye aggregatene har bedre 

virkningsgrad enn de gamle, og kraftverket har fått økt kapasitet til å utnytte mer flomvann. Samlet 

sett gir dette en årsproduksjon av ren, fornybar kraft på 55 GWH som tilsvarer strømforbruket i 

24 000 eneboliger. 

 

Overgang til alternativ energiforsyning har de senere år vært fulgt opp gjennom krav om tilknytning 

til fjernvarmeanlegget i sentrum. Biovarme Sarpsborg AS startet de første leveransene av fjernvarme 

i Sarpsborg sentrum i oktober 2010. Fjernvarmepotensialet er ca. 19,5 GWh, og tiltaket vil redusere 

klimagassutslipp tilsvarende 8000 tonn CO2-ekvivalenter pr. år. Kommunen vurderer fortløpende 

hvilke av sine bygg som kan knyttes opp mot fjernvarmenettet. For 2010 brukte kommunen i 

underkant av 200 000 kwh fjernvarme. Det er imidlertid flere problemstillinger knyttet til bruk av 

fjernvarme. Fjernvarme kombinert med bygg som krever lite tilførsel av energi (lavenergi/passivhus), 
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behov for kjøling etc.  Plan- og bygningsloven gir kommunen anledning til å gjøre unntak fra 

tilknytningsplikten der det kan dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være 

miljømessig bedre enn tilknytning.  

 

Sarpsborgs utfordring videre blir å planlegge og å bygge mer energivennlig. Dette gjelder også 

kommunale bygg. En konsentrert og miljøvennlig utbygging nær hovedstammen i fjernvarmenettet, 

samt ved kollektivtraseene blir viktig. Kommunen må sette krav om lavt energibruk og høy andel 

fornybar energi i nye utbyggingsområder. I eksisterende bygg og anlegg er det viktig å gjøre tiltak for 

å redusere energibruken ytterligere.  

 

 
Bildet til venstre viser fjernvarmeanlegg under etablering i Sarpsborg. Markering av Earth hour i 2011 med bykamp mellom 

Sarpsborg og Fredrikstad på bilde i midten. Bildet til høyre illustrerer ny og gammel bygningsmasse i Sarpsborg sentrum. 

Foto: Erling Bakken og Grete Rasmussen.  

 

Status for tiltak innenfor innsatsområde stasjonær energi i bygg: 
 

Stasjonær energi i bygg –  
Gjennomførte tiltak perioden 2008-2011: 
Tiltak 
(Nummererte tiltak samsvarer med 
tiltak i kommunens KE-plan) 

 

Ansvarlige og 
samarbeidende 
aktører 
(hovedansvarlig er 
uthevet) 

Utført 

  

Utfyllende kommentar/vurdering 

Utbygging av fjernvarme i 
Sarpsborg 

BioVarme Sarpsborg 
AS, kommunen, 
næringsliv og private 
aktører  

2010 Fjernvarmeanlegget i sentrum åpnet 
oktober 2010.  

2.7 
Kommunen skal ha en ENØK-
ansvarlig som rådgir egen 
kommune og bidrar til å 
sikre oppfølging av energi og 
energiøkonomiseringstiltak 

Kommunen v/enhet 
byggservice 

2010 Det er utpekt en ENØK ansvarlig. 

2.10 
Fase ut oljebaserte fyrkjeler i 
kommunale bygg 

Kommunen v/enhet 
byggservice 

 Utenfor konsesjonsområde for 
fjernvarme blir nye større bygg bygget 
med varmepumpe som 
hovedoppvarmingskilde  

- Installert 5 (snart 6) 
bergvarmepumper, 3 
luft/vann 

Kommunen 2008-
2011 

Varmepumper som er installert fra 
2008 og fram til i dag i kommunale 
bygg. 
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varmepumper og 3 
luft/luft 
varmepumper 

2.12 
Arrangere faglige samlinger 
(frokostmøter, seminar ol.) 
for å stimulere til økt 
bygging/rehabilitering av 
lavenergi- og passivhus i 
Nedre Glomma  

Kommunene 
Sarpsborg og 
Fredrikstad m/flere 

2010 Det er avholdt 2 frokostmøter i Nedre 
Glomma i 2010. Møteserien følges 
opp i 2012. 

Kommunens bygghåndbok er 
revidert bla. mht. klima og 
energivennlige bygg. 

Kommunen v/enhet 
byggservice 

2011  

Etablering av Inspiria Science 
Center  
 

Kommuner, 
fylkeskommune, 
staten og lokalt 
næringsliv 
 

2011 Senteret åpnet på Grålum i 2011. 

 

Stasjonær energi i bygg –  
Løpende og delvis gjennomførte tiltak i perioden 2008-2014: 
Tiltak 
(Nummererte tiltak samsvarer med 
tiltak i kommunens KE-plan) 

 

Ansvarlige og 
samarbeidende 
aktører 
(hovedansvarlig er 
uthevet) 

Mål for 
gjennom-
føring 

Status/utfyllende 
kommentar/vurdering 

2.1 
Videre utbygging av 
fjernvarmenettet i 
Sarpsborg. Fjernvarmen er 
basert på lokal overskudds-
energi, samt fornybare og 
energieffektive energikilder. 

BioVarme 
Sarpsborg AS, 
kommunen, 
næringsliv og 
private aktører  

2012- Det er i hovedsak fjernvarmenettet i 
sentrum som er bygd ut. 
Fjernvarmeutbygger har ytterligere to 
konsesjonsområder i Sarpsborg som 
de vurderer å slå sammen til ett stort 
område (Sentrum, Sarpsborg vest og 
deler av Greåker/Alvim). Det skal 
etableres en varmesentral for nytt 
Østfold sykehus i konsesjonsområde 
Sarpsborg vest. Området er nå under 
regulering. 

2.2 
Krav om klima- og 
miljøvennlige 
lavenergiløsninger i nybygg 
og ved hovedrehabiliteringer 

Kommunen 
v/enhet 
byggesak, 
landbruk og kart, 
enhet plan og 
samf.utvikling, 
næringsliv og 
private 
 

Løpende  

- Utarbeide felles 
forslag til klima- og 
energikrav til 
kommuneplan, 

Kommunen 
v/enhet 
byggesak, 
landbruk og kart, 

2012 Fellestiltak gjennom nettverket Klima 
Østfold. Planleggere i 16 kommuner i 
Østfold skal vurdere kommunale 
virkemidler. 
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detaljregulering, 
utbyggingsavtaler. 
Tilrettelegge for at 
kommunene i 
samarbeid 
implementerer 
kravene i kommune-
organisasjonene. 

enhet plan og 
samf.utvikling, 
Klima Østfold 

2.4 
Tilrettelegge for vannbåren 
varme i alle kommunale 
nybygg og ved 
hovedrenovering 

Kommunen v/ 
enhet eiendom 

Løpende Dette gjøres for alle nye bygg over 500 
m2. Gjennomføres ikke alltid ved 
renovering (iht. kost-nytte).  

2.8 
Utarbeide en ENØK strategi 
som viser ENØKkanalyser 
samt tiltaksplaner med 
mulige enøktiltak i alle 
kommunale 
bygg/pumpestasjoner 

Kommunen 
v/enhet 
byggservice 

2012-
2014 

Arbeid med å kartlegge bygg er 
påbegynt. Tiltak følges opp årlig. 

- Kartlegging av bygg 
ved 
termofotografering 

Kommunen 
v/enhet 
byggservice 

Løpende CA. 50 % av kommunens bygg er 
kartlagt. Sjekker også kvalitet av 
gjennomført arbeid ved nybygg. 

2.9 
Innføre et felles sentralt 
driftskontrollanlegg for å 
styre de tekniske anleggene i 
kommunale bygg 

Kommunen 
v/enhet 
byggservice 

2012-
2013 

Ca. 30 bygg har pr. i dag SD-anlegg. 
Arbeides med å forbedre styringen. 

- Tilrettelegging for 
implementering av 
energistyring og – 
overvåking 
(energioppfølgingsys
tem EOS) 

Kommunen 
v/enhet 
byggservice 

2012 Fellestiltak gjennom Klima Østfold.  
Samarbeid om valg av system, 
bestilling og tilbud om implementering 
hos kommuner som ikke er i gang. 
Energianalyse av kommunale bygg mv. 

2.10 
Fase ut oljebaserte fyrkjeler i 
kommunale bygg 

Kommunen 
v/enhet 
byggservice 

Løpende Utenfor konsesjonsområde for 
fjernvarme blir nye større bygg bygget 
med varmepumpe som 
hovedoppvarmingskilde (eks. nytt 
Valaskjold sykehjem, nytt vaskeri). Ny 
bergvarmepumpe blir installert på 
Sandbakken skolene. 

2.11 
Ved innkjøp skal 
energisparing og 
miljøfremmende produksjon 
legges til grunn som kriterier 
 

Kommunen Løpende  

2.13 
Legge til rette for 
bioenergiprosjekter gjennom 
deltagelse i eksisterende 

Kommunen, 
fylkeskommunen 
og næringsliv 

Løpende  
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nettverk som Energiforum 
Østfold etc.  
 

2.14 
Formidling av krav og 
målsetninger til 
energieffektivitet i bygg til 
utbyggere 

Kommunen 
v/enhet 
byggesak, 
landbruk og kart, 
enhet plan og 
samf.utvikling 

Løpende Tema ved forhåndskonferanser. 

5.1 
Utarbeide og gjøre kjent et 
årlig miljø- og klimaregnskap 
for Sarpsborg kommune 

Kommunen 
v/enhet plan og 
samf.utvikling 

Fra 2011 Arbeid er påbegynt og gjøres gjennom 
samarbeidet Klima Østfold. 

5.10 
Markering av ”Earth hour” – 
en symbolsk markering der 
folk over hele verden blir 
oppfordret til å slukke lyset 
en time for klimaet 

Kommunen 
v/enhet plan og 
samf.utvikling, 
enhet 
byggservice, 
nabokommuner, 
næringsliv, 
frivillige lag og 
foreninger 

Årlig Gjennomført i Sarpsborg siden 2009. 
Bykamp mot Fredrikstad er arrangert i 
perioden 2010-2012.  

5.11 
Alle elever skal gjennomgå 
undervisningsopplegget til 
Regnmakerne i løpet av 
barneskolen - lærere tilbys 
kursing ved behov 

Kommunen 
v/enhet utvikling 
oppvekst 

Løpende Foreløpig er dette et frivillig tilbud. 
Det foreligger pr. i dag foreligger det 
ikke pålegg fra skoleeier om at alle 
skoler/klassetrinn skal benytte seg av 
Regnmakerskolen.  
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Stasjonær energi i bygg –  
Ikke påbegynte tiltak/tiltak for perioden 2012-2014: 
Tiltak 
(Nummererte tiltak samsvarer med 
tiltak i kommunens KE-plan) 

 

Ansvarlige og 
samarbeidende 
aktører 
(hovedansvarlig er 
uthevet) 

Mål for 
gjennom-
føring 

Status/utfyllende 
kommentar/vurdering 

2.3 
Vurdere å etablere et lokalt 
kommunalt ENØK-fond for å 
stimulere innbyggere til 
energisparing og bruk av 
fornybar energi  

Kommunen 
v/enhet 
byggservice 

2012-
2014 

Spilles inn i arbeidet med 
handlingsplan og budsjett i 2013. 

2.5 
Kommunens 
eiendomsforvaltning skal 
vurdere å utvikle en miljø- og 
klima- og energistrategi for 
utvikling samt kjøp og salg av 
eiendommer  

Kommunen v/ 
enhet eiendom 

2012-
2014 

 
 

2.6 
Utpeke ett nybygg og ett 
rehabiliteringsprosjekt som 
pilotprosjekter for 
satsningen Framtidens bygg 
under Framtidens byer  

Kommunen v/ 
enhet eiendom 

2012-
2013 

Det vurderes om ny kommunal 
barnehage i sentrum skal bygges som 
passivhus. Spilles inn i arbeidet med 
handlingsplan og budsjett i 2013. 
St. Olav vgs. er valgt som pilotbygg av 
fylkeskommunen og skal fokusere på 
energivennlig rehabilitering. 
Kommunen ønsker at dette prosjektet 
skal få status som forbildebygg i 
Framtidens bygg.  
 

Vurdere kjøp av strøm med 
opprinnelsesgaranti 

Kommunen v/ 
enhet 
byggservice og 
enhet økonomi 

2012  

Kommunen skal sette krav til 
energibruk i bygg de leier   

Kommunen 
v/enhet eiendom 

2012-
2014 
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FORBRUKSMØNSTER OG AVFALL 
Økonomisk vekst og økt forbruk av varer og tjenester fører også til økte mengder avfall. Verdifulle 

materialer i avfallet blir i økende grad tatt vare på gjennom bedre sortering og mer avanserte 

gjenvinningsprosesser. Dermed unngås unødig sløsing med ressurser når avfall kastes. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 sier at: ”Sarpsborgsamfunnet skal produsere lite avfall og 

være gode på gjenvinning.” Det er skissert flere strategier for å oppnå denne overordnede 

målsetningen. Blant annet å videreutvikle sorteringsordninger for husholdningsavfall, og at Sarpsborg 

kommune skal ”feie for egen dør” og gå foran som et godt eksempel i daglig drift. Videre skal 

kommunen bidra til å bedre innbyggernes kunnskap og holdninger til forbruk og avfall og kommunen 

skal prioritere bruk av produkter og tjenester med miljø-, energi- og klimatilpasset profil. Mål og 

tiltak på avfallsområdet følges opp gjennom kommunens egen hovedplan for avfall med tilhørende 

handlingsplan. I tillegg inneholder ny klima- og energiplan mål og tiltak innenfor innsatsområdet 

forbruksmønster og avfall. 

Avfallsmengder og renovasjonsordning i Sarpsborg 
Husholdningene i Sarpsborg produserer store mengder avfall som må tas hånd om. For å redusere 

klimagassutslippene og utnytte ressursene i avfallet bedre innførte Sarpsborg kommune innsamling 

av plastemballasje fra husholdningene i 2011. Gjennom deltagelse i nettverket Biogass Østfold 

vurderer kommunen å innføre kildesortering av matavfall for produksjon av biogass. Nedenfor vises 

hvor mye husholdningsavfall som i 2011 ble samlet inn per innbygger i Sarpsborg og hvilken 

behandling det fikk: 

Materialgjenvinning: 112 kg (26,9 %) 

Energigjenvinning: 297 kg (71,4 %) 

Deponering: 5 kg (1,2 %) 

Annen behandling: 2 kg (0,5 %) 

Til sammen: 416 kg 

Sarpsborg kommune har i dag en renovasjonsordning som omfatter: 

- Henteordning for papp/papir/drikkekartong 
- Henteordning for plastemballasje (Ny i 2011) 
- Henteordning for brennbart restavfall 
- Bringeordning (38 returpunkter) for glass- og metallemballasje 
- Bringeordning (Ett bemannet mottaksanlegg, Gatedalen) for gratis levering av gjenvinnbart 

avfall og for levering av avfall mot betaling 
 
Kommunen driver også aktiv informasjon til kommunens innbyggere og næringsliv om 

avfallsminimering, gjenbruk og gjenvinning. 

”Feie for egen dør” 
Miljøutfordringene innebærer betydelige utfordringer for offentlig sektor. For Sarpsborg kommune 

er det et mål å redusere miljøbelastningen fra egne virksomheter ved å innføre miljøstyring i 

kommunen, og det er satt mål om at alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres.  I 

kommunens nye klima- og energiplan er det satt mål om at  1/3 av kommunens virksomhet skal være 

miljøsertifisert innen 2014. Videre er målet at all kommunal virksomhet skal være sertifisert innen 

2020. Pr. i dag er det kun tre kommunale barnehager som er sertifisert etter miljøfyrtårnordningen. 
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Det er imidlertid igangsatt arbeid med å få flere sertifisert, slik at kommunens målsetninger nås. 

Miljøfyrtårnsertifisering bidrar til en besparelse på miljø og kan også gi en betydelig økonomisk 

gevinst. En annen viktig effekt av miljøsertifisering vil være at organisasjonen får bedre kunnskap om 

eksisterende miljøarbeid, og hva som skal til for å styrke miljøeffektiviteten ytterligere.  

For øvrig er det 37 private bedrifter/virksomheter som er sertifisert etter miljøfyrtårn i Sarpsborg. I 

tillegg er 13 bedrifter sertifisert etter ISO 14001 standarden. 

Miljøriktige innkjøp  
Sarpsborg kommune kjøpte i 2009 inn varer og tjenester for over 600 mill. kroner. Kommunen er 

opptatt av miljøeffektive innkjøp, og tar miljøhensyn ved anskaffelser.  Kommunen arbeider 

eksempelvis kontinuerlig med å redusere utslipp fra kommunens kjøretøy ved å sette krav til 

drivstofforbruk og CO2 -utslipp. Som en stor aktør kan kommunen ved å sette krav til miljø- og 

samfunnsansvar bidra til å utvikle markedet. Prosjekt Knutepunkt Østfold er en regional 

støttefunksjon for miljøvennlige effektive offentlige anskaffelser og støtter alle kommunale, 

fylkeskommunale og statlige organisasjoner i Østfold.  Prosjektet har i 2011 tilbudt alle 

organisasjoner i Østfold bistand og kompetanseheving. De vil også i 2012 kunne være en naturlig 

sparringspartner for kommunale innkjøpere, og kan yte bistand ved kompetanseheving innen 

offentlige miljøvennlige anskaffelser.  De tilbyr kompetanseheving på miljøkrav til varer, tjenester, 

bygg og anlegg, og på forespørsel kan de også gi praktisk bistand på miljøkrav i kommunens 

anskaffelser. 

Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid 
God informasjon og kunnskapsbygging kan bidra til å bevisstgjøre og legge til rette for at innbyggerne 

kan ta riktige miljøvalg i hverdagen. Sarpsborg kommune har hatt et særlig fokus på å bygge 

kunnskap hos barn og unge. Kommunens visjon er ”Sarpsborg – der barn og unge lykkes”.  

Holdningsskapende arbeid overfor barn og unge er et godt langsiktig tiltak, spesielt når arbeidet 

drives gjennom undervisningen. Barn har ofte lett for å la seg engasjere, og dette engasjementet kan 

også smitte over på foreldrene.  

 

Fra markering av verdens miljødag med barnehagebarn i Kulåsparken i 2009 og 2011. Foto: Erling Bakken og Charlotte 

Iversen  

Årlig møtes ca 250-300 barnehagebarn i Kulåsparken for å markere Verdens miljødag. I perioden fra 

2009 og fram til i dag er det gjennom prosjektet Framtidsbyen Sarpsborg iverksatt og gjennomført 

flere kunnskapsrettede aktiviteter og arrangement om klima og miljø. Alle elevene på 1.-4. trinn har i 

løpet av 2011 sett forestillingen ”Rundt og rundt” som setter fokus på avfallshåndtering, klima og 

forbruk. Videre har en 9. klasse ved Kruseløkka ungdomsskole gjennomført prosjekt KlimAvis. Et 

prosjektbasert undervisningsopplegg med klima og energi i fokus. I tillegg til å gi elevene kunnskap 
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om klima og energi, bevisstgjør også prosjektet elevene i hvordan de kan kommunisere viktige 

spørsmål knyttet til disse temaene via en blogg og gjennom en papiravis som bilag til lokalavisa 

Sarpsborg Arbeiderblad. Dette kan igjen bidra til både økt kompetanse og engasjement blant 

Sarpsborgs innbyggere.  

Informasjons- og holdningsskapende arbeid er et av temaene det skal jobbes med i det nyopprettede 

nettverket Klima Østfold. Det skal utarbeides en informasjonsplan for klimaarbeidet i Østfold fram 

mot 2015. Kampanjer rettet mot definerte samfunnsgrupper, utvikling av et felles 

kommunikasjonsverktøy samt å utvikle klimagassregnskap for kommunen/fylkeskommunen er noen 

av aktivitetene partene i fellesskap skal arbeide med. 

Sarpsborg kommune har som mål å arbeide aktivt for å redusere avfallproduksjonen og legge til rette 

for økt ombruk. Høsten 2011 arrangerte kommunen i nært samarbeid med sentrumsforeningen 

Redesign, et arrangement med fokus på kreativt gjenbruk. Arrangementet fikk økonomisk støtte fra 

miljøverndepartementets prosjekt Klimaløftet. Det ble en publikumssuksess på Sarpsborg torg, med 

også flere aktiviteter i forkant. Kommunen tar også i mot avfall fra loppemarkeder gratis. Fra 2012 vil 

Sarpsborg sammen med nabokommunene, Fredrikstad og Hvaler, legge til rette for en 

garasjesalgdag. Folk flest oppfordres til å finne fram ting de ikke lenger trenger, og lage garasjesalg 

der de bor. Det er utarbeidet en egen kartløsning hvor man kan legge inn opplysninger om sitt 

garasjesalg eller finne opplysninger om hva som kan kjøpes hos andre.  

Status for tiltak innenfor innsatsområde forbruksmønster og avfall: 
 

Forbruksmønster og avfall -  
Gjennomførte tiltak i perioden 2008-2011: 
Tiltak 
(Nummererte tiltak samsvarer med 
tiltak i kommunens KE-plan) 

 

Ansvarlige og 
samarbeidende 
aktører 
(hovedansvarlig er 
uthevet) 

Utført 

  

Utfyllende kommentar/vurdering 

3.2 
Innføre plastsortering hos 
husholdningene 

Kommunen, 
husholdningene 

2011 Plastsortering ble innført hos alle 
husstander sommeren 2011. 

3.5 
Alle husstander får tilsendt 
klistremerker for reservasjon 
mot reklame og gratisaviser 

Kommunen, 
husholdningene 

2011 Gjennomført for uadressert reklame.  
Klistermerker ble distribuert med REN 
Info i desember 2011. 

 

3.7 
Stimulere til ombruk og 
bytteordninger – 
gjennomført arrangementet  
REDESIGN  

Kommunen, 
sentrumsforeningen, 
frivillige lag/ 
foreninger, 
Klimaløftet 

2011 Selve arrangementet ble gjennomført 
på Sarpsborg torg 15.10.11. Flere 
andre aktiviteter med fokus på 
gjenbruk ble gjennomført i forkant av 
selve arrangementet, eks. ”Pimp my 
bike”, skoleprosjektet Cartica m.m. 
 

3.12 
Pilotprosjekt «papirløse 
møter» - for politikere og 
administrasjon. Ordningen 

Kommunen 2011 Gjennomført, evaluert og vedtatt 
utvidet. Alle politiske organ i 
Sarpsborg er nå ”papirløse”, i tillegg til 
kommuneledelsen. 
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vurderes utvidet etter 
evaluering av pilotprosjektet 

Forestillingen ”Rundt og 
rundt” har vært vist for alle 
elevene på 1.-4. trinn. 

Kommunen v/enhet 
plan og samf. 
utvikling 

  

5.3 
KlimAvis; prosjekt i 
klimakommunikasjon  for en 
9. Klasse ved Kruseløkka u. 
skole  

Kommunen v/enhet 
plan og samf. 
utvikling, 
Frameworks og 
Sarpsborg 
Arbeiderblad  

2011 Prosjektet ble gjennomført i 2011. 
Arbeidet ble også sett i sammenheng 
med utarbeidelsen av kommunens 
nye klima- og energiplan. 

 

Forbruksmønster og avfall - 
Løpende og delvis gjennomførte tiltak i perioden 2008-2014: 
Tiltak 
(Nummererte tiltak samsvarer med 
tiltak i kommunens KE-plan) 

 

Ansvarlige og 
samarbeidende 
aktører 
(hovedansvarlig er 
uthevet) 

Mål for 
gjennom-
føring 

Status/utfyllende 
kommentar/vurdering 

3.1 
Innføre felles avfallsløsning 
for all kommunal virksomhet 
og samtidig forbedre 
kildesorteringen i 
kommunale bygg 

Kommunen 
v/enhet 
kom.tek. og 
enhet 
byggservice 

2012/201
3 

Arbeid er igangsatt med å kartlegge 
status på  gjeldende avtaler. 

3.3 
Innsamling av matavfall fra 
husholdningene vurderes 
gjennom deltakelse i 
nettverket Biogass Østfold 

Kommunen 
v/enhet kom.tek,  
husholdningene, 
prosjekt Biogass 
Østfold 

2011-
2014 

Kommunen følger arbeidet i 
nettverket. 

3.4 
Miljøfyrtårnsertifisere 1/3 av 
kommunal virksomhet og 
være en pådriver for at 
annen offentlig og privat 
virksomhet miljøsertifiseres.  
Målsetningen er at all 
kommunal virksomhet skal 
sertifiseres innen 2020. 

Kommunen 
v/enhet plan og 
samf. utvikling, 
næringslivet 

2011-
2014 

Arbeid er påbegynt for sertifisering av 
kommunale virksomheter. Gjennom 
Klima Østfold arbeides det også med å 
få til en mer miljø- og energieffektiv 
ressursbruk i kommunene bla. 
gjennom å forankre miljø- og 
energimål  i ledelsen.  

3.6 
Gratis levering av rester fra 
loppemarkeder 

Kommunen 
v/enhet kom.tek, 
lag/ foreninger 

2011-
2014 

 

3.7 
Stimulere til ombruk og 
bytteordninger 
 

Kommunen 
v/enhet kom.tek, 
lag/ foreninger  
 

2011-
2014 

 

- Garasjesaldagen  
 

Kommunene 
Sarpsborg, 
Fredrikstad og 
Hvaler, 

2012-  Kommunen i Nedre Glomma 
samarbeider om å legge til rette for 
garasjesalgdagen den 22. april 2012. 
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husholdningene 

3.8 
Kurs og veiledning i 
hjemmekompostering 
 

Kommunen v/ 
enhet kom.tek., 
husholdningene 

2012-
2014 

Kurs er avholdt årlig i perioden 2008-
2011. 

3.9 
Gjennomføre 
oppryddingsaksjoner – 
dugnad for et renere 
Sarpsborg 

Kommunen 
v/enhet kom.tek, 
lag/ foreninger 
Kommunen, 
husholdningene, 
næringsliv 

Årlig Vår- og høstaksjon ble gjennomført i 
2008-2010. Kun våraksjon i 2011. I 
2012 inviteres også grunneiere til å 
rydde i ”villfyllinger”, og får levere 
avfall fra sin eiendom gratis. 

3.10 
Utgivelse av Ren Info – 
informasjonsfolder til 
husholdningene 

Kommunen 
v/enhet kom.tek.  

2011-
2014 

Gjennomføres løpende, 3- 4 utgivelser 
pr. år. 

3.11 
Delta i utvikling av 
”Knutepunkt Østfold”, som 
er en regional 
kompetansefunksjon som 
arbeider for mer miljøriktige 
innkjøp i offentlig sektor 

Kommunen 
v/enhet 
økonomi, 
Fylkeskommunen 

2011-
2012 

Deltar ved behov i ”Knutepunkt 
Østfold”.  Tiltak for å fremme 
miljøvennlige innkjøp er også tiltak i 
handlingsplan for Klima Østfold i 2012. 

Prøveprosjekt på innsamling 
av hageavfall fra 
husholdninger 

Kommunen 
v/enhet kom.tek,  
husholdningene 

2012 Pilot gjennomført i området Opsund 
våren 2012. 

Informasjon og holdningsskapende arbeid 

5.1 
Utarbeide og gjøre kjent et 
årlig miljø- og klimaregnskap 
for Sarpsborg kommune 

Kommunen 
v/enhet plan og 
samf.utvikling 

Fra 2011 Dette gjøres gjennom samarbeidet 
Klima Østfold 

5.2 
Etablere et samarbeid med 
Inspiria Science Center om 
skoleprogram/miljøarrange
ment som fokuserer på klima 
og energi 
 

Kommunen, 
Inspiria, 
fylkeskommune, 
næringsliv 

Løpende 
fra 2011 

Foreløpig har kontakten med Inspiria 
vært ad hoc, da senteret har vært i en 
oppstartsfase. 

5.4 
Kommunisere aktivt om hva 
innbyggerne selv kan gjøre 
for å redusere utslipp av 
klimagasser, blant annet via 
Ren Info, tømmekalenderen, 
kommunens nettportal m.m. 

Kommunen 
Husholdningene 
Næringslivet 
Kommunen 

Løpende  

5.12 
Markering av Verdens 
Miljødag i Kulåsparken med 
barnehagebarn  

Kommunen 
v/enhet plan og 
samf.utvikling og 
enhet kom.tek. 

Årlig Gjennomført årlig siden 2009 
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Forbruksmønster og avfall –  
Ikke påbegynte tiltak/tiltak for perioden 2012-2014: 
Tiltak 
(Nummererte tiltak samsvarer med 
tiltak i kommunens KE-plan) 

 

Ansvarlige og 
samarbeidende 
aktører 
(hovedansvarlig er 
uthevet) 

Mål for 
gjennom-
føring 

Status/utfyllende 
kommentar/vurdering 

Vurdere utvidelse av 
renovasjon til 
fritidsbebyggelse (tidsrom og 
flere områder) 

Kommunen 
v/enhet kom.tek,  
husholdningene,  
 

2013 Iht. hovedplan for avfall 

Vurdere oppgradering av 
innsamling for farlig avfall 

Kommunen 
v/enhet kom.tek,  
husholdningene,  
 

2012-
2013 

Iht. hovedplan for avfall 
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TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER 
I Norge er naturmiljøet, bygninger og infrastruktur særlig sårbar for klimaendringer. Temperaturen vil 

øke og det vil bli mer nedbør med større intensitet. Vann- og avløpssystemet må ta unna mer vann 

og fare for råteskader på bygninger vil øke. Fuktigere vær vil kunne gi flere naturhendelser som 

stormflo, skred og flom. Dette vil utgjøre en risiko for bygninger og kraftforsyningen, samt 

vanskeliggjøre fremkommeligheten på jernbane og veier. Flom kan også medføre negative 

helseforhold blant annet i form av smittefare. Varmere, våtere og villere vær vil kunne begrense 

uteaktiviteten til folk, da de vegrer seg for å gå ut. Hvor store konsekvenser klimaendringer får er i 

tillegg til omfanget av endringer avhengig av samfunnets sårbarhet og tilpasningskapasitet. Sårbarhet 

er et uttrykk for hvor utsatt samfunnet er for å bli utsatt for skade. Tilpasningskapasitet er 

mulighetene et samfunn har til å iverksette tiltak for å være bedre rustet til å møte klimaendringer. 

Alle norske kommuner er pålagt å kartlegge risiko og sårbarhet ved hjelp av risiko og sårbarhets 

(ROS)-analyser. Sarpsborg kommune utarbeidet i 2008 en overordnet ROS-analyse som ligger til 

grunn for den overordnede kriseplanen med delplaner. I løpet av 2012 vil disse planene være 

revidert, og det er bestemt at det elektroniske krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM skal benyttes.  

Nedbør og flom 
Sarpsborg kommune har vært med i et pilotprosjekt med online nedbørsmålere. Det er viktig å skaffe 

seg kunnskap om hvilket nivå av nedbørsmengder og intensitet som gir ulike konsekvenser. 

Kommunen arbeider for tiden med utplassering av fem nedbørsmålere. Dette arbeidet er planlagt å 

være ferdig i løpet av 2012. På denne måten kan kommunen på forhånd iverksette nødvendige tiltak. 

Ekstreme nedbørsmengder vil forårsake at kapasiteten på avløpsnettet blir sprengt. Det er viktig å 

sikre at vannet får plass, og da må det sees på løsninger som: 

- Separering av avløpsvannet i to rør; ett for spillvann og ett for avløpsvann 
- Lokal overvannshåndtering i nærheten av grønne områder og bekker 
- Overvannsledninger med tilstrekkelig kapasitet hvor det er mye tette flater 
- Flomveier, åpne vannspeil som buffer 

 

Glomma som går over sine bredder ved friluftsområdet i Glengshølen. Bildet til høyre viser lokale kjøreforhold ved store 

nedbørsmengder. Foto: Charlotte Iversen, Mette Kristensen og Erling Bakken. 

Sarpsborg har god forsyningssikkerhet for drikkevann gjennom reservevannsledning fra andre 

kommuner og et robust vannverk som henter vann fra Glomma. Gjennom flomsonekartlegging for 

200-års flom har Sarpsborg kommune fått innarbeidet gode bestemmelser i arealplanen som angir 

byggerestriksjoner i de sonene som blir berørt av en eventuell flom. Norges vassdrag og 

energidirektorat (NVE) bekrefter at flomsonekartet fra 2006 er godt nok, og at det ikke er behov for 

oppjustering til for eksempel 500-års flom. 
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Kommunedelplan for vei, vann og avløp 
Sarpsborg kommune arbeider med en ny kommuneplan for vei, vann og avløp (2014-2023). Planen 

skal være en bred og helhetlig plan med langsiktige og strategiske vurderinger. Den skal være 

overordnet og samkjørt med andre planer, både kommunens egne og i forhold til andre 

myndigheters planer. Gjennom planarbeidet forventes det at Sarpsborg kommunes politiske 

ambisjoner og retningslinjer innen VVA-området skal tydeliggjøres. Det er ønskelig at man med 

denne planen også kan avklare hvilke forventninger innbyggerne kan ha til disse tjenestene. For 

administrasjonen vil planen være et viktig grunnlagsdokument for å opprettholde og utvikle gode 

VVA-tjenester i tråd med politiske vedtak i årene framover. Tilpasning til klimaendring er et tema 

som vil bli drøftet i planen. 

Vann som element i byutvikling 
For Sarpsborg har vann en viktig historisk betydning, og det er en viktig identitetsbærer for byen. 

Kommunen ønsker derfor å utnytte utfordringen med overvann til en positiv ressurs, blant annet ved 

bruk av vann som et element i byutviklingen. Vann er en del av det overordnede konseptet i planene 

for oppgradering av gågata i Sarpsborg (jf. kapittelet om bedre bymiljø). Åpning av bekker er et tiltak 

som vil kunne bidra til fordrøyning ved flom og vil derved redusere skadeomfanget ved store 

nedbørmengder. Utkast til ny sentrumsplan fokuserer på gjenåpning og utvikling av bekker og 

dammer for å sikre byens grønnstruktur og biomangfold.  Gjennom arbeidet med revisjon av 

arealplanen 2014-2023 og kommunedelplan for vei, vann og avløp vil kommunen innarbeide 

bestemmelser og retningslinjer som sikrer god overvannshåndtering i hele kommunen. 

Skred og ras 
Ras- og skredutsatte områder i Sarpsborg er i hovedsak knyttet til kvikkleireforekomster. 

Kvikkleireskred er naturhendelser som ofte kan ha et stort og katastrofeartet omfang. Kvikkleire er 

knyttet til istidshistorien og den påfølgende landhevingen der saltvannsleire (marin leire) har blitt 

hevet over havnivået og saltet vasket ut. Store deler av grunnen i Sarpsborg er dekket av slik leire. 

Skred kan starte av naturlige årsaker, men oftest skyldes det menneskelig aktivitet som forstyrrer 

likevekten og balansen. Slike skred kan ha store følger. Samtidig er sikringstiltak svært kostbart, og 

det er viktig med et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne prioritere og forebygge. Det følger et 

temakart i gjeldende arealplan som peker på de viktigste områdene for ras- og skredfare, og 

retningslinjer setter krav om nærmere grunnundersøkelser ved eventuell aktivitet. Dette kartet 

trenger en oppdatering da det er grunn til å vise aktsomhet flere steder enn kartet viser. 

Havnivåstigning 
Oversvømmelse som følge av havnivåstigning kan forventes å skje langt oftere i fremtiden. 

Bjerknessenteret har på oppdrag fra statlige myndigheter utført modellberegninger for 

havnivåstigning og for Sarpsborg viser beregningene en nivåøkning på 11 cm i 2050. I tillegg må det 

tas høyde for en mulig stormflo på 154 cm. Tilsvarende beregninger for år 2100 er 50 cm og 198 cm. I 

henhold til tidligere erfaringer er det fare for stormflo langs kysten av Sarpsborg med ca. 10-20 års 

mellomrom. Klimaendringene kan imidlertid medføre at stormflo inntreffer oftere. I Sarpsborg vil 

dette i hovedsak ramme Skjebergkilen og Skjeberg stasjonsby. 
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 Forventet havnivå i år 2100 i områdene ved Skjebergkilen og Skjeberg stasjonsby. Store arealer vil på sikt bli stående under 

vann.  

Status for tiltak innenfor innsatsområde tilpasning til klimaendringer: 
 

Tilpasning til klimaendringer –  
Gjennomførte tiltak perioden 2008-2011: 
Tiltak 
(Nummererte tiltak samsvarer med 
tiltak i kommunens KE-plan) 

 

Ansvarlige og 
samarbeidende 
aktører 
(hovedansvarlig er 
uthevet) 

Utført 

  

Utfyllende kommentar/vurdering 

4.7  
Gjennomført modellering av 
Sarpsfossen - utredning av 
forslag om flomsikringstiltak 
ved vassdragslaboratoriet 
ved NTNU  

Kraftverkseierne 
(Hafslund og 
Borregaard) 
Sarpsborg 
kommune,  
NSB og Statens 
vegvesen 

 Modellen er bygd og utprøvd. 
Nåsituasjonen er ferdig kartlagt, og 
forbedrede vannstandskurver er 
beregnet. Målsettingen ved prosjektet 
ser ut til å være nådd.  Det vurderes 
nå om kommunen kan være pådriver 
for ytterligere bruk av modellen mht. 
optimalisering av energiproduksjon og 
annen hensiktmessig bruk av 
modellen. I beredskapssammenheng 
har Sarpsfossen stor betydning, 
oppstrøms vil dambrudd få 
konsekvenser for Sarpsborgs 
vannforsyning, og nedstrøms vil 
dambrudd kunne medføre flom.  
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Tilpasning til klimaendringer –  
Løpende og delvis gjennomførte tiltak i perioden 2008-2014: 
Tiltak 
(Nummererte tiltak samsvarer med 
tiltak i kommunens KE-plan) 

 

Ansvarlige og 
samarbeidende 
aktører 
(hovedansvarlig er 
uthevet) 

Mål for 
gjennom-
føring 

Status/utfyllende 
kommentar/vurdering 

4.1 
Legge klimatilpasning til 
grunn ved rullering av 
kommuneplanens arealdel 

Kommunen 
v/enhet plan og 
samf.utvikling og 
enhet kom.tek.  

2014 Planen er under rullering. Hensynet til 
klimatilpasning vil få økt fokus 
gjennom arbeidet med revisjon av 
kommuneplanens arealdel. 
Klimatilpasning vil få en sentral plass i 
ROS-analysen med tilhørende 
bestemmelser og retningslinjer. Særlig 
viktig blir ras/skred, flom, havnivå-
stigning og overvann. 

4.2 
Rehabilitering av 
avløpsnettet (jf. VA-plan) 

Kommunen 
v/enhet kom.tek. 
 

2012- Løpende arbeid 

4.3 
Modellering av 
avløpsledningsnettet 

Kommunen 
v/enhet kom.tek. 
 

2012 Kommunen har anskaffet en 
ledningsnettmodell av hele nettet i 
Sarpsborg kommune. Brukes i 
arbeidet med en ny kommunedelplan 
for vei, vann og avløp 2014-2023. 

4.4 
Øke kommunal kompetanse 
om lokale klimaendringer og 
klimatilpasning ved 
deltagelse på kurs og 
samlinger i regi av f. eks DSB 
og NGU, samt ta i bruk 
egnede IT-verktøy og 
innarbeide overordnede 
føringer og anbefalinger i 
lokale strategiske 
plandokumenter 

Kommunen 
v/enhet plan og 
samf.utvikling og 
enhet kom.tek. 

2011-
2014 

Kommunen deltar på relevante møter 
og kurs. Hensynet til klimatilpasning 
vil få økt fokus gjennom arbeidet med 
revisjon av kommuneplanens arealdel 
og ny kommunedelplan for vei, vann 
og avløp. 
 
 

4.5 
Bidra i prosjekt ”Urban 
flommodellering” i regi av 
Framtidens byer hvor tema 
er arealplanlegging som 
sikrer gode vannveier og 
permeable flater på grunnlag 
av modeller og temakart 

Kommunen 
v/enhet plan og 
samf.utvikling og 
enhet kom.tek. 

2011- Arbeidet startet i mars 2011. Har ikke 
kunnet følge opp pga. 
ressurssituasjon.  

4.6 
Nedbørsmålere – online 
målinger for å få  
dokumentasjon og øke 
kunnskapen om lokal nedbør 

Kommunen 
v/enhet kom.tek. 

2011-
2012 

Meteorologisk institutt er tilfreds med 
å ha en offisiell (eksisterende) 
nedbørsmåling for Sarpsborg 
kommune. Kommunen har fem 
nedbørsmålere som nå settes opp på 
antatt mest hensiktsmessige plasser. 
Målet er å øke beslutningsgrunnlaget 
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for gjennomføring av videre tiltak. 

4.8 
Gjennom arbeidet med 
arealplanen - utarbeide 
aktsomhetskart for 
havnivåstigning med 
tilhørende retningslinjer  

Kommunen 
v/enhet plan og 
samf.utvikling og 
enhet byggsak, 
landbruk og kart 

2014 Dette er gjennomført for Skjebergkilen 
som et eksempel ifm. arbeidet med 
planstrategien. Kartet utvides til å 
omfatte hele kystlinjen i Sarpsborg. 
 

4.9 
Gjennom arbeidet med 
arealplanen - revidere ras- 
og skredfarekartet, til et 
aktsomhetskart med 
tilhørende retningslinjer  
 

Kommunen 
v/enhet plan og 
samf.utvikling og 
enhet byggsak, 
landbruk og kart, 
enhet kom.tek.  

2014 NGU har laget aktsomhetskart stein- 
og snøskred samt faresonekart for 
kvikkleire. Kartene suppleres med 
egen kunnskap og legge som 
aktsomhetskart i KPA. Både som 
grunnlag for utarbeidelse av KPA og 
som grunnlag ved bruk av KPA til 
enkeltsaksbehandling og regulering. 
Dette arbeidet skal koples opp mot 
rullering av kriseplan og ny ROS-
analyse. 

4.10 
Begrense innførsel og 
spredning av fremmede 
arter vha. informasjon og 
bekjempelse  

Kommunen v/ 
enhet byggsak, 
landbruk og kart, 
fylkesmannen 

Løpende  Det er et pågående samarbeid med 
Fredrikstad kommune om 
bekjempelse av kjempebjørnekjeks. 
Kommunen har kartlagt utbredelse, 
benytter en del innleid teknisk 
kompetanse, og har nå god oversikt, 
og god kontroll med bekjempelsen. 

4.11 
Være oppdatert på evt. 
helsepåvirkninger/smittefare 
fra nye fremmede arter 

Kommunen 
v/enhet helse 

Løpende  
 

4.12 
Deltagelse i fellesprosjekt 
”Vannområde Glomma sør 
for Øyeren” – målet er å 
utarbeide en felles 
forvaltningsplan for området 
i 2015 

Kommunen 
v/enhet plan og 
samf.utvikling og 
enhet byggsak, 
landbruk og kart, 
enhet kom.tek. 

2010 - 
2014 

I 2011 har vannforekomstene i 
vannområdet (inkl. Sarpsborg) blitt 
karakterisert. I løpet av 2012 skal det 
utarbeides forslag til miljømål for 
vannforekomstene. 

Klimatilpasning integreres 
ved rullering av 
kommunedelplan for 
sentrum 

Kommunen 
v/enhet plan og 
samf.utvikling 
 

2012 Planen er under rullering. 

Klimatilpasning integreres 
ved utarbeidelsen av ny 
kommunedelplan for vei, 
vann og avløp 

Kommunen 
v/enhet kom.tek. 

2014 Det er varslet oppstart av 
planarbeidet. 
 

Vurdere mulighet for 
gjenåpning av deler av 
Torsbekken 

Kommune, 
vegmyndigheter 

2012-
2014 

Landskapsplan for Torsbekkdalen er 
ferdig i løpet av 2012. Handlingsplan 
skal utarbeides med bakgrunn i planen 
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VEDLEGG 
 

19.mai 2009 ble det undertegnet to avtaler for Framtidens byer; en avtale mellom staten, KS og 

kommunene, og en intensjonsavtale mellom staten, KS og næringslivet. 

Framtidens byer 2008 – 2014  

Avtale mellom staten, KS og kommunene 

Framtidens byer er et samarbeidsprogram mellom utvalgte kommuner og staten for å utvikle 
byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. Bakgrunn for satsingen er 
klimatrusselen som er vår tids største utfordring.  

Klimaforliket innebærer bred politisk enighet om å redusere klimagassutslippene i Norge med 15 – 17 
millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. For å nå nasjonale mål om reduserte utslipp må innsats 
gjøres på flere felt og mange parter må delta. Kommunene vil utvikle helhetlige grep i samarbeid 
med nabokommuner, regionale myndigheter og staten og redusere utslippene med sin andel.  

Hovedmålet for utviklingsarbeidet med Framtidens byer er å redusere de samlete klima-
gassutslippene fra vegtransport, stasjonær energibruk, forbruk og avfall i byområdene og samtidig 
utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer.  

Delmål for arbeidet er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, 
helse, opplevelse og næringsutvikling. 

Staten og kommunene vil gjennom økt samhandling aktivt bidra til å oppfylle disse målene. Vi vil 
utvikle samarbeidet med regionale myndigheter og mobilisere befolkningen og organisasjoner til å 
delta i arbeidet. Vi vil utnytte tilgjengelige ressurser bedre, utvikle mer effektive virkemidler og prøve 
ut nye tiltak for å fremme klima- og miljøvennlige byer. Staten vil også ta i bruk særskilte virkemidler 
for byenes arbeid. Partene vil strekke seg langt for å nå målene for Framtidens byer. Innsatsen skal gi 
målbare resultater og fremragende praktiske eksempler som også skal komme andre byer og 
byregioner til gode og bidra til politikkutvikling på alle nivåer. Staten og kommunene vil gå foran med 
et godt eksempel og feie for egen dør i klimaarbeidet. 
 
Næringslivets deltakelse er nødvendig for å nå målene. Et tettere samarbeid vil gi partene økt 
forståelse for hverandres roller og inspirere til bedre og raskere resultater, slik det fremgår av 
Intensjonsavtale mellom staten, KS og næringslivet datert 19. mai 2009.  

Arbeidet skal konsentreres om virkemidler og tiltak på fire satsingsområder: 
 

1. Arealbruk og transport 

Vi vil få til en arealbruk og et lokaliseringsmønster som reduserer arealinngrep og 
transportbehovet og legger til rette for miljøvennlig transport  

Vi vil styrke kollektivtransport, sykkelbruk, gange og tilgjengelighet og stimulere til mer 
effektiv varetransport og gode fellesløsninger  

Vi vil styrke bruken av virkemidler som begrenser bilbruken  

Vi vil styrke samordning og samarbeid om arealbruk og transporttiltak for hele det 
funksjonelle, regionale byområdet eller etablere et slikt samarbeid der dette ikke finnes  

Vi vil integrere arbeidet med arealbruk og transporttiltak innenfor Framtidens byer med 
pågående eller påtenkte bypakker for transport, miljø og byutvikling  

 



UTKAST rev. HP for Framtidsbyen Sarpsborg (21.05.12)  
 

43 
 

 

2. Stasjonær energibruk i bygg 

Vi vil bidra til å redusere energibruken i eksisterende og ny boligbebyggelse, næringsbygg og 
offentlige bygg gjennom energieffektivisering og energiomlegging, bedre bygge- og 
isolasjonsløsninger m.v.  

Vi vil bidra til å utvikle og ta i bruk lavutslipp- og nullutslippløsninger for nye bygg  

Vi vil styrke bruken av fornybare energikilder, utnytte spillvarme, gjenvinne energi og 
videreutvikle fjernvarmeanlegg, med sikte på å fase ut fossile energikilder 

3. Forbruksmønster og avfall 

Vi vil kjøpe varer og tjenester som gir lave klimagassutslipp. Dette vil også bidra til å øke 
produsenter og leverandørers ansvar  

Vi vil arbeide for at også offentlig eide foretak, næringslivet og befolkningen gjennom 
innkjøp, drift og forbruk bidrar til å redusere klimagassutslippene  

Vi vil redusere avfallsmengden gjennom endret forbruksmønster, ombruk, bedre 
kildesortering, resirkulering og økt material- og energigjenvinning 

4. Tilpasning til klimaendringer 

Vi vil legge til rette for en samfunnsutvikling som reduserer sårbarheten av virkningene som 
forårsakes av langsiktige klimaendringer og perioder med ekstremvær  

Vi vil arbeide for at klimatilpasning integreres i arealforvaltningen og i prosjekter for 
infrastruktur, næring, miljø og byutvikling  

Vi vil gjennomføre klimatilpasningstiltak innenfor rammen av en bærekraftig utvikling  

Vi vil bidra til å utvikle metoder og verktøy for å implementere klimatilpasningsstrategier i 
kommunen og regionen  

Vi vil bidra til å utvikle nye tiltak og løsninger for å tilpasse oss klimaendringer  

 

Avtaler og samarbeidsområder 

Med bakgrunn i kommunenes handlingsprogrammer er det enighet om å samarbeide om 
gjennomføring av felles prioriterte tiltak slik det framgår av vedlagte oversikt. De enkelte tiltak 
igangsettes så snart det er praktisk mulig. Samarbeidsområder vil utvikles og avtaler inngås etter 
hvert som partene høster erfaringer og oppnår resultater. Det skal skje en årlig rapportering av 
oppfølgingen av avtalene.  

Samarbeidet om Framtidens byer ledes av miljø- og utviklingsministeren gjennom et årlig toppmøte 
med statsråder, ordførere/byrådsledere, politisk ledelse i KS og næringsorganisasjonene.  

 

Framtidens byer 2008 - 2014 

Intensjonsavtale mellom staten, KS og næringslivet 

Framtidens byer er et samarbeidsprogram mellom utvalgte kommuner og staten for å utvikle 
byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. Bakgrunn for satsingen er 
klimatrusselen som er vår tids største utfordring. Programmet går fram til 2014. 

Klimaforliket innebærer bred politisk enighet om å redusere klimagassutslippene i Norge med 15 – 17 
millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. For å nå nasjonale mål om reduserte utslipp må innsats 
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gjøres på flere felt og mange parter må delta. Kommunene vil utvikle helhetlige grep i samarbeid 
med nabokommuner, regionale myndigheter og staten og redusere utslippene med sin andel.  

Hovedmålet for utviklingsarbeidet med Framtidens byer er å redusere de samlete klima-
gassutslippene fra vegtransport, stasjonær energibruk, forbruk og avfall i byområdene og samtidig 
utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer.  

Delmål for arbeidet er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, 
helse, opplevelse og næringsutvikling. 

Staten og kommunene vil gjennom økt samhandling aktivt bidra til å oppfylle disse målene. 

Næringslivets deltakelse er nødvendig for å nå målene. Et tettere samarbeid vil gi partene økt 
forståelse for hverandres roller og inspirere til bedre og raskere resultater der næringslivet investerer 
i bærekraftige og innovative løsninger og myndighetene bidrar med langsiktige, gode 
rammebetingelser. Næringslivet ønsker å bidra vesentlig til å redusere klimagassutslippene og utvikle 
en grønnere økonomi og dermed styrke sin egen konkurransekraft.  
 

Avtaler og samarbeidsområder 

Med bakgrunn i kommunenes handlingsprogrammer er det enighet om å samarbeide om 
gjennomføring av felles prioriterte tiltak slik det framgår av Avtalen mellom staten og kommunene 
datert 19. mai 2009. De enkelte tiltak igangsettes så snart det er praktisk mulig. Samarbeidsområder 
vil utvikles og avtaler inngås etter hvert som partene høster erfaringer og oppnår resultater. Det skal 
skje en årlig rapportering av oppfølgingen av avtalene.  

Samarbeidet om Framtidens byer ledes av miljø- og utviklingsministeren gjennom et årlig toppmøte 
med statsråder, ordførere/byrådsledere, politisk ledelse i KS og næringsorganisasjonene.  

 

Bystyrets vedtak fra politisk behandling av ”Framtidsbyen Sarpsborg” - 

handlingsprogram for 2009 
 
Handlingsprogram for ”Framtidsbyen Sarpsborg” 2009 vedtas med følgende tillegg: 
- I arbeidet med handlingsprogrammet for Framtidsbyen bør fokus på oppvekst, herunder opplæring 
i skoler og barnehager komme frem. 
- For å skape og videreutvikle gode oppvekstvilkår for barn og unge, må det i handlingsprogrammet 
sikres gode miljøløsninger i forhold til materialer, klima og transport ved planlegging av nye 
barnehager og skoler. 
- Punkt 2.4.9 «Sentrumsutvikling» 
Nytt punkt tas med (andre avsnitt): Sentrumsplanen skal rulleres og det er en målsetning å styrke 
sentrum som knutepunkt ved å legge til rette for arbeidsplasser, handelsvirksomhet, kulturtilbud og 
boliger. 
Handlingsprogrammet legges til grunn for samarbeidsavtalene som skal fremforhandles mellom 
kommunen og statlige myndigheter våren 2009. 


