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Sammendrag: 
Saken omhandler både forbedret løsning for universell utforming av Sarpsborg scene samt 
andre investeringer som skal gjøre Sarpsborg scene mer funksjonelt som kulturhus. 
 
Rådmannen anbefaler å gjennomføre den vedtatte fase 2 for Sarpsborg scene i 2017-2019. 
Dette innebærer at det etableres et sidebygg med vareheis,  lasteinngang, sidescene og 
lager. 
 
Rådmannen foreslår videre at dette sidebygget skal få en heisløsning som gjør at 
rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede kan få tilgang til tilrettelagte plasser lengre 
oppe i salen. 
 
Videre foreslår rådmannen å utbedre fasadene rundt hele Sarpsborg scene i 2018, inkludert 
å bytte ut dører og vinduer og oppgradere tak. Dette har en samlet utgift på ca 19 mill. kr. 
Utbedringene må uansett gjennomføres i løpet av få år, og vil gjøre at bygget framstår på en 
mer positiv måte i bybildet. 
 
Det er på lengre sikt også ønskelig å utvide sceneåpningen både i bredden og høyden. 
Rådmannen anbefaler at dette ikke gjøres nå. Hovedårsaken til dette er at arbeidene ikke 
kan gjøres før det er avklart om Sarpsborg scene skal ha en orkestergrav eller ikke. 
Rådmannen anbefaler at kommunen går i dialog med Østfold fylkeskommune for å få en slik 
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avklaring. Etter rådmannens oppfatning er det primært regionale hensyn som tilsier at 
Sarpsborg scene eventuelt skal ha en orkestergrav. Fylkeskommunen må da være villig til å 
bære hoveddelen av utgiftene. 
 
Samlet sett foreslår rådmannen investeringer i Sarpsborg scene for 53,7 mill. kr. i perioden 
2017-2019. Dette er 31,2 millioner kroner mer enn det som tidligere er bevilget, og vil ha 
betydning for hvor mye kommunen vil kunne investere i andre formål i den kommende 
fireårsperioden. 
 
Utredning: 
 
Historikk: 
 
Universell utforming  
Sarpsborg scene tilbyr i dag rullestolbrukere plass på første rad i salen. Dette ivaretar lovens 
krav, men det er ønskelig å tilby plasser også lengre oppe i amfiet. To løsninger for 
etablering av rullestolplasser for bevegelseshemmede på rad 17 i den faste delen av amfiet 
er tidligere vurdert og forkastet:  
 

 Etablering av rullestolplasser via løfteheis fra garderobeområde i 1 etasje (alternativ 3 
i bystyresak behandlet 17.03.16) 

 
 Adkomst til amfiet ved bruk av planlagt heis i bakgården og gjennom eksisterende 

backstageområde (alternativ 2 i bystyresak behandlet 17.03.16). 
 
I bystyret 23.05.17 fikk rådmannen følgende oppdrag: 
 

 Utrede etablering av rullestolplasser for bevegelseshemmede til den faste delen av 
amfiet- rad 17 i forbindelse med fase 2. Utredningen gjøres i samarbeid med Rådet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 
Det er i handlingsplan for 2017 – 2020 avsatt 2,0 millioner kr. til universell utforming, hvorav 
0,5 mill. kr allerede er påløpt. 
 
Fase 2: 
Fase 2 som ble vedtatt i bystyret 17.03.16 omhandler etablering av et sidebygg mot Håkons 
gate som inneholder en vareheis, lasteinngang, sidescene og lager. Fasen omhandler også 
visse investeringer på scenen særlig knyttet til taket (himlingen). Per i dag er ikke hele 
scenehøyden utnyttet. Dette er ønskelig å få til, slik at man får et snorloft.   
 
 
I bystyret 23.05.17 fikk rådmannen følgende oppdrag: 

 Utrede tiltak som er vedtatt utført i Fase 2.  
 
I tillegg til utredninger vedrørende universell utforming og Fase 2 fikk rådmannen i samme 
møte følgende tilleggsoppdrag: 
 

 Utrede nye tiltak som er nødvendig ved Sarpsborg scene 
 Alle tiltak prioriteres, utgifts- og fremdriftsvurderes 

 
Det er i handlingsplan for 2017 – 2020 avsatt 21 mill. kr. til fase 2, som er planlagt 
gjennomført i 2019 og 2020. 
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Universell utforming/Fase 2 
De planlagte tiltakene i fase 2 vil rasjonalisere driften av bygget. Det er et stort behov for et 
tilbygg med lasteinngang med vareheis, mer lagerplass og en sidescene, samt et nytt 
snortrekk. Rådmannen anbefaler at disse tiltakene gjennomføres. 
 
Tiltakene med lasteinngang, vareheis, lagerplass, sidescene og snorloft må utføres slik at 
driftsmessige ulemper minimeres. Det må likevel påregnes å stenge Sarpsborg scene i noen 
uker. 
 
Oppføring av et slikt tilbygg er i strid med sentrumsplanen, og krever en 
dispensasjonsbehandling fra veiformål i sentrumsplanen for å kunne godkjennes. En 
dispensasjon vil høyst sannsynlig kunne innvilges så lenge kvartalstrukturen beholdes. 
 
For i størst mulig grad å ta hensyn til kvartalsstrukturen har arkitekten utarbeidet skisser som 
viser et tilbygg med gjennomgang for fotgjengere, slik at ikke tilbygget stenger siktlinjene 
mellom kvartalene mer enn høyst nødvendig. 
 
Etablering av rullestolplasser for bevegelseshemmede til den faste delen av amfiet må gjøres 
via fasaden mot Håkonsgate og må sees i sammenheng og utføres samtidig med tiltakene i 
fase 2.  
 
Adkomsten kan løses på to måter. 
 
Alternativ 1: 
Ved å utvide det planlagte sidebygget i Håkonsgate med en svalgangsløsning i to etasjer og 
en ny heis fra salen er det mulig å etablere en ny universelt utformet atkomst inn i amfiet og 
til Folkets Bar (vedlegg 1). 
 
Alternativ 2: 
Ved å utvide det planlagte sidebygget i Håkonsgate med en svalgangsløsning i 1 etasje og 
en ny heis fra vestibyle er det mulig å etablere en ny universelt utformet atkomst inn i amfiet 
og til Folkets Bar (vedlegg 2). 
 
Utgiftsmessig skiller det lite mellom alternativene. Videre detaljprosjektering vil vise hvilket 
alternativ som er det mest hensiktsmessige med hensyn til fasadeutrykk, adgang til 
naboeiendommer og trafikksikkerhet. Rådmannen foreslår derfor at beslutningen om hvilket 
av de to alternativene som skal gjennomføres tas administrativt, etter samråd med 
representanter fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Begge løsningene gir også mulighet for å opprette en balkongløsning i sidevegg (se vedlegg 
1-2). Dette vil gi 4-5 mulige rullestolplasser i den faste delen av amfiet og 8-10 mulige 
rullestolplasser på balkong. For at det skal være god nok sikt til scenen fra en balkong må 
sceneåpningen utvides sideveis med ca 1,5 m. Rådmannen anbefaler ikke å gjennomføre en 
utvidelse av sceneåpningen nå. Rådmannen mener det likevel bør tas sikte på å etablere 
balkong nå, med forbehold om at detaljprosjekteringen viser at dette vil være en 
tilfredsstillende løsning estetisk og praktisk. Dette til tross for at balkongen trolig ikke vil bli 
benyttet i særlig grad frem til sceneåpningen utvides.  Rådmannen understreker at en 
balkong ikke bare gir flere alternativer for rullestolplasser, men også kan brukes til plasser for 
spesielt inviterte gjester når dette er naturlig. En balkong vil også kunne brukes aktivt i en 
oppsetning. 
 
Den nye adkomsten vil også bidra til at publikum som ikke er avhengig av rullestol, men som 
ikke kan gå i trapper eller trenger spesielt tilrettelagte sitteplasser, får tilgang til plasser 
høyere opp i amfiet.  Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener at det 
bør etableres 12-15 rullestolplasser høyere opp i amfiet. For å oppfylle dette må det 
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etableres både plasser i amfiet og balkongløsning. Om dette gjennomføres og det i tillegg 
avsettes og merkes plasser for publikum med andre funksjonshemminger er rådet av den 
oppfatning at det er avsatt tilstrekkelig med plasser. Løsningene er ikke detaljprosjektert, 
men arkitekt og rådgivende ingeniør bygg har bekreftet at løsningene er gjennomførbare.  
 
Det er nivåforskjeller internt i hver etasje som er vanskelige å utjevne. Dette gjør det 
nødvendig med en heis på hver side i bygget. Den planlagte heisen vil sammen med heisen 
som i disse dager blir oppført i bakgården, bedre tilgjengeligheten ved Sarpsborg scene 
betraktelig.  
 
Tilgang til scenen løses i dag med en motorisert løfteanordning fra gulvet i salen til 
scenegulvet. Denne heisen er ikke tilstrekkelig sikret mot at rullestolene faller utenfor 
plattformen. Det er vanskelig å gjøre tilfredsstillende sikringstiltak på den eksisterende 
løfteanordningen.  Det finnes imidlertid en ny og fallsikker type kombinert løfteanordning og 
trapp i markedet som rådmannen anbefaler å anskaffe. 
 
For å gjøre bygget for øvrig tilgjengelig for publikum med nedsatt funksjonshemming må det i 
tillegg påregnes tiltak for utbedring av dørbredder, terskler, nivåforskjeller, skilting og 
merking. 
 
Utgiftsanslag: 
Rullestolplasser i den faste delen av amfiet: 6,5 millioner kr 
Rullestolplasser i den faste delen av amfiet  og balkongløsning: 8 millioner kr 
Utbedring av dørbredder, terskler, nivåforskjeller, skilting og merking: 0,2 millioner kr 
Ny løfteanordning fra salen til scene: 0,5 millioner kr 
Sidebygg med lasteinngang, sidescene og lager samt snorloft (fase 2): 21 millioner kr 
 
Andre aktuelle tiltak ved Sarpsborg scene 
 
Bygningsmessige og tekniske utbedringer: 
Bygningen som Sarpsborg scene holder til i er opprinnelig fra 1933, men er ombygget 
utvendig og innvendig. I 2010 overtok Sarpsborg kommune bygget. Bygget har et totalt 
bruksareal på 3.889 m2 fordelt på tre etasjer og en underetasje. I tillegg bygges det i disse 
tider et nytt heisbygg inne i bakgården i fire etasjer med grunnflate ca. 32 m2.  
 
Det er utarbeidet en tilstandsrapport av et eksternt konsulentfirma. Tilstandsrapporten 
omfatter kun ytterskallet av bygget, dvs. yttervegger og tak, og en vurdering av tekniske 
anlegg. Rapporten konkluderer med at store deler av byggets ytterskall og tekniske anlegg 
har overskredet teknisk levealder og må forutsettes skiftet innen kort tid.  
 
Vinduer: 
Vinduer består i hovedsak av eldre vinduer i trekarm som er i dårlig forfatning. Det er relativt 
nylig, på grunn av vanninntrenging, skiftet noen vinduer på østfasaden (mot Håkonsgate). 
Det er forutsatt utskifting av ca 250 m2 vinduer. 
 
Utgiftsanslag: 4 millioner kr 
 
Dører: 
Hovedinngangsdøren og sidedøren mot nord samt flere av inngangsdørene til underetasjen 
er nylig skiftet og forutsettes å oppfylle kravene til isolasjonsevne. De øvrige ytterdørene er 
eldre og vil ikke oppfylle kravene til isolasjonsevne. 
 
Det er forutsatt utskifting eller de-/remontering av ca. 50 m2 med dører. 
 
Utgiftsanslag: 0,7 millioner kr 
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Fasader: 
Utvendig kledning består til dels av den originale teglsteinsfasaden og dels av steniplater og 
stålplater som er montert senere. I underetasjen er det i hovedsak pussede og malte 
fasader. Det er enkelte steder registrert store kuldebroproblemer innvendig i bygget og 
fuktinntrenging. Det er også avskallinger og rustsprenging i de originale fasadene, og 
pussavskallinger på grunnmur. Dagens fasader oppfyller ikke kravene til tetthet og 
isolasjonsevne. 
 
Samtlige fasader må forutsettes etterisolert og fornyet. Type fasade er ikke bestemt, men det 
er forutsatt en blanding av platekledte og pussede fasader. Videre må baldakin over 
hovedinngangsdør samt trapp rehabiliteres. Det er forutsatt rehabilitering av ca. 2.200m2 
fasade. 
 
Det er kun fasaden mot Håkons gate det er nødvendig å rehabilitere samtidig med de 
arbeidene som skal gjøres innvendig i 2018. Rådmannen har av økonomiske grunner vurdert 
hvorvidt også de øvrige fasadene skal rehabiliteres i 2018, eller om dette skal utsettes. 
Anbefalingen er å rehabilitere alle fasadene nå. Det vil uansett være nødvendig å gjøre 
arbeidene i løpet av få år, og det er da ønskelig å få gjort alt ferdig samtidig. Rådmannen 
legger også vekt på at Sarpsborg scene skal framstå på en positiv måte i bybildet, med det 
ombygde SA-bygget og den oppgraderte St. Marie plass som nærmeste naboer. 
 
Utgiftsanslag resterende fasade mot Håkonsgate, som ikke omfattes av svalgang og 
sidebygg: 3 millioner kr  
 
Utgiftsanslag øvrige fasader: 9,0 millioner kr 
 
Tak: 
Nåværende taktekking, som består av papp og folie, nærmer seg sin forventede levetid og 
må forutsettes skiftet i løpet av de nærmeste årene, sammen med alle takhatter, beslag, 
renner og nedløp.  
Det er forutsatt rehabilitering av ca. 1.200 m2 tak 
 
Utgiftsanslag: 2,5 millioner kr 
 
Ventilasjonsanlegg: 
Bygget er generelt dårlig ventilert. Store deler av bygget er i dag uten ventilasjon grunnet 
defekte avtrekksvifter. Flere rom mangler i tillegg tilstrekkelig antall ventiler. Det er installert 
tre anlegg av eldre dato i bygget. To av disse benytter omluft. Dette er svært uheldig, og er 
ikke i henhold til arbeidstilsynet veiledning for inneklima. Omluft kan føre til at uønskede 
gasser, damper og lukter hoper seg opp inne i bygget. Ventilasjonsaggregatene i bygget har 
oversteget teknisk levetid. Det er forutsatt å erstatte gamle aggregater med et tidligere 
innkjøpt aggregat som koples til eksisterende kanalnett i bygget. Dette innebærer at arealer 
som i dag er i bruk blir ventilert. 
 
Utgiftsanslag: 3,0 millioner kr 
 
Varmeanlegg: 
Sarpsborg scene oppvarmes via fjernvarme. Bygget har vannbårent varmeanlegg for 
byggoppvarming med radiatorer, samt oppvarming av ventilasjonsluft. I noen rom er det 
supplert med elektriske panelovner med termostater på hver ovn. Ovnene har ikke sentral 
styring eller nattsenking. Byggets varmeanlegg klarer ikke å tilføre tilstrekkelig varme om 
vinteren. Grunnen til dette er dårlig kapasitet og utslitte/gjengrodde rør. I tillegg går en stor 
andel av effekten med til oppvarming av ventilasjonsluft fordi eksisterende hovedaggregater 
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ikke har varmegjenvinner. Ved å erstatte gamle ventilasjonsaggregater med ett nytt som 
foreslått over, frigjøres kapasitet. Radiatorene i bygget er generelt gamle 
støpejernsradiatorer, og flere bærer preg av slitasje. Mange av disse inkludert rørsystem er 
utdatert/ i dårlig stand, og bør derfor skiftes. Flere av reguleringsventilene er defekte, og gjør 
regulering av varme i bygget vanskelig. 
 
Utgiftsanslag: 2,0 millioner kr 
 
Sanitæranlegg: 
Sanitæranlegget er generelt godt vedlikeholdt, men bærer preg av normal slitasje. 
Sanitærutstyr og anlegg er fra forskjellige årstall, og er derfor i forskjellige tilstander. Det må 
påregnes diverse utskiftinger av sanitærutstyr. 
 
Utgiftsanslag: 0,7 millioner kr 
 
Utbedringer Elektro: 
Hovedfordelingen var oppgradert i 2016. Installasjonen for øvrig er fra flere tidsepoker og 
deler av anlegget har nådd teknisk levealder. Bygget er forsynt med spenning 230V IT fra 
ekstern transformator, det er ikke ledig kapasitet på inntaket. Lysarmaturene er generelt over 
30 år og overskredet teknisk levealder. Bygget skal utvides med heis og  
ventilasjonsaggregater foreslås skiftet. Dette er utstyr som i dag leveres for 400V. Ved 
enkelte arrangement har de som skal opptre utstyr som er beregnet for 400V og noe av dette 
utstyret har relativt høyt samtidig effektuttak. Sikringsmateriellet i de fleste underfordelinger 
består av utdaterte skrusikringer og har nådd anbefalt teknisk levealder. Forbrukerkurser 
mangler jordfeilbryter. Lysarmaturene er i hovedsak av eldre årgang og har et høyt 
energiforbruk i forhold til lysutbytte. Det er installasjoner for svakstrømsanlegg som 
sannsynligvis ikke er i bruk, disse er dårlig merket og flere sterkstrømsfordelinger er avsluttet 
uten tildekking. 
 
Det anbefales å etablere et eget inntak for 400V for teknisk utstyr. Fordelingene bør 
ombygges med automatelementer overspenningsvern og jordfeilbrytere Kursopplegget må 
gjennomgås, slitte brytere og stikkontakter bør skiftes. Lysarmaturene bør utskiftes i løpet av 
de neste 5 år. Det bør ryddes opp i gammelt kabelopplegg. Kabler som ikke er i bruk 
må fjernes og øvrig installasjon merkes. 
 
Utgiftsanslag: 3,0 millioner kr 
 
Utbedringer Galleri og kjøkken 
Galleri St. Marie, som er lokalisert i den tidligere konferansesalen, er tilholdssted for 
Sarpsborg kunstforening, og et lokale som er hyppig i bruk til kurs- og møteformål. 
Sarpsborg scene ønsker å utvikle lokalet videre som galleri, for å kunne tilby et profesjonelt 
kunst-tilbud i sentrum. Rommet vil samtidig kunne egne seg som kafé i forbindelse med 
forestillinger, siden baren og tilberedningskjøkkenet ligger i umiddelbar nærhet. Erfaringene 
fra de siste årenes drift, er imidlertid at rommet per i dag er lite egnet til både galleri- og 
kafédrift. Det skyldes at veggene vekselvis er av betong og gips, noe som gir store sår i 
overflatene etter visning. I tillegg har rommet dårlig belysning. Det er derfor behov for å gjøre 
investeringer på disse områdene. 
 
Det er også behov for å oppgradere tilberedningskjøkkenet til å tilfredsstille Mattilsynets krav 
til tilberedning av mat. Å tilby enkle retter i forbindelse med forestillinger på huset vil øke 
scenens inntektspotensial og gi publikum en mer helhetlig opplevelse ved besøk på huset. 
Tiltaket krever at strømtilførsel blir utbedret. 
 
Utgiftsanslag:   
0,8 millioner kroner (fordelt på galleri 0,5 mill. kr og kjøkken 0,3 mill. kr) 
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Utvidelse av sceneåpning bredde og høyde:  
Det er to forhold som gjør at det er ønskelig å utvide sceneåpningen i teatersalen i både 
bredde og høyde. Primært er det for å fullføre arbeidene med å forbedre akustikken i 
rommet. Den smale og lave sceneåpningen er ifølge akustikkrapporten som Østfold 
Musikkråd leverte i 2013 til hinder for utøvelse av akustisk musikk i salen. Dette understrekes 
også av akustiker Lars Strand som ble benyttet som konsulent i forkant av de akustiske 
tiltakene som ble utført på nyåret i 2017.  
 
Det er i dag også begrenset sikt for de som har plasser langt bak i salen. For å forbedre 
dette bør sceneåpningen utvides i høyden. Som en følge av dette erstattes skråhimling i sal 
med høyere himling med ny belysning.  
 
Når disse arbeidene utføres må det påregnes at salen og amfiet må stenges i 5-6 måneder. 
Det er derfor rådmannens vurdering at disse arbeidene må gjøres samtidig for å begrense de 
driftsmessige ulempene. 
 
Rådmannen foreslår ikke midler til utvidelse av sceneåpningen i kommende fireårsperiode.  
 
Utgiftsanslag: 11,0 millioner kr 
 
Orkestergrav 
Det finnes i dag ingen orkestergraver i hele Østfold med et format som er stort nok til å 
kunne benytte ved store oppsetninger. For å kunne sette opp opera, alle former for 
musikkteater og musikaler, er dette en fasilitet som gir mange flere muligheter enn dagens 
løsning. Sarpsborg scene anses per i dag å være den eneste scenen i regionen der det er 
realistisk å få bygget en orkestergrav. Bygget vil da kunne tilby en del av fasilitetene som 
regionen ikke fikk da planene om en fylkeskulturscene i Fredrikstad ikke ble vedtatt av 
Stortinget.  
 
Sarpsborg scene har med sine fasiliteter, beliggenhet og gode kommunikasjoner til hele 
fylket og Osloregionen, en stor mulighet til å etablere en egenart og en profil for kulturhuset i 
Østfold. Dette kan åpne for muligheter for nasjonalt og internasjonalt samarbeid både for 
kulturhuset og for arrangør- og produksjonsmiljøer i Sarpsborg og fylket for øvrig. 
Kulturutøvere, kulturprodusenter og arrangører i hele regionen vil kunne settes i stand til å 
utvikle sin virksomhet gjennom bedre fasiliteter, og Sarpsborg scene kan legge til rette for en 
større spredning gjennom året og mer mangfold i repertoaret. 
 
En orkestergrav på Sarpsborg scene vil således være en betydelig berikelse for det 
regionale kulturlivet, og vil gi kulturscenen en unik posisjon blant fylkets kulturhus. Opera 
Østfold har ingen scener å sette opp innendørs oppsetninger nå. Ved å være den eneste 
scenen i regionen med slike fasiliteter, vil det øke attraktiviteten for Sarpsborg scene. Det vil 
kunne bli den eneste scenen som setter opp slike oppsetninger.  
 
Østfold fylkeskommune har vært pådriver for å se nærmere på muligheten for å bygge en 
orkestergrav på Sarpsborg scene. Fylkestinget vedtok 16. februar 2017 nye retningslinjer for 
tilskudd til kulturanlegg. Her kommer det fram at det kan søkes om tilskudd til tiltak av 
«særlig regional betydning», selv om kommunen tidligere har mottatt tilskudd fra samme 
ordning. Sarpsborg scene mottok i 2016 tilsagn om 10 millioner kroner i støtte som regionalt 
kulturhus, som er en del av finansieringen av fase 2-utbyggingen. En orkestergrav vil 
defineres som et tiltak av «særlig regional betydning» da dette ikke er et tilbud noen andre 
kulturhus i Østfold gir i dag. En utvidelse av sceneåpningen vil også være en nødvendig 
konsekvens av å bygge en orkestergrav, og det er derfor mulig å søke om tilskudd til dette 
som en del av orkestergravprosjektet. Retningslinjene sier at ordningen vil kunne dekke inntil 
1/3 av prosjektets totale utgift. Rådmannen mener imidlertid det må forutsettes en høyere 
grad av finansiering fra fylkeskommunen dersom orkestergraven skal bygges. 
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Foreløpige utredninger viser at tiltaket vil være mulig å få til rent byggteknisk. En foreløpig 
utgiftsvurdering viser at tiltaket kan koste 12 - 15 millioner kroner. Arbeidene må eventuelt 
utføres samtidig som utvidelse av sceneåpningen i bredde og høyde. Det er imidlertid 
usikkert om orkestergrav er å anbefale kulturfaglig og eiendomsmessig. For å avklare dette, 
og få et mer nøyaktig utgiftsbilde, er det nødvendig å gjennomføre et forprosjekt.  
 
Rådmannen anser det som urealistisk å bygge en orkestergrav uten at dette i hovedsak 
finansieres gjennom bidrag fra fylkeskommunen og eventuelle andre offentlige aktører. Det 
er således en forutsetning fra rådmannen at fylkeskommunen følger opp sitt engasjement 
også økonomisk, både i prosjekteringsfasen og i en eventuell gjennomføringsfase.  
Rådmannen anbefaler at kommunen tar sikte på å avklare hvorvidt fylkeskommunen er villig 
til å påta seg hoveddelen av utgiftene knyttet til et forprosjekt for orkestergrav. Dersom 
fylkeskommunen er positiv til dette vil rådmannen komme tilbake med en egen sak til utvalg 
for kultur og oppvekst samt formannskapet om å igangsette et forprosjekt. Dersom det ikke 
foreligger noen slik avklaring i løpet av 2018 mener rådmannen at det må planlegges for en 
videre utvikling av Sarpsborg scene uten orkestergrav. Rådmannen foreslår ikke å sette av 
kommunale midler til orkestergrav. 
 
Oppsummering tiltak, utgifter og fremdrift 
 
Der er tidligere bevilget og avsatt 21 mill.kr. til fase 2 fordelt slik: 
2018 2019 2020 
1,0 10,0 10,0 
 
I tillegg er det udisponert 1,5 mill. kr. av en tidligere bevilgning på 2 mill. kr. til universell 
utforming av Sarpsborg scene. Det innebærer at det er disponibelt totalt 22,5 mill. kr. til 
universell utforming og fase 2. 
 
Forslag til ny avsetning og bevilgning: 
Tiltak Utgifter (mill. kr) 
 2017/ 

2018 
2019 2020 2021 Senere 

Rullestolplasser i den faste delen av amfiet  og 
balkongløsning 

6,0 2,0    

Sidebygg med lasteinngang, vareheis, lagerplass og 
sidescene samt snorloft (fase 2) 

16,0 5,0    

Ny løfteanordning fra salen til scene 0,5     
Utbedring av dørbredder, terskler, nivåforskjeller, 
skilting og merking 

0,2     

Fasader Håkonsgate 3,0     
Øvrige fasader 9,0     
Utskifting dører 0,7     
Utskifting vinduer 4,0     
Rehabilitering tak 2,5     
Ventilasjon 3,0     
Utbedringer elektro 1,0    2,0 
Utbedringer kjøkken 0,3     
Utbedringer Galleri   0,5     
Utvidelse sceneåpning i bredde og høyde     11 
Utbedringer varmeanlegg     2,0 
Utbedringer sanitæranlegg     0,8 
SUM 46,7 7,0   15,8 
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Forslaget medfører totale utgifter på 53,7 mill. kr. i 2017, 2018 og 2019. Det er derfor behov 
for å øke bevilgningene med 31,2 mill. kr. Øvrige tiltak, som beløper seg til totalt 15,8 mill. kr, 
forutsettes gjennomført etter handlingsplanperioden som strekker seg til 2021. 
 
Detaljprosjektering av tiltakene starter umiddelbart. Byggearbeidene vil trolig kunne starte 
våren 2018. Ferdigstillelse forventes våren 2019.   
 
Øvrig utvikling av Sarpsborg scene 
Det er en rekke videre utviklingsmuligheter for bygget. Blant annet er det store udisponerte 
arealer som det per nå ikke er avgjort hva skal brukes til. Lokalene anses å kunne ha flere 
bruksområder, som kontorer for kommunale virksomheter og utlånsarealer for det frivillige 
kultur- og organisasjonslivet. 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Det er i handlingsplan for 2017 – 2020 avsatt 21 mill. kr. til fase 2, som er planlagt 
gjennomført i 2019 og 2020. I tillegg er det foreløpig ikke disponert 1,5 mill. kr av tidligere 
bevilgning på 2,0 mill. kr. til universell utforming av Sarpsborg scene. 
 
Investeringsutgifter ved skissert løsning vil medføre en total utgift på 53,7 mill. kr i 2017, 
2018 og 2019. Usikkerheten er anslått til +/- 25 %. Den økte investeringsutgiften på 31,2 mill. 
kr. vil medføre økte årlige kapitalutgifter fra investeringen på 1,5 mill. kr. 
 
Rådmannen anbefaler at skisserte tiltak innarbeides i kommunens budsjett og handlingsplan 
for 2018-2021. Det er i handlingsplanen 2018-2021 ikke rom for nye lånefinansierte 
investeringer ut fra målet om at gjelden i økonomiplanperioden ikke skal øke. Investeringen 
vil derfor medføre en mer restriktiv prioritering av andre investeringsønsker, eller en økt 
andel egenfinansiering fra driftsbudsjettet og/eller økt bruk av eksisterende fond.  
 
 
Miljø: 
Ingen vesentlige konsekvenser. 
 
Folkehelse: 
Oppgraderingene vil styrke Sarpsborg scene som møteplass og bedre mulighetene for fine 
kulturopplevelser i Sarpsborg, noe som er et godt folkehelsetiltak. Bedre løsninger for 
universell utforming medvirker til at flest mulig kan ta del i disse kulturopplevelsene. 
 
 
Rådmannens anbefaling: 
 
Rådmannen anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak: 
 
1. Tiltak for utvikling av Sarpsborg scene som beskrevet i saksframlegget gjennomføres i 
henhold til tabell innenfor en økonomisk ramme på 53,7 mill. kr. 
2. Økt investeringsutgift på 31,2 mill. kr. samt finansiering innarbeides i budsjett og 
handlingsplan 2018-2021. 1,5 mill. kr bevilget til universell utforming i fase 1 for 2017 
omdisponeres til fase 2.  
3. Sarpsborg kommune går i dialog med Østfold fylkeskommune om et forprosjekt for 
orkestergrav. Det fremmes sak til utvalg for kultur og oppvekst samt formannskapet når 
forslag til kommunalt bidrag og medvirkning til forprosjektet foreligger.   


