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Sorgenfri park/Arildsborg - prosessledende beslutning
Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak:
Planutvalget stiller seg bak at planarbeidet igangsettes under følgende forutsetninger:
-

Adkomsten for gående og syklende gjøres bedre tilgjengelig til planområdet og videre til
Sorgenfri Alle. Det bør som et minimum avsettes et fortau eventuelt gang/-sykkelvei
langs Sorgenfri Alle` innenfor planområdet.
Det skal sikres tilfredsstillende utearealer/lekeområder med gode sol og lysforhold for
boligdelen. Grønne arealer bør økes.
Forslaget skal holde seg innenfor den opprinnelige planens bestemmelser i forhold til
høyder og utnyttelse.

Fredrikstad, 11.12.2018

Planutvalgets behandling 20.12.2018:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets vedtak 20.12.2018:
Planutvalget stiller seg bak at planarbeidet igangsettes under følgende forutsetninger:
-

Adkomsten for gående og syklende gjøres bedre tilgjengelig til planområdet og videre til
Sorgenfri Alle. Det bør som et minimum avsettes et fortau eventuelt gang/-sykkelvei
langs Sorgenfri Alle` innenfor planområdet.
Det skal sikres tilfredsstillende utearealer/lekeområder med gode sol og lysforhold for
boligdelen. Grønne arealer bør økes.
Forslaget skal holde seg innenfor den opprinnelige planens bestemmelser i forhold til
høyder og utnyttelse.

Fredrikstad, 02.01.2019
Rett utskrift:
---------------------------------------Irene Lundstrøm
møtesekretær
Utskrift til

saksbehandler Torill Nilsen
kommunalsjef Bente Meinert

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.
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Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.
Rådmannens forslag til innstilling
Planutvalget stiller seg bak at planarbeidet igangsettes under følgende forutsetninger:
-

Adkomsten for gående og syklende gjøres bedre tilgjengelig til planområdet og videre til
Sorgenfri Alle. Det bør som et minimum avsettes et fortau eventuelt gang/-sykkelvei
langs Sorgenfri Alle` innenfor planområdet.
Det skal sikres tilfredsstillende utearealer/lekeområder med gode sol og lysforhold for
boligdelen. Grønne arealer bør økes.
Forslaget skal holde seg innenfor den opprinnelige planens bestemmelser i forhold til
høyder og utnyttelse.

Sammendrag
Hensikten med planen er å regulere til allmennyttig formål og boliger.
Planinitiativet legger opp til kombinerte næringsvirksomheter og leiligheter i inntil 4 etasjer.
Det ønskes etablert aktivitets- og treningssenter med blant annet curling og bowlinganlegg
med tilhørende funksjoner og helse/treningssenter.
Planinitiativet ligger innenfor Sorgenfri planen og er regulert til forretning/kontor. Siden
kjøpesenterbestemmelsen stanser utbygging til mer forretning i området har forslagsstiller
valgt et annet formål enn det det er avsatt til i vedtatt plan.
Vedlegg
1. Oversiktskart
2. Planinitiativ datert 12.06.2018, sist revidert 12.09.2018.
3. Plankart Sorgenfri godkjent 15.09.2005
4. Reguleringsbestemmelser godkjent 15.09.2005
5. Illustrasjon av mulig bebyggelse
6. Referat fra intern høringsgruppe
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Se sak 2017/8680
Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Flere delområder innenfor reguleringsplan for Sorgenfri er avsatt til forretningsformål.
Forretningsformålet anses ikke realiserbart for eiendommen, på grunn av at et slikt tiltak vil
være i strid med lokalisering av nye forretninger (Kjøpesenterbestemmelsen).
Kontorformålet anses heller ikke realistisk, både fordi det ikke er marked for denne type
virksomhet og fordi kontorvirksomheter heller ønskes etablert i Fredrikstad sentrum.
Forslagsstiller ønsker å utvikle delområdet til allmennyttig- og boligformål.
Dette planinitiativet ønsker derfor å legge til rette for etablering av kombinerte
næringsvirksomheter og leiligheter i inntil 4 etasjer + tekniske installasjoner på tak (heisrom).
Det ønskes etablert aktivitets- og treningssenter med bl.a. curling og bowlinganlegg med
tilhørende funksjoner (bl.a. et lite serveringstilbud) og helse/treningssenter. Formål:
allmennyttige formål og boliger (blokk).
Planstatus
Området ligger innenfor reguleringsplan for Sorgenfri godkjent 15.09.2005 og er regulert til
forretning og kontor, F/K.
Beskrivelse av planområdet
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Tomten er på ca. 8,9 dekar. Eiendommen er per dato ikke bebygd, men har delvis blitt
benyttet som rigg- og anleggsplass i forbindelse med utvikling av Sorgenfri
bydelssenter/Østsiden storsenter. Tomten er forholdvis flat med slakt fall fra Øst mot vest,
med høydeforskjell på 3-4 meter. Nærmest mot nord og øst finnes en del boligbebyggelse, i
hovedsak flermannsboliger, rekkehus og eneboliger. Tomten har en sentral plassering,
adkomst fra RV111 og kollektivtransport.
Hensikten med planarbeidet (utdrag fra forslagstillers planinitiativ)
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av kombinerte
næringsvirksomheter og leiligheter i inntil 4 etasjer + tekniske installasjoner på tak (heisrom).
Det ønskes etablert aktivitets- og treningssenter med bl.a. curling og bowlinganlegg med
tilhørende funksjoner (bl.a. et lite serveringstilbud) og helse/treningssenter. Formål:
allmennyttige formål og boliger (blokk).
Det vil være felles lek- og uteoppholdsarealer på takflatene til 3. og 4. etasje. Bebygd
areal BYA vil være cirka 3500 m2. Størrelsen på bebyggelsen reduseres for hver etasje, slik
at takflatene kan benyttes til parkering og uteopphold.
En av intensjonene i boligprosjekt-delen er å legge til rette for å bygge mindre og
rimelige boliger, beregnet for den delen av befolkningen som har behov for og ønsker en
mindre men moderne bolig. Typisk kan dette være eldre som flytter fra hus og yngre i en
etableringsfase. Det er inntegnet leiligheter med en standardstørrelse på 56 m2.
Leilighetene vil bli orientert og organisert på en slik måte at selve bebyggelsen bidrar til å
skjerme mot trafikkstøy langs Sarpsborgveien, samtidig er det lagt vekt på å legge til rette
for best mulig solforhold.
Planinitiativet viser et bygg med høyde på 17.2 meter mot vest. Mot øst vil høyden
være cirka 5 meter lavere da hele plan 1 vil oppta høydeforskjellen og ligge under bakken.
Mot øst vil derfor høyden være cirka 12.2 meter. Det understrekes at dette kun er foreløpige
skisser, og det må tas høyde for endringer i prosjektet, både med hensyn til eventuelle
endrede preferanser, men også for å tilpasse prosjektet til de enhver tid gjeldende
kommunale planene. Se illustrasjonen under.

Anlegget vil fungere som en lokal møteplass for aktivitet, lek og mosjon. Dette er
positivt både med tanke på å tilrettelegge for barn og unge, men også for mosjonister. Det er
allerede etablert samarbeid med Nedre Glomma Bowls og Curling Club og dette er meldt inn
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til handlingsprogrammet. I området og i Fredrikstad generelt er det underdekning av denne
typer virksomheter, og dette vil i stor grad imøtekomme lokale behov.
Som en del av planarbeidet vil det også legges til rette for at boligene
Sarpsborgveien 159 og 161 kan få adkomst fra planområdet/Mursteinsgata, slik at avkjørsler
som går direkte ut i Sarpsborgveien/RV111 kan stenges/saneres.
Konsekvenser av planforslaget
Det er gjort en vurdering om hvorvidt tiltaket utløser krav om konsekvensutredning.
Forslagsstillers vurdering er at slikt krav ikke utløses.
Alle reguleringsplaner skal ha en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Her skal aktuelle
faremoment og sårbarheter vurderes. Umiddelbart er det ingen åpenbare farer ved
gjennomføring av dette prosjektet.
Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant.
Konsekvenser levekår/folkehelse
Planforslaget kan ha en positiv konsekvens for folkehelsen. Anlegget vil fungere som en
lokal møteplass for aktivitet, lek og mosjon.
Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant her.
Vurdering
Planinitiativet er et prosjektbasert mulighetsstudie som viser hvordan delområdet kan
utnyttes. Planinitiativet er i strid med den eksisterende reguleringsplan for Sorgenfri fra
2005, som i dette delområdet er avsatt til forretning og kontor formål. På grunn av
innsigelser som er mottatt fra fylkesmyndighetene på andre delområder i området har
forslagstiller valgt et annet formål enn forretning, allmennyttig formål. Siden det er i strid med
formålet i den eksisterende reguleringsplanen ønsket forslagstiller å få en avklaring på om
dette planinitiativet er noe som det kan jobbes videre med.
Planinitiativet viser et prosjekt som legger mye vekt på biltrafikk og tar lite hensyn til myke
trafikanter. Den store parkeringsplassen virker veldig eksponert fra hoved krysset og gir
inntrykk av en urbanisert bebyggelse med mye asfalt og lite grøntarealer. Det bør sees på
om adkomsten for gående og syklende kan gjøres bedre til planområdet og videre inn i
Sorgenfri Alle`. Det bør derfor vises et fortau eventuelt gang/-sykkelvei langs Sorgenfri Alle`
mot bygget. Grøntområder/lekearealer er bare vist på taket, noe som ikke er å anbefale.
Hvis det skal være boliger bør det settes av areal også på bakkeplan. Det viktigste er likevel
å sikre gode uteområder med gode sol og lysforhold.
Forslaget bør holde seg innenfor den opprinnelige planens bestemmelser i forhold til høyder
og utnyttelse.
Dette planinitiativet er ikke et ferdig forslag, men mer en mulighetsstudie om hvordan
delområdet eventuelt kan utnyttes. Rådmannen foreslår at planutvalget stiller seg bak at
planarbeid igangsettes.
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