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Dette dokumentet skal gi kortfattet informasjon om prosjektet som grunnlag for tidlig 
medvirkning av kommunens ulike fagmiljøer. 
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1. Presentasjon av tiltaket/planområdet 
1.1Bakgrunn 

Gjennom reguleringsarbeidet ønskes det å tilrettelegge for et nytt attraktivt boligprosjekt 
med svært fordelaktig beliggenhet i forhold til bysentrum og offentlig servicetilbud. 
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere for konsentrert boligbebyggelse og 
gjenspeile den fortettingen som skjer i nærområdet i forbindelse med utviklingen av 
Værstetorvet. 
 
Det foreslåtte planområdet avgrenses som vist på kart/foto og inkluderer tomtene gnr/bnr: 
423/30, 57, 60, 74, 75, 80, 158, 192, samt deler av 506/24 (G.A. Stouslandsvei) og 
Åsgårdveien (0/0). 
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1.2 Grunneier, forslagsstiller og konsulent 
Grunneier og forslagsstiller er Åsgårdhagen AS. 
Konsulent er Plus Arkitektur AS. 
 
 

1.3 Ideskisse som grovt viser ønsket tiltak 
Det er utarbeidet et skisseprosjekt for utnyttelse av eiendommen. Underliggende 
illustrasjoner samt forsidebilde viser hvordan ønsket prosjekt kan bli seende ut. Det 
planlegges for 5 leilighetsbygg på tomten, utformet som punkthus på 3-5 etasjer.  
 
Tomten innehar noe skrånet terreng mot øst og nordøst. Innkjøring til felles 
parkeringskjeller kan skje både fra Åsgårdveien i tomtens nordlige punkt, eller fra G.A. 
Stouslandsvei fra øst. Ved å legge adkomst og avkjøring i tidlig punkt på Åsgårdveien eller 
fra G.A. Stouslandsvei reduseres unødvendig trafikkbelastningen på Åsgårdveien, og 
Åsgårdveien kan fungere som hovedtrase for gående og syklende. Det vil bli lagt vekt på 
grønne kvaliteter og videreføring av eksisterende grønne drag sør på tomten og mot vest 
mot Åsgård hovedgård, gode solforhold og store luftige leiligheter med romslige 
terasser/balkonger. Prosjektets plassering i gangavstand til sentrum og alle nødvendige 
servicetilbud gjør at beboerne i liten grad er avhengig av bil.  
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Prinsippsnitt vest-øst 
 

 
Illustrasjon fra Åsgårdveien 
 

2. Dagens situasjon 
Området består i dag av eksisterende eneboligtomter, grønnstruktur, samt en bygning 
lengst nord som benyttes til kontorlokaler. Felles adkomst til området skjer i dag fra 
Åsgårdveien, som videre kobles på G.A. Stouslandsvei. 
 
Planområdet (som vist innenfor planens begrensning i detaljkartet) er på ca 9 daa. 
Planområdet ligger mindre enn 350 meter fra Fredrikstad stadion og mindre enn 500 m 
unna Stortorvet og den eksisterende sentrumskjernen. Planområdet grenser mot sør, vest 
og nordvest mot et etablert eneboligområde, og mot øst til Værstetorvet, - et større 
område som reguleres til næring- og boligformål.  
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2.1 Trafikkforhold 
Planområdet plasserer seg mellom G.A. Stouslandsvei og Åsgårdveien.  G.A. Stouslandsvei 
fylkesvei (Fv 1112) med ÅDT = 1568 med 6 % andel tunge kjøretøy (2018). Åsgårdveien er 
kommunal vei, og det foreligger ikke trafikktall for denne. Åsgårdveien er gjennomgående 
og kobler seg på G. A. Stouslandsvei nord for planområdet og på Rødsveien et par hundre 
meter sør for planområdet.  
 
Det er gåavstand til sentrum, og god kollektivdekning med buss og byferge. Det er 
etablert fortau langs G.A. Stouslandsvei, og overgangsfelt i krysset G. A. Stouslandsvei / 
Jens Wilhelmsens gate mot nord. Rødsveien har også fortau helt frem til Rødsmyra 
barneskole og Rød barneskole.  
 
 

2.2 Risiko og sårbarhet 
Den østlige delen av planområdet er i NGUs løsmassekart vist å bestå av et 
usammenhengende dekke eller tynt dekke over berggrunnen av hav- og fjordavsetning og 
strandavsetning. Den nordøstlige delen av planområdet er vist å bestå av et 
sammenhengende dekke av hav- og fjordavsetning. Det er ikke grunnvannspotensiale i 
løsmassene. Planområdet ligger utenfor flomsone (ref. NVE flomsonekart). Størstedelen av 
planområdet ligger innenfor aktsomhetssone for Radon.  
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Det er ikke registrert viktige naturtyper, kulturlandskap eller kulturminner innenfor 
området. Planområdet inneholder eldre eiketrær, som kan ha verneinteresser.  
 
Planområdet ligger delvis innenfor gul støysone.  Det forventes å være noe støypåvirkning 
fra innkjøring til den planlagte parkeringskjelleren for Værstetorvet øst for planområdet. 
 

 
  NGUs løsmassekart             Støysonekart 
 

3. Forhold til gjeldende kommuneplan, reguleringsplan og 
statlige og regionale føringer 

 
3.1 Kommuneplanens arealdel 

Gjeldende kommuneplanen viser hele området som «nåværende bebyggelse og anlegg». 
Den planlagte arealbruken er i tråd med formålet i arealdelen. Nordre del av planområdet 
faller inn under Plan for Byområde. Grensen for denne planen følger ytterkant av G.A. 
Stouslandsvei. 
 

     
       Kartunderlaget viser kommuneplan og grense for plan for byområde (svart smal linje) 



 
 
 

  Side 7 av 10 
 

 
 

3.1.1 Forholdet til ny kommuneplan 
 
Prosjektet er planlagt iht. ny arealplans føringer. Planlagt prosjekt oppfyller krav til MUA på 
80m2 pr. bolig, men fraviker kravet ved at kun 50m2 av disse er på terreng eller dekke med 
jordlag.  
Ny kommuneplan trekker grensen mellom byområdet i planavgrensningen for 
Åsgårdhagen slik at planområdet havner rett på denne grensen, - og bestemmelsene 
«utenfor byområdet» blir derfor gjeldende. Dette er uheldig med tanke på mulighetene til 
å utvikle et prosjekt med en arealutnyttelse som er hensiktsmessig for et såpass 
sentrumsnært område som Åsgårdhagen, med beliggenhet rett på grensen til byområdet 
og med svært god kollektivdekning.  Vi ser spesielt en klar utfordring med oppfyllelse av 
krav til uteoppholdsareal og krav til kvartalslekeplass som følge av at området havner på 
«feil» side av grensen for byområdet.  Åsgårdhagen representerer et «overgangsområde» 
som ligger i periferien og fysisk grenser til byområdet. Selv om planområdet havner på 
«feil» side av grensen for byområdet, kan det med svært god grunn fortsatt kategoriseres 
som del av de sentrale områdene, hvor man ønsker å styre boligbyggingen til. Dersom 
boligbyggingen skal konsentreres omkring de sentrale områdene i kommunen, må det 
også tilrettelegges for at «overgangsområdene» i periferien får like gode muligheter til å 
utvikles hensiktsmessig. 
 
Vår vurdering er at Åsgårdhagen er et prosjekt som oppfyller alle målsetningene i forslag 
til ny kommuneplan: 

- Området ligger i umiddelbar nærhet til høyverdig kollektiv. 
- Området gir det daglige behovet for varer og tjenester innenfor gangavstand. 
- Området har gangavstand til sosial infrastruktur. 
- Området er et allerede utbygd område som planlegges med en høyere utnyttelse. 
- Området planlegges med en lav parkeringsdekning og parkeringskjeller. 
- Området planlegges med langt større fokus på blågrønne strukturer.  
- Området vil tilby boligtyper som i liten grad finnes i området fra før. 

 
Vi ønsker på bakgrunn av dette at man kan legge bestemmelsene for byområdet til grunn 
for prosjektet. Vår vurdering er at man har større forutsetninger for å finne riktig løsning for 
Åsgårdhagen gjennom en reguleringsplan enn gjennom en generell plan som 
kommuneplanen.  
 
 
 

3.2 Reguleringsplan 
Området faller under gjeldende reguleringsplan for Værste med PlanID 0106468, vedtatt 
30.05. 2001. Området har her formål 110 - bolig. Sørøstlig hjørne av planområdet har 
formål offentlig trafikkområde – park. 
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    Gjeldende reguleringsplan  
 
 

3.3 Statlige planretningslinjer som berøres 
 

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
(2018) 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(2014) 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (1995) 
 
De statlige retningslinjene for samordnet bolig-areal- og transportplanlegging har som 
mål at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen 
skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskapning og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønstre og 
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold 
til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i byområder skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og til fots. 
 
De rikspolitiske planretningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planlegging har 
som mål å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger. Formålet med retningslinjen er å synliggjøre og styrke barn og unges 
interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.  
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4. Hovedinnhold i planen 
 

4.1 Arealbruksformål 
Planområdet ønskes regulert til konsentrert boligbebyggelse. Prosjektet krever ingen 
endringer av veinettet. 
 

4.2 Omfang av utbyggingen 
Skisseprosjekt er basert på en løsning der all eksisterende bebyggelse innenfor 
planområdet saneres. Det etableres parkeringskjeller under bakken for å holde 
planområdet bilfritt. Over bakken etableres 5 bygningsvolumer med ulike høyder. 
Bebyggelsens høyder varierer fra 3-5 etasjer. Bebyggelsen har flest etasjer mot 
Værstetorvet mot øst, og trapper seg ned mot småhusbebyggelsen i vest. Dette grepet 
sikrer god stedstilpasning mhp. omkringliggende bebyggelse, ved at den kan virke inn 
som en overgangsbebyggelse mellom eksisterende boligbebyggelse og planlagt høyere 
bebyggelse på Værstetorvet. Skisseprosjektet viser et potensial på 65 leiligheter av ulik 
størrelse. Skisseprosjektet viser en utnyttelsesgrad på ca 38 % BYA. 
 
 
 

 
 
 

5. Virkninger av planen 
 
5.1 Transformasjon og fortetting 

Prosjektet vil kunne representere et svært godt fortettingsprosjekt sentralt i Fredrikstad 
med fokus på høy arealutnyttelse i tråd med nasjonale føringer, samtidig som grønne 
kvaliteter og gode uteoppholdsarealer ivaretas.  
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Det planlegges for sentrumsformål med høy utnyttelse og relativt høyt etasjeantall på 
Værstetorvet, på motsatt side av G.A. Stouslandsvei. Dette representerer en betydelig 
transformasjon av nærområdet til boligbebyggelsen på Åsgård, da området tidligere har 
vært preget av lav bebyggelse og åpne arealer til parkering. Et prosjekt som Åsgårdhagen 
kan fungere som en buffersone mellom eksisterende spredt lav boligbebyggelse og ny 
sentrumsartet høy bebyggelse på Værstetorvet, - og slik myke opp overgangen mellom 
disse områdene og bidra til at ny høy bebyggelse på Værstetorvet faller mer naturlig på 
plass i nærområdet. Sør-øst for planområdet ligger et område med mer konsentrert 
boligbebyggelse i form av rekkehus i tundannelser, som på samme måte bidrar til å myke 
opp overgangen mellom Værstetorvet og spredt eneboligbebyggelse i bakkant.  
 
Utviklingen av Værstetorvet vil bidra til å utvide sentrumskjernen i Fredrikstad, - med 
bystruktur, næring og offentlig servicetilbud. En fortetting rundt dette området er derfor å 
anse som en naturlig og hensiktsmessig utvikling. Prosjektet “Åsgårdhagen” vil med den 
utnyttelsen som her presenteres fungere som en naturlig overgang mellom 
Værsteområdet med sin høye utnyttelsesgrad og den spredte eneboligbebyggelsen mot 
vest. 
 
Et sentrumsnært fortettingsprosjekt som Åsgårdhagen vil tilrettelegge for flere nye boliger 
med et svært redusert transportbehov.  Ved å bygge en rekke moderne leiligheter i ulike 
størrelser vil prosjektet bidra med boligtyper som i liten grad finnes i området fra før. Folk 
kan bli boende lenger i sitt eget lokalmiljø, og eneboliger vil bli frigitt til nye barnefamilier.  
 
 

5.2 Adkomstforhold, forventet trafikkmengde 
Det legges opp til parkeringskjeller for å kunne utnytte tomten på en mer hensiktsmessig 
måte. Adkomst og innkjøring til parkeringskjeller kan enten skje fra nordligste punkt fra 
Åsgårdveien, eller fra øst fra G.A. Stouslandsvei. Ved å legge adkomst til planområdet til et 
tidlig punkt på Åsgårdveien eller fra G.A. Stouslandsvei, vil en eventuell trafikkøkning ikke 
belaste lokalveinettet. Åsgårdhagen ligger svært sentrumsnært, og plasserer seg på 
grensen til og delvis innenfor grensen til sentrumsområdet. Sentral beliggenhet og 
umiddelbar nærhet til kollektivtrafikk vil bidra til å minimere behovet for bil og redusere 
trafikkmengden.  
 

5.3 Vurdering av tiltaket etter forskrift om konsekvensutredninger 
(FOR-2017-06-21-854) 

Det er gjort en overordnet vurdering av ønsket tiltak opp mot forskrift om 
konsekvensutredninger. Basert på denne vil tiltaket ikke utløse krav om 
konsekvensutredning. 


