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1. BAKGRUNN 

1.1 Bakgrunn for reguleringssaken   

Bakgrunn for reguleringsplansaken er Hvaler kommunes ønske om å kombinere etablering av ny 
gang- og sykkelvei med fremføring av elektrisk kraft. Det er et prekært behov for å erstatte 
dagens høyspentledninger med nytt anlegg, og dette ønskes etablert som nedgravd løsning 
snarere enn tradisjonelt luftstrekk. Dette har vært stor gjenstand for debatt og engasjement fra 
lokalbefolkning, hytteeiere, politikere, Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune og 

kommuneadministrasjonen i både Hvaler og Fredrikstad kommune.  
 

1.2 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny gang-/sykkelvegforbindelse langs Hvalerveien 
(fv.108) fra Puttesund i nord til Åsebu på Asmaløy i sør. En slik gang-/sykkelveg vil binde 
sammen de store øyene Kjøkøy, Vesterøy, Spjærøy og Asmaløy. Dette vil være et viktig tilbud for 

beboere, skolebarn og friluftsliv i området. Dessuten vil en slik gang-/sykkelveg få forbindelse 
videre nordover mot Kråkerøy og Fredrikstad. 
 
Som en del av prosjektet ønskes det også at nye høyspentledninger som skal frem til 
trafostasjonen ved Rød etableres som en nedgravd kabel i gang- og sykkelveien, for de deler av 
strekningen der det er hensiktsmessig.  
 

Hvalersamfunnet ser store fordeler med å få nedgravd kabel i gang- og sykkelveien i stedet for 
luftledninger med høye master. Samarbeid med kraftselskapet vil også gjøre det mindre kostbart 
å bygge gang- og sykkelvei enn hva det hadde vært å bygge den separat. Pga 
konsesjonssøknaden for ny kraftledning til Hvaler haster det å få vedtatt reguleringsplanen for 
gang- og sykkelveien. Helt konkret finnes en tidsfrist satt til 01.01.18.  
 

Reguleringsplanen er enkel og overordnet i sin utforming. Den avklarer bl a plasseringen av 

gang- og sykkelvei og vil kunne fungere som grunnlag for grunnerverv. Av hensyn til bl a 
fremdrift er det bevisst valgt å gjøre detaljprosjekteringen av gang- og sykkelveien med broer i 
en senere fase.  
 

1.3 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Hvaler kommune. Rambøll er innleid som plankonsulent for arbeidet. Rambøll vil 
utarbeide fullstendig planforslag med plankart, bestemmelser og beskrivelse med tilhørende 
konsekvensutredning. 
 

Nedenfor vises en opplisting av alle eiendommer som berøres av planområdet.  

 

GNR/BNR HJEMMELSHAVER  

Eiendommer i Fredrikstad kommune 

506/3 Østfold Fylkeskommune  

433/61 Fredrikstad kommune 

433/1 Granit 1893 Holdning AS 

432/73 Fredrikstad kommune 

432/22 Fredrikstad kommune  
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Eiendommer i Hvaler kommune  

511/8 Statens vegvesen  

49/439 Matrikkelen er et jordsameie 

50/11 Dag og Anders Messel 

50/147 Evelyn Olsen Mildred 

50/116 Økholmen sameie  

51/84 Fredrik Vallin og Venche Britt Hansen  

51/8 Bankerød gård AS 

53/71 Beco invest AS 

511/1 Østfold Fylkeskommune  

53/35 Kaja og Per Morten Stiksrud Høvik  

53/75 Per Erik Lund 

53/10 Nils Kristian og John Henrik Nilsen  

53/25 Anne Marie Hågensen  

53/59 Randi Marit Pedersen 

53/14 Ole Robert Brevik  

53/13 Anne Lise, John Henrik og Åse Britt Eriksen  

53/322 Anette Lorentzen og Kristoffer Thorvaldsen   

53/10 John Henrik og Nils Kristian Andersen  

53/10/70 Roger Olav Storehjelm, John Henrik Andersen og Nils 

Kristian Andersen  

53/10/221 Heidi Vildskog, John Henrik Andersen og Nils Kristian 

Andersen  

53/53 Per Kristian Lande  

511/39 Hvaler kommune  

53/246 Marianne Teigland  

53/226 Alfred Johan Hansen  

42/75 Østlandske pensjonistboliger AS 

42/88 Åge Gunnar Fredriksen  

42/94 Glenn Robert Westerlund  

42/206 Glenn Robert Westerlund  

42/9 Hans Henry Eriksen  

42/252 Åge Gunnar Fredriksen  

511/2 Østfold Fylkeskommune  

42/52 Østlandske pensjonistboliger AS 
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42/31 Hilde Anette Høidal og Geir Bjønnes Høidal 

511/8 Statens vegvesen  

42/59 Østlandske pensjonistboliger AS 

42/12 Stiftelsen Dypedalsåsen  

42/70 Britt Holmeide  

42/178 Thor Raymond Børresen  

511/40 Hvaler kommune  

42/12/170 Stiftelsen Dypedalsåsen, Berit Kristine og Jan Grid  

42/352 Rune Clasen og Merete Holdt  

42/12/20 Liv Marie Knarvik og Stiftelsen Dypedalsåsen  

42/30 Terje Fritjof Selvik, Winnie Selvik, Mona Selvik, Vidar 

Svendsen  

43/4 Helge, Lise, Niels, Tore og Tove Haugerød  

43/147 Frida og Sara Nielsen 

43/177 Sand Brygge AS 

43/123 Audun og Ellen Ruud 

43/121 Olav Christian og Torgunn Fremmegård  

43/137 Matrikkelen er et realsameie og hjemmelshavere listes 

ikke opp  

39/5 Ole Johan Pettersen  

40/13 Lars Petter Hansen  

39/7 Alfhild Nilsen  

40/23 Anne, Eivind og Tone Brynildssen  

39/3 Alfhild Nilsen  

39/10 Reidar Jul Reinertsen  

39/8 Eva Marie Thomassen  

40/195 Torill Gunn Endresen  

40/1 Thor Erik Fredriksen  

 

1.4 Planområdet  

Planområdet starter ved Brohodet til Puttesundbroa på Kjøkøy-siden og ender ved Åsebu på 

Asmaløy. Det totale arealet er på cirka 126 dekar.  
 
Planområdet omfatter arealene til selve gang- og sykkelveitraséene med grøfter, fyllinger, 
skjæringer, areal til nødvendige avkjørsler, areal for bussholdeplass, parkering og rasteplasser.  
Etablerte gang- og sykkelveier som inngår i andre reguleringsplaner, er ikke tatt med som en del 
av denne reguleringsplanen. Planområdet er derfor ikke sammenhengende, med i kombinasjon 
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med eksisterende reguleringsplaner vil det være en sammenhengende regulert trasé fra 
Puttesund til Åsebu.  
 

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet. Varslingsområdet til planarbeidet markert med tykk, sort strek.  

1.5 Krav om konsekvensutredning 

Planområdet blir større enn 15 dekar og omfatter nye områder til utbyggingsformål (de aktuelle 
arealene er ikke avsatt til riktig formål i kommuneplanen); altså er vilkårene for KU-plikt i 

forskriftens § 2 oppfylt. Samtidig har etablering av gang- og sykkelveger langs eksisterende veg 
tidligere vært unntatt KU-plikt, også når tiltaket har vært i strid med overordnet plan. Dette 
framgår av veiledningsnotat til KU-forskriften datert 16. oktober 2009, s. 6. Veiledningsnotatet er 
på dette punktet fortsatt gjeldende (selv om forskriften er endret 01.01.2015), og planen er 
derfor ikke KU-pliktig etter § 2. 

 
Kommunens planavdeling mener imidlertid at planen likevel er KU-pliktig, med begrunnelse i PBL 
§ 4-2 og KU-forskriftens § 3 c) («planer som skal vurderes nærmere»), jf. vedlegg II, pkt 10 e). 
Dette fordi planen er i konflikt med statlige planretningslinjer (planretningslinjer for strandsonen 
langs sjøen), jf. forskriftens vedlegg III bokstav q. De terrenginngrepene som må til langs 
fastlandsvegen vil kunne være i konflikt med planretningslinjer for strandsonen langs sjøen, som 

blant annet sier at byggeforbudet i 100-metersbeltet gjelder generelt, skal praktiseres strengt, 
og at bygging og landskapsinngrep ikke skal tillates på arealer som har betydning for eksempel 
naturmangfold og landskap. Planer som er KU-pliktige etter § 3 c) er etter ny forskrift unntatt 
krav om planprogram. Kommunen selv mener imidlertid planprogram kan være til nytte i denne 
prosessen, for å få til tidlig og god medvirkning og avklaring av viktige problemstillinger før selve 
KU utarbeides.  

 

2. PLANPROSESSEN 

2.1 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på Hvaler- og Fredrikstad kommuners 
nettsider samt i Fredrikstad blad 23. mai 2016. Frist for uttalelser var 04. juli 2016. Det ble sendt 
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ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra Hvaler- og 

Fredrikstad kommune. 

 

 

Figur 2: Annonse ved varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for 
konsekvensutredning. 

 
Den 09.11.16 ble det varslet utvidelse av planområdet. Bakgrunn for det var at Hvaler kommune, 
som en del av reguleringsplanen, også ønsker å tilrettelegge for friluftsparkeringer og 
rasteplasser, i tillegg ønsker Statens vegvesen å oppgradere eksisterende snuplass- og 

bussholdeplass og etablere en helt ny bussholdeplass ved Bratte bakke. Alle innspill er vurdert i 
planprogrammet for konsekvensutredning.     
 
Totalt er det mottatt 21 skriftlige varslingsuttalelser. Uttalelsene med forslagsstillers 
kommentarer er oppsummert i eget notat (vedlagt).  
 
Det ble holdt møte med Barnas Talsperson 04.05.17 (se vedlegg). Elevrådene har også sett på 

planen og uttalt at man er enig i valg av trasé. Begge parter etterlyser merkede gangfelt.  
 

2.2 Planprogram 

Planprogrammet ble fastsatt av Fredrikstad Bystyre den 06.04.17 og Hvaler Kommunestyre den 
11.05.17.  
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

3.1 Nasjonale planer  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.  

Utbyggingsmønster 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 storbyområdene skal tas 
med kollektivtransport, sykkel og gange.  

 

Vurdering  
Planlagt tiltak legger til rette for å bedre tilgjengeligheten for myke trafikanter, og bidrar til økt 
attraktivitet til å bruke sykkel og gange fremfor bil.  Planlagt tilttak er i samsvar med 
planretningslinjen.  
 

 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
(1995) 
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

Vurdering  
Planlagt tiltak forbedrer barns tilgjengelighet og gir grunnlag for bedre mobilitet, og legger til 
rette for bedre trafikksikkerhet for alle, spesielt myke trafikanter.  
 
 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
(2011) 

Retningslinjene følger opp den nye plan- og bygningsloven, der byggeforbudet i 100-metersbeltet 
langs sjøen er videreført og strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og å 
unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
 
Vurdering  

Planlagt tiltak vil medføre en viss utbygging i sjøen langs Fastlandsveien. Dette er for å sikre 
nødvendig areal til gang- og sykkelveifundament. Imidlertid vil en ny gang- og sykkelvei gagne 
allmennhetens interesser da det gir helt nye muligheter til å ferdes langs FV108 og oppleve 
sjøarealene mellom Puttesund og Økholmen.  
 
 
Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2015) 

Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av 
alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell 

utforming 
 
Vurdering  
Langs deler av strekningen vil det imidlertid være krevende å oppnå tilfredsstillende 
stigningsforhold mhp. universell utforming. Se kap. 8.10 i konsekvensutredningen for nærmere 

vurdering.   
 
 
Naturmangfoldloven 
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
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menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for 

samisk kultur. 
 
Vurdering 
Temaer som omfattes av naturmangfoldloven er grundig vurdert i konsekvensutredningen.  
 
 
Retningslinje for behandling av behandling av støy i arealplanlegging 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen 
bebyggelse med støyfølsom bruksformål. Det gis anbefalte utendørs støygrenser ved etablering 
av nye støykilder, som for eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. For innendørs 
støy gjelder kravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 
 
Vurdering 

Trafikken på FV108 representerer allerede en betydelig støykilde, og nærmest hele planområdet 
ligger i rød støysone. Der gjennomføring av tiltaket medfører økt støybelastning, vil det bli gjort 

avbøtende tiltak.   
 
 
Fylkesplaner  
 

Fylkesplan for Østfold (2011) 
I gjeldende fylkesplan for Østfold er de aktuelle arealene i hovedsak avsatt til LNF og vannareal. I 
tillegg er Ødegårdskilen anvist som et lokalsenter. Rød er også anvist som et lokalsenter, men 
planområdet inngår ikke i dette arealet.  
 
Vurdering  
Kjøreveier og gang- og sykkelveier er for det meste vist med grå linjer i kartet. Dette er 

stadfesting av eksisterende veier og anlegg. På lik linje med boligbebyggelse som også er vist 
med grått. Fylkesplanen er veldig grov for Hvaler, da hele kommunens landareal med unntak av 
Skjærhalden er avsatt til LNF. De delene av planområdet der gang- og sykkelveien etableres i sjø 
er anvist som LNF-område. Planlagt tiltak vurderes å være forenelig med Fylkesplanen, på lik 
linje med at eksisterende veier også ligger i LNF område.  
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Figur 3: Utdrag av fylkesplanen. Traséen for fremtidig gang- og sykkelvei er vist med rød strek, deler av 
strekningen er allerede etablert.  

 

 
Regional transportplan for Østfold (2012) 
Regional Transportplan for Østfold mot 2050 har ett samfunnsmål og ett resultatmål; hvor 
samfunnsmålet er et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskaping og bidrar til en 
bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold, og resultatmålet et 
effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som møter befolkningens og 

næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale transporter. 
 
Anbefaler at det først utføres tiltak for å bedre tilbudet og framkommeligheten for gange, sykkel 
og kollektivreiser for å endre reisemiddelfordelingen. 
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Vurdering  

Etablering av ny gang- og sykkelvei er fullt ut forenelig med samfunnsmålene i Regional 
transportplan for Østfold.  
 
 
Regional kystsoneplan for Østfold (2014) 
Hele planområdet inngår i kystsoneplanens utstrekning.  

 
Østfoldkysten skal forvaltes gjennom bruk og vern i et bærekraftig perspektiv. Kysten skal nyttes 
som områder for opplevelse og reiseliv, friluftsliv, båtliv, fritidsboliger, helårsboliger, næring og 
transport, samtidig som kystens spesielle landskaps-, natur-, og kulturverdier bevares. 
Rekreasjonsverdier, naturverdier og kulturminneverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal 

betydning, til beste for befolkningen i dag og i fremtiden. Disse hensynene skal tillegges 
avgjørende betydning i all forvaltning og planlegging. 
 
 

Vurdering  
De planlagte tiltak vil medføre noe terrenginngrep i form av oppfylling i sjø og fjerning av fjell. I 
reguleringsplanen legges imidlertid til rette for løsninger som i størst mulig grad skåner 

kystlandskapet, og hensynet til landskap, kultur- og naturlandskapet anses ivaretatt.  
 
 
Estetikkveilederen for Østfold  
Kystlandskapet skal i størst mulig grad skjermes mot inngrep som kan forandre dets karakter. 
Uberørte områder skal holdes intakte, og all utbygging må underordnes det helhetlige 
landskapsbildet. Med unntak av eksisterende tettsteder og regionale satsingsområder for reiseliv 

skal det som hovedregel ikke foretas bygningsmessige inngrep i områder som er synlige fra 
sjøen. Gjengroing av kystlandskapet må unngås og motvirkes gjennom hensiktsmessige tiltak. 
 
Vurdering 
Planlagte tiltak representerer terrenginngrep i sårbare landskap. Dette er imidlertid ikke som 
uberørte områder å regne, og planlagte tiltak vurderes å ikke i vesentlig grad påvirke det 

overordnede landskapsbildet.  

 
 
Kommunale planer  
 
Kommuneplanens arealdel for Hvaler kommune (2011) 
Arealer som inngår i planområdet er avsatt til følgende formål i kommuneplanens arealdel for 

Hvaler (regulerte arealer inngår ikke i opplistingen): 
• Spredt fritidsbebyggelse, nåværende – vest for Bekkene og ved Åsebu 
• Veg, nåværende – flere steder 
• Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg, nåværende – ved Bekkene  
• Landbruk, natur og friluftsliv, nåværende – mesteparten av arealet 
• Bolig i byggesirkel, nåværende – bolig på eiendom gnr/bnr 53/25 og 40/1 
• Kombinert bebyggelse og anlegg, både nåværende og fremtidig (to felt)– K2 areal vis á 

vis Dypedalåsen 
• Offentlig eller privat tjenesteyting, nåværende – et område ved Bekkene 
• Fritidsbebyggelse, fremtidig – området ved Sand   
• Parkeringsanlegg, nåværende – område ved innkjøring til Rød og Sildeodden 

• Boligbebyggelse fremtidig og nåværende (to felt) – området ved innkjøring til Rød 
• Offentlig eller privat tjenesteyting – område ved innkjøringen til Rød  

• Boligbebyggelse nåværede – område like syd for innkjøringen til Rød 
• Spredt fritidsbebyggelse – et areal mellom innkjøring til Rød og Brente 
• Sjø, vassdrag, småbåthavn – ved Grønnet  
• Sentrumsformål nåværende – Ødegårdskilen  
• Næringsvirksomhet nåværende – ved Bratte bakke     

 
Hensynssoner:  

• Hensynssone landskap – stort område fra Økholmen og nordover 
• Hensynssone landskap – et området ved Skjelsbu  
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• Krav om felles planlegging – et område ved Sand (krav om områdeplan for 
fritidsbebyggelse – fremtidig) 

• Hensynssone landskap – Holmetangen nord   

 
Vurdering  
Forholdet til LNF-områdene vil være tilsvarende som i vurderingen til LNF i Fylkesplanen.  
 
For de øvrige formålene så representerer disse endringer/avvik fra kommuneplanens arealdel. 
Avvikene vurderes å ikke være av en tilstrekkelig kritisk karakter til at ønsket tiltak må først 
avklares i overordnet plan. Å finne riktig plassering av en ny gang- og sykkelvei er dessuten en 

vesentlig utredning i seg selv, og som ikke kan forventes at gjøres tilstrekkelig grundig på 
kommuneplannivå.  
 
Hensynssonene anses ivaretatt i reguleringsplanen. Dette er nærmere belyst i 
konsekvensutredningen.  
 
 

Kommuneplanens samfunnsdel for Hvaler kommune (2011) 
Samfunnsdelen omtaler ikke gang- og sykkelvei langs FV108 spesifikt, men viktige prioriteringer 
er:  

• Det skal tas nødvendige klimahensyn i kommunale planer, beslutninger og prioriteringer  
• Legge til rette for infrastruktur som muliggjør reduksjon i utslipp av klimagasser bl.a ved 

gode kollektivtilbud og tilstrekkelig med gang- og sykkelveier  

 
Vurdering  
Etablering av gang- og sykkelvei er i samsvar med kommuneplanens samfunnsdel.  
 
 
Kommunedelplan for havneutvikling Hvaler (2011) 
Båt og båtliv er viktig for Hvalers befolkning, både fastboende og fritidsboende. I tillegg har 

kommunen en stor andel besøkende som kommer med båt. Hvaler er en øykommune, og selv 
om det er fastlandsforbindelse må det benyttes båt for å komme til de mange øyer og holmer 
som ikke har veiforbindelse. I tillegg brukes båt i næringssammenheng. Dette gjelder særlig for 
fiskerinæringen i kommunen, men også en rekke håndverksbedrifter er avhengig av båt for å 

komme seg til eiendommer hvor de har oppdrag. 
 
Vurdering  

Planlagte tiltak kommer ikke i konflikt med kommunedelplan for havneutvikling Hvaler.  
 
 
Kystsoneplan for Fredrikstad kommune (2011) 
Arealer som inngår i planområdet (område ved Puttesund) er avsatt til følgende formål i 
Kystsoneplanen for Fredrikstad (regulerte arealer inngår ikke i opplistingen): 

• Offentlig friområde, nåværende – ved brohodet Kjøkøy 
• Veg, nåværende – Kjøkøy  
• Bruk og vern av sjø, vassdrag og strandsone, nåværende – Puttesund   
• Landbruk, natur og friluftsliv, nåværende – landareal  
• Fritids- og turistformål, fremtidig – ved Bukkholmen  

 
Vurdering  

Intensjonen og konsekvensene av planlagte tiltak vurderes å ikke komme i konflikt med 

gjeldende formål i Kystsoneplan for Fredrikstad kommune. Etablering av gang- og sykkelvei vil 
fremme friluftsliv i området, f eks sykling, turgåing og fiske.  
 
 
Kommuneplanen samfunnsdel for Fredrikstad (2011) 
Samfunnsdelen omtaler ikke konkrete tiltak knyttet til gang- og sykkelveier, men henviser til 

sykkelhovedplanen. Imidlertid omtaler samfunnsdelen flere generelle målsettinger og ambisjoner 
for myke trafikanter.  

• Styrke sykkelens rolle som transportmiddel. 

• Etablere flere gang- og sykkelveier og bedre og billigere kollektivtransport. Utvikle 
fergetilbudet. 
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• Prioritere et sammenhengende gang- og sykkelveinett rundt og inn til sentrum. 

• Bidrar til gjennomføring av tiltakene i Sykkelhovedplanen om å realisere et 
sammenhengende nett for sykkel. 

• Stimulerer arbeidet for å øke bruken av sykkel. 
 
Vurdering  

Planlagte tiltak er i samsvar med kommuneplanens samfunnsdel i Fredrikstad kommune.  
 

Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune (2009) 

Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Fredrikstad kommune og Statens vegvesen region øst. 
Målet med planen er at vi gjennom den skal få vedtatt et klart definert hovedsykkelvegnett, 
avklare hvilke tiltak som er nødvendig for å oppnå en tilfredsstillende standard samt få vedtatt en 
prioriteringsrekkefølge. 

 

Gang- og sykkelvei langs FV108 er ikke nevnt spesifikt i Sykkelhovedplanen.  
 
Vurdering  
Planlagte tiltak er i samsvar med sykkelhovedplanen for Fredrikstad kommune.  
 

 

Sykkelhovedplan for Fredrikstad og Sarpsborg (2017) 

Hovedsykkelplanen ble revidert i 2017. Fylkesvei 108 mot Hvaler er tatt inn som en av 
hovedsykkelrutene.  
 
Vurdering  
Planlagte tiltak er i samsvar med sykkelhovedplanen for Fredrikstad og Sarpsborg.  

 
 
 
Trafikksikkerhetsplan Fredrikstad kommune (2014) 

Trafikksikkerhetsplanen omtaler ikke tiltak som berører den del av planområdet som inngår i 
Fredrikstad kommune. Imidlertid er det høyt prioritert å etablere gang- og sykkelvei langs FV108 
fra nedkjøringen til Tangen (der gang- og sykkelveien slutter i dag) til og med Kjøkøysund bro.  

 
Vurdering  
Planlagte tiltak er i samsvar med Trafikksikkerhetsplan for Fredrikstad kommune.  
 
 
Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune (2013) 

Et overordnet mål er å endre folks reisevaner, fra bil til sykkel, gange eller kollektivt. 
Sammenhengende sykkelveinett av høy standard forbedrer syklistenes sikkerhet, trygghet og 
fremkommelighet. Slik tilrettelegging kan fremme sykkelbruken på daglige reiser og til 
rekreasjon og bidra til å begrense bilbruken. 
 
Kommunen kan ta initiativ til å utarbeide og vedta bypakke for å fremme miljøvennlige 
transportformer. Kommunen er også ansvarlig for kommunale veier og er utbygger av gang- og 

sykkelveier langs kommunale veier. 

 
Vurdering  
Å etablere gang- og sykkelvei er i samsvar med Klima og energiplan for Fredrikstad kommune.  
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3.2 Gjeldende reguleringsplaner 

 

PLANID PLANNAVN VEDTATT KOMMENTAR 

Fredrik

stad 

   

0106177 Trolldalkrysset 

– Puttesund, 

del av Kjøkøy 

14.03.1984 Ny plan griper delvis inn i gjeldende plan. Deler av 

friområdet vil bli omregulert til veiformål for å frigjøre areal 

til ny gangbro.  

0106357 Bomstasjon 

Bukkholmen  

24.06.1993 Ny reguleringsplan griper inn i deler av gjeldende 

reguleringsplan på vestsiden av FV108. Reguleringsplanen 

for den tidligere bomstasjonen vurderes å ikke lenger ha 

noen hensikt slike bomstasjoner ikke lenger benyttes.   

Hvaler    

01117 Stokken  21.06.1982 Ny plan griper delvis inn i gjeldende reguleringsplan. Deler 

av arealene ved Stokken vil bli omdisponert til gang- og 

sykkelvei ved gjennomføring av planlagte tiltak.  

0111107 Lille 

Revholmen  

19.06.2014 Ny reguleringsplan griper delvis inn i gjeldende plan sin 

østside. Ny gang- og sykkelvei vil ikke påvirke planlagte 

tiltak på Lille Revholmen.  

011139 Økholmen  12.06.1996 Det er regulert og bygget cirka 430 meter gang- og 

sykkelvei fra Økholmen og sørover langs FV108. Det må 

gjøres enkelte tilpasninger av eksisterende støyvoll.   

011168 Stranda i 

Ødegårdskilen  

09.02.2005 Ny reguleringsplan griper ikke inn i, men grenser inntil og 

tilpasser seg gjeldende reguleringsplan.  

01119 Skjelsbu 53/6 

m.fl.  

21.06.1983 Det er etablert cirka 520 meter gang- og sykkelvei langs 

FV108 i Ødegårdskilen, fra Kiwi og sørover. Ny 

reguleringsplanen griper ikke inn, men tilpasser/kobler seg 

sammen med eksisterende trasé på en hensiktsmessig 

måte.  

0111109 Bankerød 

boliger 

12.11.2015 Ny plan griper ikke inn i, men grenser inntil areal avsatt til 

annen veggrunn tekniske anlegg i gjeldende plan.  

011194 Skjelsbu vest  28.10.2010 Deler av gjeldende plan vil bli regulert til gang- og sykkelvei 

og annen veggrunn grøntareal. Ny plan kobler seg på gang- 

og sykkelvei GS i gjeldende plan.  

011163 Næringsområd

e gnr 53 bnr 

10 

27.11.2002 I ny plan vil gang- og sykkelveien koble seg på eksisterende 

plan i øst. Helt nord i gjeldende plan reguleres eksisterende 

kjørevei (forbindelse til Norderhaug) som kjørbar (for 

fritidsboligene) gang- og sykkelvei.  

011135 Sand  24.03.1993 Ny reguleringsplan griper inn i gjeldende plan ved FV108, 

der noe areal regulert til fritidsbebyggelse og 

boligbebyggelse blir omregulert til annen veggrunn, 

grøntareal og gang- og sykkelvei.  
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011198 Sand Brygger 09.12.2009 Ny plan vil koble seg på eksisterende gang- og sykkelvei 

(forlengelse av Sandeveien) i gjeldende plan. 

011147 Grønnetkilen  21.12.1999 Ny reguleringsplan griper inn i gjeldende plan for Grønnet. 

Ny reguleringsplan regulerer deler av areal regulert til 

kjørevei og parkering. Parkeringsarealet er under selve 

kjørebroa, men ved detaljprosjektering av må det påregnes 

at deler av parkeringsarealet behøves til brokonstruksjoner.  

0111126 FV108 

kryssutbedrin

g Rød 

15.11.2012 Ny reguleringsplan griper ikke inn i denne planen, men 

kobler seg på eksisterende gang- og sykkelvei nord og sør 

for krysset.  

011191 Brente  20.05.2009 Ny reguleringsplan grenser inntil planområdet. Denne 

planen skal i hht kommuneplanens arealdel oppheves. 

Derfor gjentas veiformålene med bussholdeplass og gang- 

og sykkelvei fra Brenteplanen i denne planen. Det er et 

mindre avvik i sidelengs på ca 1m for plassering av gang- og 

sykkelveien de nordligste 10 m på Brenteplanen. Dette er 

nødvendig for å sikre god linjeføring forbi eksisterende uthus 

på eiendommen nord for plangrensen for Brente-planen.  

Det betyr at Brente-planen i sin helhet kan oppheves, mens 

at gang- og sykkelveien i dette området videreføres som en 

del av resten av den her planen for gang- og sykkelvei langs 

fylkesveien.  

 

 

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE 

FORHOLD 

4.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Sideareal/grøfter 
Store deler av der fremtidig gang- og sykkelvei vil berøre arealer som fra før er sidearealer og 
grøfter til FV108. Etablering av gang- og sykkelvei vil flere steder kreve en viss oppfylling der det 
er skrånende terreng og fjellskjæringer der det er fjell tett inntil veien. Gang- og sykkelveien vil 
også, slik som den eksisterende kjøreveien, ha behov for sidearealer/grøfter. I sidearealene til 
FV108 er det i varierende grad kantvegetasjon. Enkelte steder er dette kun i form av villnis og 
høyt ugress, andre steder bar- og laugvegetasjon.  

 
Langs strekningen Puttesund – Økholmen består deler planområdet i dag av sjøvann. Dette er 
åpne vannspeil helt inntil veifyllingen. Planlagte tiltak vil betinge utfylling av mer steinmasser i 
sjøarealet langs nevnte strekning.  

 
Gang- og sykkelvei/fortau 
Langs deler av FV108 er det allerede etablert gang- og sykkelvei, ved Ødegårdskilen, Skjelsbu og 

Rød. Reguleringsplanen kommer i stor grad til å tilpasse seg etablerte og regulerte gang- og 
sykkelveier, med mest mulig naturlige påkoblingspunkt.   
 
Bebyggelse  
Langs strekningen/planområdet ligger også en del bebyggelse, både helårsboliger og 
fritidsboliger. Enkelte steder langs strekningen vil imidlertid gang- og sykkelveien komme veldig 
nærme eksisterende bebyggelse. De mest berørte eiendommene vurderes å være Langeroveien 
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98 (gnr/bnr 53/25) og Sandeveien 11, 53 og 59 (gnr/bnr 43/352, 43/147 og 43/178), men flere 
andre eiendommer blir også berørt.   
 

Fjell/svaberg  
Enkelte steder ligger FV108 såpass tett inntil fjell, både større fjell og mindre knauser. 
Fremføring av gang- og sykkelvei vil betinge frigjøring av en del areal, det vil si fjerning av fjell 
på flere steder. Dagens og fremtidig situasjon er grundig redegjort for i konsekvensutredningen 
under kapittel 8.5 Landskap.   
 
Sjøareal 

Langs FV108 mellom Kjøkøy og Økholmen er store deler av planområdet i sjøen. Sjøarealene 
som inngår i reguleringsplanen ligger tett inntil eksisterende sprengsteinfylling – strekningen 
mellom Bukkholmen og Økholmen. En del av sjøbunnen er derfor også sprengstein og fyllmasser.  
 

 

Figur 4: Sjøarealer langs FV108 som inngår i planområdet. Ny gang. og sykkelvei vil ligge på sørsiden.  

 
Rasteplass ved Stokken 
Ved Stokken planlegges etablert en liten rasteplass. Arealet består i hovedsak av svaberg, noe 

buskvegetasjon og en kort sti. Planlagte tiltak vil ikke medføre vesentlig terrenginngrep, kun noe 
oppfylling av masser og enkel tilrettelegging.  
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Figur 5: Arealet helt nord ved Stokken der det planlegges etablert rasteplass. Plangrensen vises med blå 
stiplet linje.  

 

Friluftsparkering ved Sildeodden på Økholmen)  
Ved Økholmen reguleres det inn en kombinert friluftsparkering/rasteplass. Dette arealet består 
av fyll- og løsmasser som har blitt bevokst med gress, siv og spredt buskvegetasjon. Arealet er 
åpent og forholdsvis flatt.  

 

Figur 6: Område ved Sildeodden på Økholmen der det planlegges etablert rasteplass. Plangrensen vises 
med blå stiplet linje.  

 
Bratte bakke og Bekkene   
Det planlegges etablert snuplass og holdeplass for buss (Bratte bakke) og pendlerparkering 
(Bekkene). Ved de nevnte lokaliteter er det allerede lagt til rette for samme bruk som 
reguleringsplanen legger opp til, dette ønskes effektivisert og organisert på en bedre måte. Slikt 
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sett kan også bruken ved de nevnte parkeringsplassene formaliseres til en mer allmennyttig bruk 
enn hva som er praksis i dag.  
 

Brooverganger  
Langs strekningen er det fire brooverganger, Puttesund, Skjelsbu, Grønnetkilen og Asmaløysund. 
I tillegg er det en liten broovergang ved Lille Revholmen.  
 
Det er ikke gjort grundige vurderinger av broenes beskaffenhet, men det må tas høyde for at 
broene ikke har tilstrekkelig kapasitet til å kunne bære den ekstra belastningen som påhengt 
gang- og sykkelvei vil medføre. Derfor er det sikret i reguleringsplanen at gang- og sykkelveier 

ved eksisterende broer kan etableres som egne broer eller påhengt løsning, dersom broene tåler 
det.  

4.2 Universell utforming 

Langs deler av strekningen innenfor planområdet er det allerede etablert gang- og 
sykkelvei/fortau. Enkelte steder er det bratt helning med redusert fremkommelighet. Universell 

utforming er beskrevet i konsekvensutredningen.  
 

4.3 Konsekvensutredning eksisterende forhold 

Det er utført konsekvensutredning av tiltaket (se kapittel 8). Denne beskriver eksisterende 
forhold som "0-alternativet" og omhandler følgende tema: 
- Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

- Kulturminner og kulturmiljø 
- Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven 
- Friluftsliv 
- Landskap 
- Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften  
- Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
- Trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og 

skred 
- Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
- Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelvegnett 

- Barn og unges oppvekstsvilkår 
- Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Planlagt arealbruk  

 
Tabeller som viser hensynssoner og formål, og areal til disse vises i tabellene under.  
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5.2 Gjennomgang av reguleringsformål  

Boligbebyggelse B 

Arealet skal inngå som en del av anlegg- og riggområdet. Arealet tillates ikke bebygget da det er 
for næreme FV108 og ny holdeplass/plattform, hhv. 14 (målt fra senterlinje) og 5 meter.  
 
Samferdsel og teknisk infrastruktur S 
Etter ønske fra Statens vegvesen reguleres hele dette arealet med ett og samme formål og som 
én sammenhengende flate. Det vil innenfor dette området legges til rette for busstopp for buss i 
begge retninger, samt at buss sørfra må kunne snu på snuplassen og samtidig ta på/ slippe av 

passasjerer ved en plattform. Innenfor arealet skal det også sikres tilfredsstillende trasé for myke 
trafikanter som skal krysse området. Se illustrasjon i figur 10 for nærmere detaljer.  
 

Kjørevei SKV 
Regulerte kjøreveier innenfor planområdet er en stadfesting av eksisterende situasjon. 
Kjøreveiene er tatt med for å sikre en riktig sammenheng og overganger mellom planens 

reguleringsformål, for eksempel der det er regulert kollektivholdeplass på to sider av veien.  
 
Fortau SF 
Arealene regulert til fortau skal fungere som adkomst frem til kollektivholdeplasser. Ved flere 
kollektivholdeplasser vil også fortauet ha funksjon som av- og påstigningssone for bussene.  
 
Gang- og sykkelvei SGS  

Reguleringsplanen legger til rette for at det kan etableres en sammenhengende gang- og 
sykkelveitrasé fra Kjøkøy til Åsebu (på Asmaløy). Dette er i kombinasjon med eksisterende 
opparbeidede traséer langs strekningen.  
 
Ved varsel om igangsetting og høring av planprogram ble det signalisert Hvaler kommune ønsker 
at reguleringsprosessen brukes til å vurdere mulighetene for å fravike Vegvesenets håndbøker på 
enkelte områder. Dette for å redusere kostnader og terrenginngrep. Statens Vegvesen har ved 

varsel om igangsetting signalisert at de er åpne for det i denne saken, men kommer ikke til å 
akseptere løsninger som er i strid med trafikksikkerhet og 0-visjonen. Det er derfor begrenset 
hvor store avvik fra håndboka man kan legge opp til. Reguleringsplanen stiller ikke krav om at 
gang- og sykkelveien må opparbeides i full bredde slik som plankartet anviser. Det vil også 
medføre at deler av regulert gang- og sykkelvei i praksis kan bli opparbeidet som grøft/sideareal.  
 

Avstanden mellom eksisterende kjørevei og ny gang- og sykkelvei varierer mellom 1-3 meter. 
Ideelt sett burde det iht. Statens Vegvesens håndbok N100 vært 3 meter, men enkelte steder er 
det lagt inn 1 meter for å skåne inngrep i tilstøtende terreng eller private eiendommer. 1 meter 
kan tillates dersom det etableres rekkverk, autovern e.l. som kompensasjon. Dette er det eneste 
avviket fra håndbøkene mtp. hva som skal avklares i en reguleringsplan. Langs deler av 
strekningen åpner reguleringsbestemmelsene for at det tillates en mer fleksibel løsning ved at 
gang- og sykkelveier også tillates delvis etablert i tilstøtende grøfteareal. Dette gjelder 

strekningen Puttesund-Økholmen, Skjelsbu-Bekkene og alle broovergangene. Dette er fordi det 
er uklart hva som er de mest hensiktsmessige løsningene, både med hensyn på økonomi og 
funksjon. Spesielt ved broovergangene er det usikkert da det ikke foreligger informasjon om 
bruenes tekniske tilstand og bæreevne.   

 
Reguleringsplanen stiller ikke krav om at gang- og sykkelveiene skal opparbeides i full bredde. 
Dersom tiltakshaver finner det hensiktsmessig, kan det opparbeides med smalere bredde enn 

hva som er vist i reguleringsplankartet. Dette kan imidlertid skje på bekostning for drift og 
vedlikehold, blant annet brøyting dersom tiltakshaver finner det hensiktsmessig.  
 
Nord for Stokken åpner reguleringsplanen for at man velge mellom to alternative traséer rundt 
en fjellkolle. Alternativet mot vest er lagt inn for å tilføre gang- og sykkelveistrekningen variasjon 
og for å skåne fjellkollen. Alternativet mot øst er kortest, men forutsetter vesentlige 

terrenginngrep. Alternativet mot vest gir bedre opplevelse for både bilister og ikke minst myke 
trafikanter.  
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Figur 7: Brun linje viser hvor det er 3 m grøft mellom gang- og sykkelveien og kjøreveien. Rosa linje 
viser strekninger der det krav til rekkverk pga. liten bredde på grøft. Kartet viser strekningen mellom 
Puttesund og Ødegårdskilen. Langs fastlandsveien er det regulert liten grøft og rekkverk, men 
reguleringsplanen åpner også for bredere grøft og uten rekkverk der gang- og sykkelveien går over 
holmer.  

 

Figur 8: Brun linje viser hvor det er 3 m grøft mellom gang- og sykkelveien og kjøreveien. Rosa linje 
viser strekninger der det krav til rekkverk pga. liten bredde på grøft. Kartet viser strekningen mellom 
Ødegårdskilen på Vesterøy og Sand på Spjærøy.  
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Figur 9: Brun linje viser hvor det er 3 m grøft mellom gang- og sykkelveien og kjøreveien. Rosa linje 
viser strekninger der det krav til rekkverk pga. liten bredde på grøft. Kartet viser strekningen mellom 
Sand på Spjærøy og Åsebu på Asmaløy.  

 
 
Annen veggrunn tekniske anlegg SVT 
Formålet er regulert i vertikalnivå 3 (over bakken) og det tillates etablert gang- og sykkelvei som 
egen bro eller påhengt konstruksjon på de eksisterende broene. Det er i plankartet vist egen 
trasé for gang- og sykkelvei ved broene, men det tillates likevel en fleksibel plassering der hele 
formålet annen veggrunn tekniske anlegg kan benyttes.  

 

Det reguleres også samme formål i vertikalnivå 2 (på bakken), under broene. Innenfor disse 
områdene tillates etablert brokar og støttepilarer for å sikre broenes konstruksjoner. Der dette 
kommer i konflikt med dagens arealbruk, skal det etterstrebes å finne gode løsninger som 
ivaretar flest hensyn (mest relevant ved Grønnet). I ytterste konsekvens må annen arealbruk 
innenfor disse områdene vike for å sikre tilstrekkelig fundamentering for ny bro.  
 

Ved SVT1-2 tillates etablert kanaler/rør i veifyllingen for å bedre sirkulasjonen av vann mellom 
fyllingens øst- og vestside.  
 
Ved Bratte bakke er det to delfelt som reguleres til annen veggrunn tekniske anlegg. Dette er en 
videreføring av formålene i gjeldende reguleringsplan Bankerød boliger (plan ID 0111109). 
Intensjonen med formålet i gjeldende plan skal fortsatt gjelde, men arealet tillates benyttet til 

rigg- og anleggsområde ifm. oppgraderingen av bussholdeplass m.m. Det forutsettes imidlertid at 
de aktuelle deler av reguleringsplanen for Bankerød boliger ikke realiseres først.  
 
Annen veggrunn grøntareal SVG 
Annen veggrunn grøntareal er grøft og sidearealer. Det er mange felt på plankartet med formål 

Annen veigrunn. Hvert enkelt felt er ikke nummerert. Det er kun felt som det er knyttet 
bestemmelser til som er nummerert.  

 
For arealene ved broovergangene tillates annen veggrunn grøntareal-arealene innlemmet som en 
del av gang- og sykkelveitraséen. Plasseringen av gang- og sykkelveien er med andre ord mer 
fleksibel. Dette begrunnes i at løsning for etablering av gang- og sykkelvei ved broene foreløpig 
ikke er valgt, derfor er det vanskelig å fastsette et eksakt areal.  
 
Innenfor arealet vil det langs deler av strekningen også være behov for terrenginngrep i form av 

enten sprenging eller oppfyllingsmasser som fundament.   
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Holdeplass/plattform SH 
Holdeplasser/plattform tillates opparbeidet innenfor anvist areal i plankartet. Reguleringsplanen 
stiller ikke krav om opparbeidelse av leskur, men dette tillates etablert innenfor regulerte formål.   

 
Kollektivholdeplass SKH 
Bussholdeplasser tillates oppgradert som vist i plankartet.  
 
Leskur/Plattformtak SP 
Etter høringen er leskur tatt inn på noen av holdeplassene. Premissene har i den sammenheng 
vært at planområdet totalt ikke kan utvides. Der leskur er regulert kan disse bygges uten søknad 

om byggetillatelse. Leskur kan bygges på andre holdeplasser også, men da kreves 
byggetillatelse.  
 
Rasteplass SR 
Innenfor formålet tillates etablert rasteplass med tilhørende anlegg og møblering, slik som 
interne gangveier, benker, vegetasjon m.m. Foruten sanitærbygg i SR2, tillates det ikke etablert 
bebyggelse innenfor formålet.  

 
Parkeringsplasser SPP 
Ved Bekkene og rasteplass ved Sildeodden er det regulert parkeringsplasser. Ved Bekkene skal 
parkeringsplassen fungere som pendlerparkering og ved Sildeodden skal det fungere som 
friluftsparkering og parkering i tilknytning til rasteplassen.  
 

Grønnstruktur G 
Ved Sildeodden og Bekkene er det regulert inn soner med grønnstruktur.  
Ved Sildeodden er det innenfor formålet en del siv og noe busk- og trevegetasjon som både 
forsterker områdets karakter ved kysten, men som også bidrar til å skape en myk overgang og 
grønn sone mellom parkeringsarealet og FV108 og sjøen.  
 
Ved Bekkene er det en del barvegetasjon innenfor arealet, og hensikten med formålet er å 

bevare dette for å skape en myk overgang mellom parkeringsplassen og FV108 og å skjerme 
bilene på parkeringsplassen.  
 
Friområde GF 

Ved rasteplassen på Stokken er et område regulert til friområde. Hensikten med dette er at 
arealet skal inngå som en del av rasteplassen, men det skal være mer restriktivt for hva slags 
typer tiltak som tillates gjennomført innenfor dette arealet (jfr. skissen i figur 11). Det tillates 

enkel møblering som slik f.eks. solsenger og en enkel trappeadkomst, men ikke inngrep som 
f.eks. oppfylling, terrenginngrep eller etableringer som vil medføre at arealet ikke oppleves 
inngrepsfritt fra sjøsiden mot vest.   
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone V 
Formålet gjelder for vannarealene under broene. Innenfor formålet skal først og fremst dagens 

arealbruk videreføres, men det tillates tiltak (brokonstruksjoner) som er nødvendige for å 
etablere ny gang- og sykkelvei.  
 
Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone VKA  
Formålet gjelder for utkant av fyllingssonene langs grøftesonene langs strekningen Puttesund – 
Økholmen. Hensikten med formålet er å sikre at det tillates fylling under havoverflaten. Fremtidig 
fylling vil være skrånende, og derfor vil deler være under vann og ikke vises fra overflaten.  

 

5.3 Gjennomgang hensynssoner  

Sikringssone frisikt H140 
Reguleringsplanen sikrer frisikt ved de veikryss som omfattes av planen.  
 

Hensynssone landskap H550 
Innenfor hensynssone landskap skal det legges vekt på å bevare landskapsformene og ikke 
påføre større terrenginngrep enn nødvendig. Ved Bukkholmen (ved Puttesund) vil terrenginngrep 
være uunngåelig. Likevel skal det legges vekt på å gjennomføre nye tiltak og terrenginngrep på 
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en mest mulig skånsom måte og gjøre tiltak som vil «reparere» terrenginngrepene, ikke bare 

fylle sprengstein ut i sjøen.  
 
Hensynssone bevaring naturmiljø H560  
Innenfor arealer anvist som hensynssone naturmiljø skal eksisterende vegetasjon bevares. Der 
dette kommer i konflikt med frisiktsoner skal frisikten prioriteres. Se avsnitt grønnstruktur i 5.2.  

5.4 Eiendomsgrenser  

Innenfor planområdet er det flere usikre eiendomsgrenser. I forbindelse med gjennomføringen av 

planlagte tiltak vil det bli behov for å etablere/trekke enkelte nye eiendomsgrenser. Usikre- og 

nye grenser skal derfor måles opp etter gjennomføring av planlagt tiltak da man vet nøyaktig 

hvilket areal som faktisk har blitt benyttet. 

5.5 Støyskjerming  

Flere steder langs strekningen vil etablering av ny gang- og sykkelvei forutsette at eksisterende 
støyskjermer må flyttes. Der dette er aktuelt, eller der nye byggetiltak anses å påføre tilstøtende 

bebyggelse mer støy, er det regulert støyskjerming.  

5.6 Bebyggelse som må rives  

Langs strekningen finnes tre mindre bygninger som med stor sannsynlighet må rives. En bygning 
ligger på eiendommen 53/53 på Skjelsbu på Vesterøy. To bygninger ligger på eiendommen 
43/147 på Sand på Spjærøy.  

 
De tre bygningene ligger innenfor formålet annen veggrunn grøntareal, og skal være 
grøft/sideareal til ny gang- og sykkelvei. I forbindelsen med detaljprosjektering må det tas 
endelig stilling til om bygningene må rives eller ikke.  

 

Figur 10: Blå sirkler viser plassering av mindre bygninger på Sand som evt må rives.  
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Figur 11: Blå sirkler viser plassering av mindre bygning på Skjelsebu som evt må rives.  

5.7 Ny høyspentledning  

Som en del av prosjektet legger reguleringsplanen til rette for at det kan etableres 
høyspentledning nedgravd i gang- og sykkelveitraseén. Det er ikke plankrav for fremføring av 

elektrisk kraft, derfor kan også høyspentledning avvike fra plasseringen av selve gang- og 

sykkelveien dersom det er hensiktsmessig.   

5.8 Begrunnelse for sidevalg og beskrivelse av delstrekninger  

Gjennomgang av strekningen starter ved Kjøkøy og fortsetter sørover helt til Brente på Asmaløy.  
 
Strekningen Puttesund – Økholmen   

Ny gang- og sykkelvei planlegges koblet på de eksisterende traséene på Kjøkøy og Vesterøy. På 
Kjøkøy skal gang- og sykkelveien kobles til kjøreveiene langs FV108s vestside. På Vesterøy, ved 
Økholmen, skal det kobles på eksisterende gang- og sykkelvei som starter ved hyttekomplekset, 
på østsiden av FV108. Det betyr at gang- og sykkelveien er nødt til å krysse FV108 på ett punkt 
mellom Kjøkøy og Økholmen. Langs strekningen reguleres gang- og sykkelvei forholdsvis tett 
inntil eksisterende kjørebane. Det er for å minimere behovet for utfylling i sjøen.  
 

Gang- og sykkelveien er lagt til kjøreveiens vestside langs strekningen Kjøkøy - Stokken. 
Stokken er et knutepunkt langs strekningen. Her finnes bussholdeplasser på begge sider av 
FV108, Stokken marina og småbåthavn. I tillegg finnes det to store parkeringsplasser på østsiden 
av FV108 som benyttes av hytteeierne på Siljeholmen. Denne parkeringen ligger et stykke nord 

for bruovergangen til Siljeholmen, og etablert praksis er at flere krysser FV108 fra parkeringen 
over til Stokken-parkeringen, og deretter krysser enda en gang lengre sør ved broen (se 

illustrasjon). Siden dette er et område, der det uansett foregår en del aktivitet og krysninger, er 
det naturlig at gang- og sykkelveien bytter side her.  
 
Ved Stokken er gang- og sykkelveien forsøkt plassert nøysomt med hensyn til bevaring av 
eksisterende parkeringsplasser (parkeringen til Stokken Marina og den søndre parkeringen til 
Siljeholmen). Gang- og sykkelveien vil legge beslag på deler av arealene som benyttes av 
marinaen på Stokken, men de vil fortsatt kunne ha en rad med båter mot fjellsiden og en bilrad 

mot FV108. For parkeringen til Siljeholmen vil det medføre at manøvreringsarealet blir noe 
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innskrenket, men langs deler av arealet vil det fremdeles være romslig nok til to parkeringsrader. 

Med tanke på stort behov for parkeringsplasser for hytter er det viktig at eksisterende 
parkeringsplasser ikke fjernes mer enn absolutt nødvendig.  
 
Videre sørover er gang- og sykkelveien på østsiden av FV108. Ved Lille Revholmen må gang- og 
sykkelveien etableres som en egen broovergang.  
 
Strekningen mellom Puttesund og Økholmen vil for det meste benyttes av transportsyklister. 

Imidlertid vil det også være en del tursyklister som kan oppsøke rasteplassene, skjær og 
småholmer langs strekningen.  
 
Økholmen – Ødegårdskilen (ved Kiwi) 
I reguleringsplanen reguleres gang- og sykkelveien inn i eksisterende gang- og sykkelveitrasé, 
som er delvis regulert inn i reguleringsplan for Økholmen (ID011139). Eksisterende gang- og 

sykkelvei reguleres helt frem til plangrensen til reguleringsplanen Stranda i Ødegårdskilen 
(PlanID 011168), der gang- og sykkelveien allerede er regulert.  

 
I Ødegårdskilen vil i hovedsak eksisterende reguleringsplaner videreføres. Det innebærer også at 
gang- og sykkelveien skifter side, fra øst til vest, og myke trafikanter kan krysse over 
eksisterende fotgjengerovergang.  
 

Strekningen Økholmen – Ødegårdskilen vil benyttes av både transportsyklister og syklister som 
skal kortere avstander i nærområdet.  
 
Ødegårdskilen – Skjelsbu 
Mellom Kiwi-butikken og bensinstasjonen er det allerede utbygd gang- og sykkelvei. 
Reguleringsplanen tar sikte på å regulere inn den delen av strekningen som ikke allerede er 
regulert i annen plan (hverken reguleringsplanene for Stranda i Ødegårdskilen eller Skjelsbu 53/6 

m.fl. (ID01119)).  
 
Ved Bratte bakke skal eksisterende snuplass oppgraderes da den ikke tilfredsstiller dagens 
standard, i tillegg er det ønskelig at snuplassen skal fungere for trafikk i begge retninger.    
 

Fra Bratte bakke og sørøst mot Skjelsbu fortsetter strekningen på vestsiden av FV108. Her er 

gang- og sykkelveien plassert nærmest mulig FV108 for å minimere terrenginngrepene i 
fjellsidene, men også for å gjøre minst mulig inngrep i eiendommene som ligger tett på. 
Hovedhuset på eiendommen 53/25 blir mest berørt, selv om huset ikke forutsettes revet for å 
kunne gjennomføre reguleringsplanen. Imidlertid vil den korte avstanden til gang- og sykkelveien 
kunne oppleves som en forringelse av eiendommen.  
 
Ved Skjelsbu kobles reguleringsplanen sammen med de gjeldende reguleringsplanene Skjelsbu 

vest og Næringsområde gnr. 53 bnr. 10 (ID011163). I de nevnte reguleringsplanene er det 
regulert inn (og opparbeidet) gang- og sykkelveier samt bussholdeplasser på begge sider av 
FV108.  
 
Strekningen Ødegårdskilen – Skjelsbu benyttes av en del transportsyklister. I tillegg vil det være 
en større andel syklister som skal kortere avstander i nærområdet.  
 

Skjelsbu – Rød – Åsebu  
Boligfeltet på Rød er det området langs strekningen som har flest fastboende. Det er derfor viktig 

at gang- og sykkelveien får en hensiktsmessig påkobling her. Det er bebyggelse på begge sider 
av FV108, langs hele strekningen, og det er ikke en klar overvekt på noen av sidene. Imidlertid 
har det i planarbeidet blitt konkludert med at gang- og sykkelveien bør ligge på samme side som 
Rød, altså på nordsiden av FV108. Dette begrunnes også i at adkomst til Sand, Sydengen og 

Norderhaug er fra nordsiden. I tillegg er Skjelsbu et egnet krysningspunkt siden det allerede er 
en del krysninger av veien her, med blant annet skolebarn fra Norderhaug og Skjelsbu som tar 
buss i begge retninger.  
 
Langs strekningen Skjelsbu – Rød – Åsebu vil det være flest transportsyklister, samt barn og 
ungdom på vei til/fra fritidsaktiviteter på Rød.  
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5.9 Friluftsliv og rekreasjon  

Mange områder for utøvelse av naturbasert friluftsliv og mosjon, ville vært mer inviterende til 

bruk dersom tilkomsten var bedre, med bl.a. gang- og sykkelvei. Nedenfor vises en oversikt med 
utstrekningen til ny gang – og sykkelvei og hvordan man via denne får adgang til eksisterende 
turområder på Hvaler. Langs Fastlandsveien (Puttesund – Økholmen) får man også tilgang til 
mindre holmer og skjær som kan benyttes til fiske, bading, grilling osv.  
 

 

Figur 12: Oversiktskart og turområder. Rød strek markerer ny gang- og sykkelvei, grønn strek viser 
turveien og veiforbindelser (mindre kjøreveier med lite trafikk) og oransje viser holmer og skjær.  
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5.10 Brooverganger  

Sammenhengende gang- og sykkelvei fra Kjøkøy til Brente forutsetter flere bruoverganger. Til 
sammen er det fem broer langs strekningen:  

• Puttesundet 
• Liten bro ved Lille Revholmen 
• Skjelsbu 

• Grønnetkilen 
• Asmaløysund 

 
I reguleringsplanen legges det opp til en viss fleksibilitet med tanke på hvordan man på en mest 
hensiktsmessig måte kan oppnå funksjonelle og kostnadseffektive brooverganger. Det er ikke 
gjennomført tekniske vurderinger knyttet til eksisterende broers tåleevne som i tilstrekkelig grad 
kan avklare om broene tåler en gang- og sykkelvei i form av en påhengt trasé, eller om det må 

etableres som egne selvstendige broer. Derfor legger reguleringsplanen opp til at ved 
broovergangene tillates gang- og sykkelveien etablert også innenfor arealene som reguleres til 
annen veggrunn tekniske anlegg, og ikke nødvendigvis bare innenfor arealet avsatt til gang- og 

sykkelvei. På den måten kan nye gang- og sykkelveier både etableres som påheng til 
eksisterende broer eller som egne broer. Dette er også sikret i reguleringsbestemmelsene.   
 
Å etablere nye broer medfører store kostnader. Strømforsyning tillates heller ikke etablert i 

brokonstruksjoner. Derfor er et mulig scenario at gang- og sykkelveier blir etablert uten 
broforbindelser. Det vil i så fall bety at gående og syklende henvises til kjøreveien som i dag.  
 

5.11 Bussholdeplasser  

Kollektivholdeplasser er vist på plankartet. Under planprosessen har det vært fokusert på gang- 

og sykkelveien, noe som betyr at reguleringsplanen ikke alltid legger til rette for en oppgradering 
av bussholdeplassene til dagens standard. Noen bussholdeplasser er ikke tatt med i planen. 
Andre er vist med nåværende utforming. Det finnes også bussholdeplasser der terreng og andre 
forhold hindrer oppgradering til dagens standard. Tabellen under gir en oversikt over 
bussholdeplassenes utforming.  
 

Tabell: Standard regulerte kollektivholdeplasser 

Hvor Retning Standard Plattform på mer 
enn 2.5 m bredde 

og lengde 20m?  

Leskur Kommentar/ 
Godkjent standard? 

Håholmen Sørgående 75m total 

lengde, 

3.25m 

bredde 

Tilsvarer ny 

veg-

standard 

Nei Nei, ikke mulig 

innen plangrense 

 

Stokken (Fra 

eksisterende 

reguleringsplan) 

Sørgående Ca. 50m 

lengde 

 

Ja, 13m lengde, 

1,9m bredde 

Nei Oppfyller ikke 

standard. 

Økholmen Nordgående 70m 

lengde, 3m 
bredde 

Ja, 21m lengde, 

1.9m bredde 

Ja Oppfyller ikke 

breddestandard på 
plattform.  

Dalsholmen Nordgående 69m total 
lengde, 3m 

bredde 

Ja, 20m lengde, 
1.2m bredde 

Nei, ikke mulig 
innen plangrense 

Oppfyller ikke 
breddestandard på 

plattform. 

Bratte bakke Nordgående 54 meter 

total 

lengde, 3m 

bredde 

Ja, 20m lengde, 

2.5m bredde 

Ja Tilsvarer 

utbedringsstandard 

Dypedalsåsen Nordgående 80m total 

lengde, 

4.4m 

bredde 

Ja, 20m bredde, 

varierende bredde 

på ca 2.5m  

Ja Ny vei-standard 

Dypedalsåsen Sørgående 60m total 

lengde, 3m 

bredde 

Nei Ja  

Bekkene Nordgående 73.5m total 

lengde, 4m 

bredde 

Ja, 20m lengde, 

varierende bredde 

over 2.5m 

Ja, eksisterende 

leskur regulert inn i 

plattformformålet 
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Tabell: Standard regulerte kollektivholdeplasser 

Hvor Retning Standard Plattform på mer 

enn 2.5 m bredde 

og lengde 20m?  

Leskur Kommentar/ 

Godkjent standard? 

Bekkene  Sørgående 78m total 

lengde, 

3.5m 

bredde 

Ja, 26m lengde, 

2.5meter bredde 

Ja, eksisterende 

leskur regulert inn i 

plattformformålet 

Leskur ikke plassert 

etter standard, 

ellers tilsvarer 

standard.  

Sand Nordgående 75m total 

lengde, 3m 

bredde 

Ja, 23m lengde, 

1.9 meter bredde 

Ja, eksisterende 

leskur regulert inn i 

plattformformålet 

 

Sand Sørgående Ca. 60m 

lengde, 
3.1m 

bredde 

Nei Nei  

Grønnetkilen Nordgående 70m 

lengde, 3 m 

bredde 

Ja, 3.2 meter 

bredde 

Ja, eksisterende 

leskur regulert inn i 

plattformformålet 

 

Åsebu Nordgående 70m 

lengde, 

3.5m 

bredde 

Nei, rett på GS Nei  

Åsebu Sørgående 75m 

lengde, 

3.5m 

bredde 

Nei, rett på GS Ja, men oppfyller 

ikke avstandskrav til 

busslomme 

 

 
 
Ved Håholmen i Fredrikstad kommune finnes en bussholdeplass som brukes som parkeringsplass. 
Ved en inkurie ble bussholdeplassen ikke regulert i høringsutkastet. Senere er bussholdeplassen 
tatt inn i planen og oppgrader. Parkeringen fjernes da den er trafikkfarlig. Området er tenkt brukt 

som adkomstområde for friluftsliv i kystsoneplanen for Fredrikstad. Derfor er det viktig at 
bussholdeplassen opprettholdes og at gang- og sykkelveien etableres. Ettersom snuplassen på 
andre siden veien ikke lenger er i bruk vil den kunne brukes som parkeringsplass.  
 

 

Figur 13: Bussholdeplassen ved Håholmen brukes i dag som parkeringsplass for folk som fisker eller 
bader ved Håholmen.  

 
 
Ved Bratte bakke er det regulert et større areal avsatt til Samferdsel og teknisk infrastruktur. Her 

planlegger Statens vegvesen å oppgradere eksisterende snuplass og bussholdeplass. Dette 
arealet detaljeres ikke selve reguleringsplanen, men Statens vegvesen planlegger en løsning 
tilsvarende illustrasjonen nedenfor. På motsatt side av FV108 planlegges etablert en helt ny 
bussholdeplass, denne etableres etter utbedringsstandarden iht. håndbok N100.  
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Figur 14: Veiledende skisse til hvordan snuplass m.m. planlegges etablert ved Bratte bakke. 

 

5.12 Anlegg- og riggområde ved Bratte bakke 

Ved den nye snuplassen samt bussholdeplassen på østsiden av FV108 ved Bratte bakke, ønsker 
Statens vegvesen at det også sikres et anlegg og riggområde. Dette skal være i fem meters 
bredde rundt nevnte formål. Det er derfor regulert inn en del av boligtomten på gnr/bnr 53/144 
samt at ny reguleringsplan overlapper deler av gjeldende reguleringsplan for Bankerød boliger 
(planID 0111109). Ny reguleringsplan viderefører eksisterende reguleringsformål med dets 
intensjoner i gjeldende reguleringsplan.  

5.13 Rasteplasser  

Det er i reguleringsplanen regulert inn rasteplasser ved Stokken og Sildeodden. De totale 
arealene som reguleres her er lite, dette er for å redusere omfanget av inngrep i landskapet, 
spesielt relevant for Stokkenområdet. Ved Stokken legges det først som fremst opp til rasteplass 

for syklister, da det er lite tilgjengelig areal for nye parkeringsplasser. Imidlertid er arealet også 
tenkt benyttet av andre som allerede oppholder seg i området. Nedenfor vises en skisse (som 

eksempel) for hvordan rasteplassen ved Stokken kan utformes. 
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Figur 15: Forslag til hvordan rasteplassen ved Stokken kan etableres. 

 
Ved Sildeodden legges det opp til større parkeringskapasitet for biler. Her er områdene nordvest 
for regulert rasteplass spesielt attraktivt. Området er flatt og fremkommelig og har mange 

kvaliteter som allmennheten kan benytte uten at det er til vesentlig sjenanse for nærliggende 
fritidsboliger.  

5.14 Tilpasning til eksisterende bebyggelse  

Enkelte eiendommer blir sterkt berørt ved etablering av gang- og sykkelvei, og Langerobakken 
98 er en boligeiendom som vil bli liggende nær traseen. Gang- og sykkelveien vil kunne etableres 
uten å fysisk gripe inn i selve huset.  
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Figur 16: Eiendommen i Langerobakken 98. Ytterkant grøft kommer nær husveggen. Ny plassering av 
adkomst er vist med pil.  

 
Adkomsten til Langerobakken 98 må flyttes noe for å sikre sikt, også til gang- og sykkelveien. Ny 
plassering av adkomst er gjort i samråd med grunneier etter høringen. Ettersom eiendommens 
brønn vil bli berørt av gang- og sykkelveiutbyggingen er det også tatt inn rekkefølgebestemmelse 
vedrørende vannforsyning for eiendommen.  
 
Eiendommene i Sandeveien er fritidsboliger som ligger oppå en fjellskrent langs strekningen 

mellom innkjøringen til Sand og Grønnetkilen. Fritidsboligene ligger langt fremme på fjellskrenten 
og nær FV108, og ved gjennomføring av planlagt tiltak vil det være nødvendig å fjerne ytterligere 
fjellmasser for å frigjøre areal. Beregningene tilsier at planlagte tiltak kan gjennomføres uten å 
gripe inn i selve hyttebebyggelsen, men avstanden mellom fjellskjæring og hytten vil være kort.  
 
For eiendommen 42/352, Sandeveien 11, er det etter høringen tegnet inn ny plassering av 
støyskjerm på plankartet.  
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Figur 17: Sandeveien 11, vist som eksempel. Av kotene fremkommer det at det er høydeforskjell med en 
bratt skråning mot vest, mellom FV108/ny gang- og sykkelvei og fritidsboligen. Støyskjerm er vist med 
sikksakk-linje.  

 

5.15 Overvannshåndtering 

For deler av strekningen er det ulike forutsetninger for hvordan overvann best bør håndteres. 
Langs store deler vil vannet naturlig ledes til sjøen, mens andre steder vil det filtreres naturlig i 

terreng.  
 
I Ødegårdskilen er det fra før visse utfordringer knyttet til håndtering av overvann, dette kan 
inntreffe ved kombinasjonen av stormflo og mye nedbør. I dette området er det imidlertid 
allerede etablert gang- og sykkelvei, og gjennomføring av reguleringsplanen vil ikke medføre 
konsekvenser for dette området. For de øvrige deler av strekningen er det fra før såpass gode 
forutsetninger for filtrering av overvann, at dette ikke vil være nevneverdig problematisk. 

Hvordan overvannet skal håndteres vil redegjøres for i forbindelse med det aktuelle 
byggetiltaket.  

 

5.16 Universell utforming 

Planforslagets forhold til universell utforming er nærmere beskrevet i konsekvensutredningen.  
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6. RISIKO OG SÅRBARHET  

6.1 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og 
i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 
og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

6.2 Evaluering av risiko 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i 

sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”.  
 
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:  

• Lite sannsynlig / ingen tilfeller (1) – kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om 
tilsvarende i andre områder. 

• Mindre sannsynlig / kjenner tilfeller (2) – kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 

• Sannsynlig / flere enkelttilfeller (3) – skjer årlig / kjenner til tilfeller med kortere 
varighet. 

• Meget sannsynlig / periodevis, lengre varighet (4) – skjer månedlig / forhold som opptrer 
i lengre perioder, flere måneder. 

• Svært sannsynlig / kontinuerlig (5) – skjer ukentlig / forhold som er kontinuerlig til stede 
i området. 
 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: 
• Ubetydelig / ufarlig (1): Ingen person- eller miljøskader / enkelte tilfeller av misnøye. 
• Mindre alvorlig / en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader / belastende forhold 

for enkeltpersoner. 

• Betydelig / kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader / belastende forhold for en 
gruppe personer. 

• Alvorlig / farlig (4): (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske 

situasjoner. 
• Svært alvorlig / katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig mén; mange 

skadd; langvarige miljøskader. 
 
 
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

 
Tabell 1. Samlet risikovurdering.  

 KONSEKVENS 

1. 
Ufarlig 

2. 
En viss fare 

3. 
Kritisk 

4. 
Farlig 

5. 
Katastrofalt 

S
A

N
N

S
Y

N
L
I
G

H
E
T
 

1. Lite sannsynlig 
 

     

2. Mindre 

sannsynlig 

     

3. Sannsynlig 
 

     

4. Meget 
sannsynlig 

     

5. Svært 
sannsynlig 

     

 
 
• Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 
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• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte. 
• Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres. 
 

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.   
 
 
Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for:   

1. Masseras/skred Nei       

2. Snø/isras Nei     

3. Flomras Nei       

4. Elveflom Nei      

5. Tidevannsflom Nei     

- Havnivåstigning Ja  3 1  Høy vannstand i 

Ødegårdskilen med 
stormflo  

6. Radongass  Nei       

Vær, vindeksponering. Er området:  

7. Vindutsatt Ja 2 2   

8. Nedbørutsatt Nei     

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora Ja 2 2   

10. Sårbar fauna/fisk Ja 2 2   

11. Verneområder Nei     

12. Vassdragsområder Nei     

13. Fornminner (fredet) Nei       

14. Kulturminne/-miljø Ja  1 2  Kulturmiljø ved 
Skjelsbusundet 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for:  

15. Vei, bru, knutepunkt Ja 1 2   

16. Havn, kaianlegg Nei     

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

19. Kraftforsyning Nei       

20. Vannforsyning Ja 1 2   

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Områder for idrett/lek Nei     

24. Park; rekreasjons- 
      områder  

Nei     

25. Vannområder for friluftsliv       Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     

27. Permanent forurensning Nei     

28. Støv og støy; industri Nei     

29. Støv og støy; trafikk Nei       

30. Støy; andre kilder Nei     

31. Forurenset grunn Nei     

32. Forurensning i sjø Nei     

33. Høyspentlinje (stråling) Nei     

34. Risikofylt industri Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt  Nei     
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      forurensning 

38. Støy og støv fra trafikk Nei     

39. Støy og støv fra andre 
kilder 

Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     

41. Risikofylt industri Nei     

Transport. Er det risiko for:  

42. Ulykke med farlig gods Nei      

43. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja  1 2   

45. Ulykke med gående/ 
syklende 

Ja     1 2   

46. Ulykke ved anleggs-
gjennomføring 

Nei     

47. Andre ulykkespunkter Nei     

Andre forhold 

48. Sabotasje og 
terrorhandlinger 

Nei     

- er tiltakene i seg selv et 
sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 
sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei       

49. Regulerte vann-
magasiner, med spesiell fare 
for usikker is, endringer i 
vannstand med mer. 

Nei     

50. Naturlige terreng-
formasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

Nei       

51. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc.  

Nei     

52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei     

 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært 

alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jfr. tabell 1  

 

6.3 Konklusjon 

Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning:  

 
Tabell 3. Oppsummering. 

 KONSEKVENS 

1. 

Ufarlig 

2. 

En viss fare 

3. 

Kritisk 

4. 

Farlig 

5. 

Katastrofalt 

S
A

N
N

S
Y

N
L
I
G

H
E
T
 

1. Lite sannsynlig 

 

 14, 15, 19, 

44, 45 

   

2. Mindre 
sannsynlig 

 7, 9, 10  
 

  

3. Sannsynlig 
 

5     

4. Meget 
sannsynlig 

     

5. Svært 
sannsynlig 

       
       

    

 
Kommentarer og tiltak til uønskede hendelser:  
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• Til 5: Det er en viss fare for oversvømmelse i Ødegårdskilen ved kombinasjon av sterk vind 

fra sør, flo og stor nedbørsmengde. Det inntreffer iblant (1-2/per år) at parkeringsplassen 

ved Coop oversvømmes. Konsekvensen av slike oversvømmelser kan være noe redusert 

trafikkfremkommelighet for en kort periode.    

Reguleringsplanen tar ikke sikte på å utbedre dette forholdet.  

• Til 7: Fastlandsveien er vindutsatt, men faren for uhell pga dette er liten.  

• Til 9: Det finnes registrert sårbare og nær truede planter i området. Se 

konsekvensutredningens kap. 8.3 om naturmangfold. 

• Til 10: Det finnes registrert store bløtbunnsområder og ålegresseng langs Fastlandsveien. Se 

konsekvensutredningens kap. 8.3 om naturmangfold. 

• Til 14: Ny gangbro eller påheng på eksisterende bro vil bli et synlig inngrep i det overordnede 

landskapet. Reguleringsplanen tar sikte på at ny gang- og sykkelveibane skal innordnes og 

tilpasses eksisterende kjørebro på en god og rasjonell måte. Se konsekvensutredningens kap. 

8.5 om landskap.  

• Til 15 og 19: tiltaket vil berøre eksisterende broer, veikryss og kraftledninger. Se kap 5.  

• Til 44 og 45: tiltaket berører avkjørsler og gående/syklende, men forholdene vil bli forbedret. 

Se kap 5.  
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7. OPPSUMMERING VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV 

PLANFORSLAGET 

7.1 Konsekvensutredning av planforslaget 

Det er utført konsekvensutredning av planen (se kapittel 8).  
 
Denne beskriver virkninger/konsekvenser av planforslaget og omhandler følgende tema: 
Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

Kulturminner og kulturmiljø 
Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven 
Friluftsliv 

Landskap 
Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften  
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
Trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelvegnett 
Barn og unges oppvekstsvilkår 
Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 
 

7.2 Avveining av virkninger 

Fremføring av gang- og sykkelvei vil medføre vesentlig terrenginngrep flere steder langs 
strekningen. Enkelte steder vil være inngrep i intakte og til dels naturlig fjell/svaberg, andre 
steder vil det være utvidelse av eksisterende skjæringer/sprengkanter.  
 
Spesielt langs strekningen mellom Puttesund og Økholmen vil tiltaket betinge en del utfylling i 

sjøen samt at veilegemet med et eventuelt autovern vil øke størrelsen/omfanget og den samlede 

eksponeringen (kjørevei + gang- og sykkelvei).  
 
Bedre tilgjengelighet for myke trafikanter medfører flere positive konsekvenser:  

• Tryggere skolevei 
• Økt fysisk aktivitet 
• Redusert privatbilisme 
• Positivt for klima  

• Økt tilgang til friluftsliv- og rekreasjonsområder 
 
Som en del av tiltaket ønskes det etablert høyspentledning i bakken langs deler av traseén. Dette 
vil ha en betydelig positiv effekt for naturlandskapet og opplevelsesverdien knyttet til ferdsel 
langs strekningen.  
 
Etter en samlet vurdering av positive og negative konsekvenser som følge av gjennomføring av 

reguleringsplanen, legges det til grunn at det er overvekt av positive konsekvenser. 
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8. KONSEKVENSUTREDNING 

Reguleringsplanen faller inn under forskrift om konsekvensutredninger § 3 og plan- og 
bygningsloven § 4.2 (se 2.3). 

 

Det utredes tre alternative løsninger i tillegg til 0-alternativet. Alternativene vil variere ut fra 

hvilken side av Fv. 108 til ligger på i tillegg til alternative traséer som avviker fra Fv. 108. 

Alternativene som utredes er følgende: 

 

Alt. 0: Med 0-alternativet menes at tiltaket ikke realiseres som foreslått. En beskrivelse av 0-

alternativet kan omfatte konsekvensene for eller utviklingen i området dersom tiltaket ikke 

gjennomføres. 

 

Alt. 1: Ny gang-/sykkelveg blir i all hovedsak liggende langs Fv. 108s vestside, herunder også 

langs Fastlandsveien. Prinsipiell trasé for alternativ 1 er vist med grønn strek på neste kart.  

 

Alt. 2: Ny gang-/sykkelveg ligger langs Fv. 108. Lengre strekninger ligger langs østsiden av Fv. 

108, herunder langs Fastlandsveien. Prinsipiell trasé for alternativ 2 er vist med rosa strek på 

neste kart. 

 

Alt. 3: Eksisterende trasé over Norderhaug benyttes som en del av overordnet gang-/sykkelveg 

langs Fv. 108. I tillegg vurderes trasé som avviker noe fra Fv. 108 over Spjærøy/ved Sand. 

Prinsipiell trasé for alternativ 3 er vist med blå strek på neste kart. 
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Figur 18: Skjematisk opptegning av alternative traséer for ny gang-/sykkelveg langs Fv. 108.   
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8.1 Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

DAGENS SITUASJON 
Overordnende planer og retningslinjer som skal utredes i konsekvensutredningene er det også 
redegjort for og enkelt vurdert i kap. 3, planstatus og rammebetingelser.  

 
I konsekvensutredningen vurderes kun planer og retningslinjer som planlagte tiltak kommer i 
konflikt med. For vurdering av de som ikke kommer i konflikt, henvises det til kapitel 3. Temaene 
som blir belyst i de ulike planene/retningslinjene belyser, og som er relevant for dette 
planarbeidet, er grundig vurdert senere i konsekvensutredningen. Nedenfor vises en opplisting av 
aktuelle temaer med henvisning til hvor dette belyses grundigere:  
 

Plan/retningslinje Relevant kapittel i 

konsekvensutredning 

Kystsoneplan for Østfold 8.2, 8.4 og 8.5    

Statlige planretningslinjer for Strandsonen 8.2 og 8.5  

Naturmangfoldloven 8.3 

Estetikkveilederen for Østfold 8.2, 8.5 og 8.12 

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 8.10 

 

8.2 Kulturminner og kulturmiljø 

DAGENS SITUASJON 
Det er ingen registrerte verneverdige kulturminner innenfor aktuelle traséer. Det er heller ingen 
SEFRAK-registrerte bygg (bygg fra før 1850) innenfor planområdet.   
 
Det ble utført marinarkeologisk kartlegging i desember 2017. Det ble ikke gjort funn av 
verneverdige kulturminner under vann.  

 
For vurderinger knyttet til kulturlandskapet i Skjelsbu, henvises det til kap. 8.5 Landskap.  
 
PLANFORSLAGET  
Fylkeskonservatoren har befart området, og bekrefter at reguleringsplanen kommer ikke i 
konflikt med noen kulturminner eller utløser behov for nærmere registrering. Langs strekningen 

via Norderhaug og Sand er det ikke registrert kulturminner eller kulturmiljøer.   
 

 

Konsekvensvurderinger 

0-alternativet:  
ingen endring 

Ingen konsekvens for kulturminner og kulturmiljø.  

Alternativ 1:  
Gang- og sykkelvei vest 
for fylkesveien.  

Ingen konsekvens for kulturminner og kulturmiljø. 

Alternativ 2:  

Gang- og sykkelvei øst for 
fylkesveien. 

Ingen konsekvens for kulturminner og kulturmiljø. 

Alternativ 3:  
Trasé over Norderhaug og 

Sand brukes i stedet for 
langs fylkesveien.   

Ingen konsekvens for kulturminner og kulturmiljø. 

 
 

Konklusjon Ingen konsekvens for kulturminner og kulturmiljø. 

Avbøtende tiltak Ingen 
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8.3 Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven 

DAGENS SITUASJON 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 
artskart. Nedenfor er en opplisting av funnene som er gjort innenfor og like utenfor av 
planområdet.  

 

Gnr/bnr  Stedsbeskrivelse  Art  

432/22 Flere forekomster mellom Puttesund og 

Stokken (i begge kommuner). Utenfor 

planområdet.  

Hettemåke, makrellterne og 

dvergdykker.  

49/439 Stokken. Utenfor planområdet.  Lappfiskand 

 Ved Lille Revholmen (i sjø). Utenfor 

planområdet.  

Lappfiskand, hettemåke, 

storspove, makrellterne, 

dvergdykker og sothøne.  

50/11 Sildeodden. Innenfor planområdet.  Tusengylden og Strandrødtopp  

 Flere forekomster mellom Havtunet og 

Ødegårdskilen. Utenfor planområdet.  

Tusengylden  

  Ødegårdskilen (i sjø). Utenfor 

planområdet.  

Sothøne 

53/265 Skjelsbu. Utenfor planområdet.  Blåvingegresshoppe 

42/346 Ved veikryss Sand/FV108. Innenfor 

planområdet (i kjørevei) 

Krabbekløver (nært truet) 

42/352 Ved gnr/bnr 42/352, sør for 

nedkjøringen mot Sand. Utenfor 

planområdet.  

Trelerke  

39/50 Ved innkjøring til Rød. Utenfor 

planområdet.  

Rosenfink og sædgås 

40/12/21 Hyttetomt ved Åsebu Erstatningsbiotop 

flere Fra Stokken til Økholmen langs 

fastlandsveien 

Flere store ålegressenger og 

bløtbunnsområder 

flere Fra Stokken til Økholmen langs 

fastlandsveien 

Flere store ålegressenger og 

bløtbunnsområder 

 

 
PLANFORSLAGET  
Ved Sildeodden er det registrert Tusengylden og Strandrødtopp innenfor planområdet. Deler av 
dette området reguleres til grønnstrukturformål, med hensikt å verne naturmangfoldet. Imidlertid 
er parkeringsplassen som vil etableres like ved ikke optimal for artenes vekstforutsetninger.   
 

Ved nedkjøringen til Sand er det registrert Krabbekløver i selve kjøreveien. Reguleringsplanen 
vurderes å ikke i nevneverdig grad påvirke denne forekomsten.  
 
Planforslaget berører erstatningsbiotopen ved Åsebu. Dette er en plan ved en hytte som er 
eneste funnsted i Norge for flere sjeldne arter. Registreringen er gjord i 1997 og etter den tid har 
hytta skiftet eier. Det er usikkert om plenen i dag har like stor verdi.  
 

Sjøområdene langs fastlandsveien er et stort grunt område der det er flere store ålegressenger 
og bløtbunnsområder. Områdene er pga sin store utstrekning klasset som viktige. Uansett 
hvilken side av veien gang- og sykkelveien plasseres på vil den være et inngrep i ålegressengene 
og bløtbunnsområdene. Inngrepets omfatning er relatert til veiens bredde.  
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Vurdering av Naturmangfoldloven §§ 8-12 
Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig 

beslutningstaking (§§8-12).  
 
Dokumentasjonen i planbeskrivelsen om forekomst av arter, naturtyper økologisk tilstand er 
hentet fra Naturbase (Miljødirektoratet), Miljøstatus og Hvaler- og Fredrikstad kommune. I 
forhold til omfanget av prosjektet vurderes dette som tilstrekkelig for å vurdere aktuelle 
konsekvenser samt å gjennomføre nødvendige tiltak for å avbøte disse. Naturmangfoldlovens § 
8, kunnskapsgrunnlaget og § 9, føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt.  

 
Planarbeidet åpner for byggetiltak innenfor anviste formålsgrenser i plankartet. Omgivelsene 
utenfor planområdet vil i liten grad berøres. Tiltaket vurderes derfor ikke å gi vesentlig økt 
belastning på berørte økosystemer i forhold til dagens situasjon (§ 10 Økosystemtilnærming og 
samlet belastning).  
 
Tiltakshaver vil bekoste planlagte tiltak for istandsetting av berørte naturområder (§ 11 

kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver).  
Tiltakshaver vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme i forhold til 
natur og miljø (§ 12 Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder). 

 

Konsekvensvurderinger 

0-alternativet:  
ingen endring 

Ingen konsekvenser.  

Alternativ 1:  

Gang- og sykkelvei vest 
for fylkesveien.  

Noe negativ konsekvens for de registrerte artene 

Tusengylden (sårbar) og Strandrødtopp (nær truet) ved 
rasteplassen ved Sildeodden på Vesterøy. Ikke inngrep 
ved Åsebu. Bløtbunnsområde og ålegresseng ved 
Fastlandsveien vil bli noe redusert. Omfanget kan 
begrenses ved å begrense fyllingens omfatning.  

Alternativ 2:  

Gang- og sykkelvei øst for 
fylkesveien. 

Noe negativ konsekvens for de registrerte artene 

Tusengylden (sårbar) og Strandrødtopp (nær truet) ved 
rasteplassen ved Sildeodden på Vesterøy. Noe redusert 
omfang på den verneverdige plenen ved Åsebu, men det 

meste av plenen vil bestå. Bløtbunnsområde og 
ålegresseng ved Fastlandsveien vil bli noe redusert. 
Omfanget kan begrenses ved å begrense fyllingens 
omfatning. 

Alternativ 3:  
Trasé over Norderhaug og 
Sand brukes i stedet for 
langs fylkesveien.  

Ved de alternative strekningene via Norderhaug og Sand, 
er det ingen registrerte forekomster. 
 

 
 

Konklusjon Ingen forskjell i konsekvens mellom alternativene 1-3. Noe 
negativ konsekvens for registrerte arter ved Sildeodden.  

Avbøtende tiltak Til tross for noen negativ konsekvens ved Sildeodden foreslås 

ingen avbøtende tiltak. Plasseringen av rasteplassen vurderes 
som forsvarlig med tanke på at artene ikke er sterkt truet eller 
kritisk truet. Omfanget av fylling ved Fastlandsveien bør 
begrenses.  
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8.4 Friluftsliv 

DAGENS SITUASJON 
Hvaler kommune er rikt på friluftsliv- og rekreasjonsområder. Langs FV108 finnes mange 
avstikkere i form av både opparbeidede turveier og etablerte tråkk. I tillegg er flere områder 
gode utfartssteder egnet som grill- og badeplasser o.l. Ørretfiske er populært om våren langs 

Fastlandsveien. 
 
Mange av disse områdene ligger ikke knyttet til eksisterende gang- og sykkelveitraseer. Det er 
derfor redusert adkomst for de som ikke reiser med bil. For bilister er det også i stor grad 
krevende da det ikke er tilrettelagt for parkering.  
 
PLANFORSLAGET  

Reguleringsplanforslaget bidrar i stor grad til at friluftsliv- og rekreasjonsmål kan knyttes opp til 

gang- og sykkelveien. Dette bidrar til at gående og syklende får økte muligheter for utøvelse av 
friluftsliv, både langs selve gang- og sykkelveitraseen men også til avstikkere som ligger langs 
FV108.  
 
Reguleringsplanen legger til rette for etablering av rasteplasser ved Stokken og Sildeodden. Selv 
om det legges til rette for både bilister og syklister på begge stedene, er det overvekt av 

parkeringsplasser beregnet for biler ved Sildeodden sammenlignet med Stokken, dette har med 
tilgjengelig parkeringsareal å gjøre.  
 
Det ble innledningsvis i planprosessen vurdert å også legge til rette for rasteplass ved 
Bukkholmen. Etter grundig befaring ble det konkludert med at dette arealet er svært støyutsatt 
fra fylkesveien og med det begrensede arealet vil det være krevende å etablere tilfredsstillende 
avkjørselsforhold for biler.  

 
Valg av plassering av gang- og sykkelvei (hvilken side av FV108), har en viss relevans for 
utøvelsen av friluftsliv. Av figur 9 ser man at det er en liten overvekt av turveier sør på sydsiden 
av FV108. Mellom Skjelsbu og Brente er gang- og sykkelveien plassert på nordsiden av FV108, 
dette begrunnes med at hensynet til gode kryssingsmuligheter og befolkningens 

bosettingsmønster var mest tungtveiende.  
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Figur 19: Området ved Sildeodden som reguleres til rasteplass. 

 

Selv om dette ikke inngår i selve reguleringsplanen, kan området ved Bukkholmen benyttes som 
rasteplass for forbipasserende syklister. 
 

 

Konsekvensvurderinger 

0-alternativet:  

ingen endring 

Ingen konsekvenser. Fortsatt dårlig tilrettelegging for 

friluftslivsaktiviteter.  

Alternativ 1:  
Gang- og sykkelvei vest 
for fylkesveien.  

Valg av side for gang- og sykkelveien har liten betydning 
for friluftslivet langs Fastlandsveien. På Vesterøy, 
Spjærøy og Asmaløy er det mest turstier vest for 
fylkesveien. Å plassere gangstien på vestsiden av 

fylkesveien vil skape gode forutsetninger for turer uten at 
fylkesveien må krysses.  

Alternativ 2:  
Gang- og sykkelvei øst for 
fylkesveien. 

Valg av side for gang- og sykkelveien har liten betydning 
for friluftslivet langs Fastlandsveien. På Vesterøy, 
Spjærøy og Asmaløy er det mest turstier vest for 
fylkesveien. Å plassere gangstien på østsiden av 

fylkesveien vil ikke bygge opp om dette.  

Alternativ 3:  
Trasé over Norderhaug og 
Sand brukes i stedet for 
langs fylkesveien.   

Strekningene via Norderhaug og Sand representerer ikke, 
for myke trafikanter, vesentlige store verdier som 
friluftsliv- og utfartsområder. Imidlertid er disse 
strekningene tilgjengelige selv om de ikke omfattes av 

reguleringsplanen.  
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Konklusjon Positiv konsekvens for friluftsliv, særlig der gang- og sykkelstien 
plasseres på vestsiden av fylkesveien på Vesterøy, Spjærøy og 
Asmaløy.  

Avbøtende tiltak Ingen.  

 

8.5 Landskap 

DAGENS SITUASJON 
 
Beskrivelse av landskap er omfattende, og er derfor delt inn i følgende undertemaer:  

• Naturlandskap  

• Kulturlandskap  
• Kvartærgeologi og terreng  
• Grønnstruktur og vegetasjon  
• Fjern- og nærvirkning  

 
Naturlandskap  
Det antatt mest sårbare området langs FV108 er området mellom Kjøkøy og Vesterøy. 

Planområdet starter fra nord ved Puttesund-broen, på Kjøkøy-siden. Tidlig på 2000-tallet ble 
broen forsterket med et tårn ved hvert brohode for å bidra til å holde broen oppe. Disse tårnene 
er et vesentlig inngrep i landskapet, da de er svært synlige, også på lang avstand. Imidlertid har 
flere positive assosiasjoner til tårnene, og de oppleves av mange som landemerker i 
naturlandskapet, både fra sjøen og kjøreveien. For mange tilreisende oppleves tårnene som selve 
innfallsporten til Hvaler (selv om de står i Fredrikstad kommune), dette bidrar også til å forsterke 

stedsidentiteten.  

 

 

Figur 20: Puttesundbroa i soloppgang, tatt fra Tangen, Kråkerøy.  
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Området langs Fastlandsveien er et sårbart og veldig eksponert naturlandskap.  
 
Området oppleves som et vakkert og åpent landskapsrom med glattskurte svaberg, fugleliv og 

soloppgang- og nedgang. Man blir også minnet på naturens krefter og årstidenes 
klimavariasjoner når vind, regn, snø eller frost setter inn. Området oppleves veldig forskjellig de 
ulike årstidene.    
 

 

Figur 21: Deler av Fastlandsveien sett mot nord.  

 
Fra broen i Asmaløysund oppleves naturlandskapet (sørover) på både Spjærøy og Asmaløy som 
åpent og flatt. Det er små terrengvariasjoner, landskapet er i hovedsak bebygd med mindre 

fritidsbebyggelse.   

 

 

Figur 22: fra Asmaløysund sett mot sør 

 
 
Kulturlandskap  
Skjelsbusundet oppleves av mange som et spesielt kulturlandskap. I områdene nærme 
vannkanten finnes det flere eksempler på småskala-bebyggelse med god terrengtilpasning. Flere 
små naust, hus og brygger er strategisk plassert, typisk bak knauser og i klover slik at det 
skånes mest mulig for vind og bølger. Dette er for det meste gamle landbrukseiendommer der 

det tidligere har vært en kombinasjon av fiske og landbruk/dyrehold.  
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOn5rb_sLOAhVMOpoKHRq2A5sQjRwIBw&url=http://www.panoramio.com/photo/4789981&bvm=bv.129422649,d.bGs&psig=AFQjCNFvhpc5wIB6NrtjegNkDfVAxOSqtw&ust=1471335644445478
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En stor del av disse eiendommene har i senere tid blitt omgjort til fritidsbebyggelse. Østsiden av 

Skjelsbusundet er blitt vesentlig mer utbygd enn vestsiden, spesielt de siste tiårene. Dette kan 
ha sammenheng med at store deler av vestsiden ikke er tilgjengelig med bil fra FV108, og det 
finnes heller ikke veiforbindelser mellom de enkelte bostedene (man er avhengig av båt). I tillegg 
har østsiden et slakere landskap med mindre høydevariasjoner, noe som gjør arealet enklere å 
utnytte og mer fremkommelig.    

 

 

Figur 23: Eksempel på gamle kombinasjonsbruk i Skjelsbu. Vesterøy til venstre og Spjærøy til høyre. 

 
 
Mot sør er Skjelsbusundet stedvis ganske smalt, mens mot nord åpner det seg mer ut mot 

Løperen.  

 

 

Figur 24: Skjelsbu sett mot sør (sett fra broen) 
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Figur 25: Skjelsbu sett mot nord (sett fra broen) 

 

 
Kvartærgeologi og terreng  
Etablering av Fv108 ble gjennomført med varierende grad av terrenginngrep. Enkelte steder har 
store terrenginngrep med skjemmende skjæringer vært uunngåelig, samtidig finnes det innslag 
av intakte svaberg og fjellsider.  
 

Langs hele strekningen finnes eksempler på terrenginngrep i tidligere glattskurt fjell fra kvartær 
periode. Dette er inngrep som har vært nødvendige for fremføring av en funksjonell kjørevei med 
hensiktsmessig kurvatur, samtidig kunne det enkelte stedet blitt gjort mer skånsomt med mer 
avrundende kanter. Det er også innslag av intakte fjell og knauser, slik som ved Langerobakken 
og flere små knauser langs Fastlandsveien.  

 

 

Figur 26: Eksempel på skjæring langs Fastlandsveien. 
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Figur 27: Intakte svaberg ved Fastlandsveien 

 

Langs en del av Langerobakken (500 m syd for Bratte bakke) ligger FV108 i en delvis naturlig 
klove. Langs deler av strekningen er det så trangt at det kun er plass til selve veilegemet med 
veldig små grøfter. Denne strekningen er spesiell siden mye av fjellet på begge sider av veien er 
naturlig og intakt (se figur 24).  

 

 

Figur 28: Trang passasje i Langerobakken.  

På Spjærøy, syd for Dypedalsåsen og syd for nedkjøringen for Sand, er FV108 nedsprengt som 
en kanal i fjellet. Dette gir stygge sprengkanter på begge sidene av veien. Et uønsket men 
nødvendige inngrep for å få en funksjonell kjørevei.  
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Figur 29: Nedsprengt kjørevei ved Sand 

 
Grønnstruktur og vegetasjon  
Langs FV108 er det mye fjell i dagen med noe bar- og lavvegetasjon som over tid har etablert 
seg i grøfter, mindre klover og forsenkninger i terrenget.  
 
I området ved Skjelsbu er det noe vegetasjon på begge sider av veien, dette bidrar i å skjerme 
eksisterende bebyggelse fra biltrafikken på FV108. På Spjærøy finnes det stedvis tettere 

vegetasjon i området ved avkjørsel mot Dypedal og Sydengen. I dette området finnes også noen 
eiendommer som i likhet med Skjelsbu gir en viss skjerming fra FV108.  
 
Lengre syd på Spjærøy er det forholdsvis lite vegetasjon. Det gjelder også de arealene som er 
lengre vekk fra FV108. Dette har nok sammenheng med at her ligger FV108 på et ganske høyt 
platå som er mer vindutsatt og forholdene for etablering av vegetasjon er dårligere. Det finnes 
også en del fritidsboliger syd på Spjærøy som ligger tett på FV108. Disse er i liten grad skjermet 

av vegetasjon, og ligger derfor eksponert til fra kjøreveien.  
 
På Asmaløy er vegetasjonen mer «jevnt fordelt». Det vil si at det er færre helt vegetasjonsfrie 
områder, samtidig er vegetasjonen spredt i små kompakte klynger. Enkelte eiendommer ligger 
tett på FV108, og er dermed lite skjermet.  
 

Fjern- og nærvirkning  
Puttesundbrua er med sine to karakteristiske tårn er veldig eksponert. På godværsdager med god 
sikt kan de sees fra svært langt hold. Den store eksponeringen til tross, så har tårnene også 
positive assosiasjoner. Selve broen er mindre enn de øvrige broene i Hvaler. Den henger lavt 
over vannet uten noen fundament i sjøen. Dette området er forholdsvis rikt på små holmer og 
har store terrengvariasjoner. I et overordnet landskapsrom er derfor broen mest eksponert 
nordover i Kjøkøysundet, men også sydover mot Furuholmen og Siljeholmen.    

 
Fastlandsveien (strekningen Puttesund – Økholmen) representerer et tungt inngrep i naturen. 
Selve veilegemet er meget eksponert og visuelt synlig for de som ferdes på sjøen. I tillegg til 
selve veien, oppleves også autovernet som en del av fyllingen, og bilene som ferdes på veien kan 

høres og sees fra lang avstand (til sjøs).  
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Figur 30: Deler av Fastlandsveien sett fra siden.  

 
Langs store deler av FV108 går høyspentmaster parallelt. Høyspentmastene virker fremtredende 
i landskapet, spesielt ved de mest åpne partiene.   
 

 

Figur 31: Høyspentmaster fra Fastlandsveien, fremhevet med rød sirkel. Ilandføringen fra Tangen vises 
lengst til venstre.  

 
Broen i Skjelsbusund er lang og høythengende, med en jevnt fall fra vest til øst (ca 25 til 15 
moh.). Den har ingen fundament forankret i sjøen. Skjelbusundet er et langstrakt sund med et 

forholdsvis rett strekk/løp. Det medfører at broen er veldig eksponert mot syd og kan sees helt 
fra nasjonalparken, men også Løperen mot nord. Like sydvest for broen finnes en båthavn og en 
del boliger (Skjelsbu). Boligene ligger lavt i terrenget i forhold til broen og nærme, beboere i 
dette området vil kunne oppleve broen som stor og sjenerende.  
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Figur 32: Bilde tatt Skjelsbu (Spjærøy). Skjelsbusund-bro vises i bakgrunnen.  

 
Broen i Grønnetkilen krysser et kort vannspeil, men likevel har broen en betydelig lengde (over 
landareal) da den er høy og forbinder Spjærøy og Holmetangen. Sammenlignet med Skjelsbu og 
Asmaløysund (se nedenfor) er landskapet sør for broen mindre åpent, den er derfor ikke like 
visuelt fremtredende fra sør, men heller ikke fra nord.   
 
I nærområdet ved Sand/Grønnet finnes fritidsboliger, marina, campinghytter, campingvogner og 

helårsboliger. En del av dette ligger lavt i terrenget og nært broen. Med tanke på nærvirkningen 
oppleves derfor broen som stor og dominerende.    

 

 

Figur 33: Eksisterende bebyggelse og anlegg ved Sand/Grønnet som ligger tett innpå eksisterende bro. 

 
Broen i Asmaløysund er den klart lengste broen. Denne ligger 10-14 meter over havet, og er 
forankret på to steder i sjøen. Bebyggelsen ved Butikken på Rød ligger nært broen, og hit kan 

også biltrafikken på broen høres. Mot nord er broen visuelt godt synlig, både mot sundet nord for 
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Sand, samt Sydengen og Tjeldholmen. Mot sør sees broen helt fra Brattestø, men ikke fra 

nasjonalparken.  
 

 

Figur 34: Asmaløysund bro er vesentlig eksponert i landskapet. Bildet er tatt mot sør, fra området ved 
butikken på Rød. 

 
PLANFORSLAGET  

Planforslaget følger i stor grad FV108. Ved de nevnte strategiske punktene er terrenginngrep og 
en viss visuell eksponering unngåelig.   
 
Langs Fastlandsveien (mellom Kjøkøy og Økholmen) vil det bli et terrenginngrep av en viss 
betydning i form av utfyllinger i sjøen. I figur 31 vises et eksempel på hvordan en 
breddeutvidelse av fyllingen/veien med ny gang- og sykkelvei kan bli. Reguleringsbestemmelsene 
stiller krav om at det skal tilstrebes å etablere veifyllingen på en mest mulig estetisk heldig måte, 

og at steiner og blokker ikke «dumpes» ut i sjøen.   

 

Figur 35: Illustrasjon fra området ved Stokken som viser før og etter utbygging. Som illustrasjonen 
viser, vil det bli vesentlig utfylling i sjøen.  
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Flere steder langs strekningen vil det være behov for å fjerne fjell for å frigjøre plass til gang- og 
sykkelvei. På de mest kritiske/trange partiene er det regulert inn 1 meters sone mellom kjørevei 

og gang- og sykkelvei for å redusere inngrepene mest mulig. I figur 32 vises eksempel fra 
Langerobakken og et område ved Sand, der det er veldig trangt på visse partier.  
 
 

 

Figur 36: Illustrasjon fra Langerobakken som viser før og etter utbygging. Her vil det være nødvendig å 
fjerne en del fjellmasser. Merk at dette kun er ment som en illustrasjon, det kan være avvik i linjenes 
presisjon.  
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Figur 37: Illustrasjon fra området like ved Sand som viser før og etter utbygging. Her vil det også være 
nødvendig å fjerne en del fjellmasser. Eiendommen midt i bildet er gnr/bnr 45/147, her vil gang- og 
sykkelveien komme tett inntil eksisterende støttemur. Merk at dette kun er ment som en illustrasjon, det 
kan være avvik i linjenes presisjon.  

 

Prinsippskisse/tverrsnitt for hvordan ny gang- og sykkelvei må tilpasses i terrenget. Skissen til 
høyre viser dagens situasjon, og skissen til venstre viser hvordan det blir med gang- og 

sykkelveier.  
 

 

Figur 38: Illustrasjon som viser hvordan tverrsnittet av en gang- og sykkelvei i et bratt terreng kan være 
(Langeroveien er brukt som eksempel). I eksempelet er det lagt inn 1,0 meter grøft og 3,0 meter bred 
gang- og sykkelvei. Eksisterende kjørevei er cirka 6,5 meter bred.  
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Figur 39: Illustrasjonen viser hvordan tverrsnittet av en gang- og sykkelvei langs Fastlandsveien 
(Puttesund – Økholmen) kan være. I eksempelet er det lagt inn 1,0 meter grøft og 3,0 meter bred gang- 
og sykkelvei.  

 
Utformingen av gang- og sykkelvei ved brooverganger er vil sannsynligvis være i omtrent samme 
høyde og lengde som kjørebroene, og slikt sett vil de ikke ha vesentlig negativ effekt på 

fjernvirkningen.  

 
VURDERTE ALTERNATIV  
Ved Langerobakken, ble det vurdert å etablere gang- og sykkelveien på sørvestsiden av 
eiendommene gnr/bnr 53/25, 59/59 og 53/80, og videre oppå fjellryggen. Det ville medføre at 
man reduserer terrenginngrepet langs fjellsidene i Langerobakken, i tillegg ville myke trafikanter 
få en annen og mer turvennlig trasé som tar en avstikker lengre vekk fra FV108. Etter grundigere 
beregninger i planprosessen har det blitt avklart at terrenget her ville være for krevende og bratt 

til at det er et realistisk alternativ.  
 
Sidevalg for gang- og sykkelveien har liten betydning for fjern og nærvirkning. Flere steder langs 
strekningen blir det både store og små terrenginngrep, og i sum anslås behovene for 
terrenginngrep til å være omtrent like store på begge sider av veien.  
 

Alternativene via Norderhaug og Sand vurderes å ikke ha betydning for landskapet da 
reguleringsplanen ville tatt sikte å på å regulere de allerede eksisterende traséene dersom dette 
skulle inngå i reguleringsplanen.  

 

Konsekvensvurderinger 

0-alternativet:  
ingen endring 

0-alternativet innebærer også at det vil bli bygget 
luftledninger for ny strømforsyning. Det medfører stor 
negativ konsekvens for landskap, særlig i det åpne 
landskapet langs Fastlandsveien.  

Alternativ 1:  
Gang- og sykkelvei vest 
for fylkesveien.  

Positiv virkning for landskapet ved å etablere en 
kombinert føringsvei. Gang- og sykkelveien vil få 
strekninger med fyllinger/skjæringer, men dette anses å 
ha mindre negativ virkning for landskap enn nye 
luftledninger.  

Alternativ 2:  

Gang- og sykkelvei øst for 
fylkesveien. 

Positiv virkning for landskapet ved å etablere en 

kombinert føringsvei. Gang- og sykkelveien vil få 
strekninger med fyllinger/skjæringer, men dette anses å 
ha mindre negativ virkning for landskap enn nye 
luftledninger. 

Alternativ 3:  

Trasé over Norderhaug og 
Sand brukes i stedet for 
langs fylkesveien. 

Ingen konsekvenser.  

 
 

Konklusjon Ingen vesentlig forskjell mellom å plassere gang- og sykkelveien 
på vestsiden eller østsiden av fylkesveien. 

Avbøtende tiltak Noe mindre avstand mellom kjørevei og gang- og sykkelvei vil 
vesentlig minske terrenginngrepene.  
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8.6 Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften  

DAGENS SITUASJON 
Hoveddelen av Fastlandsveien (strekningen mellom Puttesund og Økholmen) ligger i dag på en 
steinfylling. Langs strekningen finnes to åpninger, Puttesundet og en liten broovergang ved Lille 
Revholmen.  
 

Steinfyllingen har medført at vannsirkulasjonen har blitt kraftig redusert. Vannforholdene på 
begge sider har blitt tydelig preget og utviklet seg ulikt. I hovedsak er det mer brakkvann fra 
Glomma på østsiden, noe som gir ulike vekstvilkår for planter, sjødyr og mindre saltvannsarter. I 
tillegg bidrar også stillestående vann til at det skjer en opphopning av løsmasser, og at mindre 
bukter og trange sund blir grunnere, - noe som har også har konsekvens for blant annet bruk av 
båt.  
 

PLANFORSLAGET  
Planforslaget vil medføre at totalt mer sjøareal beslaglegges ved Fastlandsveien, siden den 
eksisterende fyllingen vil utvides. Reguleringsplanen bidrar ikke å bygge igjen eksisterende sund 

eller farleder med dårlig eller manglende vannsirkulasjon. En breddeutvidelse av dagens trasé 
vurderes å ikke påvirke eksisterende sirkulasjon. 
 
I reguleringsplanen er det sikret to områder (SVT1-2) langs strekningen mellom Puttesund og 

Økholmen der det tillates etablert kanal/rør gjennom veifyllingen for å sikre bedre 
vannsirkulasjon. Reguleringsplanen stiller imidlertid ikke krav om opparbeidelse av dette.  

 

Konsekvensvurderinger 

0-alternativet:  
ingen endring 

Ingen endring.  

Alternativ 1:  
Gang- og sykkelvei vest 
for fylkesveien.  

Potensiale for positiv konsekvens for vannmiljø ved å få 
bedre gjennomstrømning under fastlandsveien.  

Alternativ 2:  
Gang- og sykkelvei øst for 
fylkesveien. 

Potensiale for positiv konsekvens for vannmiljø ved å få 
bedre gjennomstrømning under fastlandsveien.  

Alternativ 3:  

Trasé over Norderhaug og 
Sand brukes i stedet for 
langs fylkesveien.   

Ikke relevant for temaet vannmiljø.  

 
 

Konklusjon Mulig positiv konsekvens.  

Avbøtende tiltak Mulighet for nye åpninger for vanngjennomstrømning under 
fastlandsveien.  

 

8.7 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

DAGENS SITUASJON 
I dag forutsetter store deler av persontransporten på Hvaler bruk av bil. Internt på de enkelte 
tettstedene (lokal- og grendesenter) er det normalt tilfredsstillende tilrettelagt for myke 
trafikanter, evt. at trafikkmengden er så lav at blandet trafikk ikke er et problem.  

 
Gang- og sykkelveinettet mellom tettstedene er ikke tilfredsstillende, og å ferdes langs FV108 
oppleves av mange som svært utrygt. Spesielt farlige er broovergangene og strekningen 
Puttesund-Økholmen der det er rekkverk/autovern på begge sider og myke trafikanter har derfor 
ikke anledning til flytte seg for motgående biler. I tillegg er det flere steder langs FV108 
uoversiktlige svinger der biler kommer i høy fart. Dette gir økt bruk av privatbil.   
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Figur 40: Det er trangt for myke trafikanter mellom biler i kjøreveien og autovernet. Bildet er tatt fra 
Bukkholmen mot sør. 

 
PLANFORSLAGET  
Gang- og sykkelveien reguleres til å gå parallelt med FV108. Dette vil både «plukke opp» mange 
myke trafikanter, og bidra på best mulig måte til økt trafikksikkerhet langs FV108. 
 

Det er vurdert å regulere traséer via Norderhaug og Sand. Gjennom Norderhaug er det fra før 
sammenhengende gang- og sykkelvei/fortau (foruten en liten del som er kjørevei, men som i 
denne planen reguleres til kjørbar gang- og sykkelvei). En avstikker innom Sand ville medføre en 
vesentlig omvei, og det er sannsynlig at mange likevel vil velge å sykle langs FV108. Det 
eksisterer dessuten sammenhengende gang- og sykkelvei/kjøreveier via både Sand og 
Norderhaug, dette vil derfor fremdeles være et alternativ.  

 

Konsekvensvurderinger 

0-alternativet:  

ingen endring 

Noe negativ konsekvens ved at generell trafikkøkning ikke 

kan tas som sykling eller gåing. Det vil også føre til 

gradvis verre forhold for myke trafikanter.  

Alternativ 1:  
Gang- og sykkelvei vest 
for fylkesveien.  

Positiv konsekvens ved å etablere separat gang- og 
sykkelvei langs fylkesveien.  

Alternativ 2:  
Gang- og sykkelvei øst for 
fylkesveien. 

Positiv konsekvens ved å etablere separat gang- og 
sykkelvei langs fylkesveien. 

Alternativ 3:  
Trasé over Norderhaug og 
Sand brukes i stedet for 

langs fylkesveien.  

Opplevd omvei om Sand vil ikke stimulere til trygg 
sykling. Alternativet er imidlertid noe bedre enn 0-
alternativet.  

 
 

Konklusjon Positiv konsekvens ved etablering av gang- og sykkelvei slik som 

i alternativ 1 og 2.  

Avbøtende tiltak Ingen.  
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8.8 Trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, 

flom og skred 

DAGENS SITUASJON 
Deler av strekninger ligger på fyllmasser i sjøen. Dette gjelder i hovedsak Fastlandsveien 

(strekningen mellom Puttesund og Økholmen). Fastlandsveien ligger på koter mellom 1,6 og 2,0 
moh. for de deler av strekningen som kun er plassert på fyllmasser.  
 
Innerst i Ødegårdskilen forekommer oversvømmelser ved store nedbørsmengder, dette kan gi 
noe redusert fremkommelighet. Her er det laveste punktet 0,8 moh. ved parkeringen til Coop. 
Parkeringen består for øvrig også av en del fyllmasser, og den opprinnelige kilen gikk lengre inn 
(mot sør).  

 

Figur 41: Parkering ved Coop.  

 
PLANFORSLAGET  
Planforslaget legger ingen føringer for nøyaktig høyde på gang- og sykkelveien. Men ved 

Fastlandsveien vil gang- og sykkelveien sannsynligvis legges i samme planum som kjøreveien. 
Det er sannsynlig at det ved ekstremvær kan oppstå oversvømmelse, men da er det 
sannsynligvis få myke trafikanter som ferdes ute.  
 

På sikt vil det antakelig være nødvendig med tiltak for å heve Fastlandsveien. Det vil i den 
forbindelse også være naturlig å heve gang- og sykkelveien. Dette vil være vurderinger som 
gjøres ved et senere tidspunkt.  

 

Konsekvensvurderinger 

0-alternativet:  
ingen endring 

Ingen endring.  

Alternativ 1:  
Gang- og sykkelvei vest 

for fylkesveien.  

Ingen endring. 

Alternativ 2:  
Gang- og sykkelvei øst for 
fylkesveien. 

Ingen endring. 

Alternativ 3:  
Trasé over Norderhaug og 
Sand brukes i stedet for 
langs fylkesveien.   

Ikke relevant for temaet klimaendringer.  

 
 

Konklusjon Ingen endring.  

Avbøtende tiltak Ingen.  
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8.9 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

DAGENS SITUASJON 

I dag er mesteparten av FV108 ikke tilrettelagt for ferdsel for myke trafikanter. Dette medfører 
at en veldig begrenset del av befolkningen sykler eller går til og fra skole, jobb og 
fritidsaktiviteter. Enkelte som jobber i Fredrikstad sykler, men forholdene for dette er dårlig, 
spesielt på årstider med lite dagslys.     
 
VURDERTE ALTERNATIV  
Viser til vurderte alternativ i 8.7. 

 
PLANFORSLAGET  
Planforslaget legger opp til en sammenhengende trasé som følger FV108, og fanger opp beboere 
langs strekningen. Belysning er ikke et tema som skal omhandles i reguleringsplan.  

 

Konsekvensvurderinger 

0-alternativet:  

ingen endring 

Noe negativ konsekvens ved at generell trafikkøking ikke 

kan tas som sykling eller gåing. Det vil også føre til 
gradvis verre forhold for myke trafikanter. 

Alternativ 1:  
Gang- og sykkelvei vest 
for fylkesveien.  

Positiv konsekvens ved å etablere separat gang- og 
sykkelvei langs fylkesveien. 

Alternativ 2:  
Gang- og sykkelvei øst for 

fylkesveien. 

Positiv konsekvens ved å etablere separat gang- og 
sykkelvei langs fylkesveien. 

Alternativ 3:  
Trasé over Norderhaug og 
Sand brukes i stedet for 
langs fylkesveien.   

Opplevd omvei om Sand vil ikke stimulere til trygg 
sykling. Alternativet er imidlertid noe bedre enn 0-
alternativet. 

 
 

Konklusjon Positiv konsekvens ved etablering av gang- og sykkelvei slik som 
i alternativ 1 og 2. 

Avbøtende tiltak Ingen.  

 

8.10 Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelvegnett 

DAGENS SITUASJON 

Flere steder langs FV108 finnes både tilrettelagte og naturlige utfartssteder som utgangspunkt 
for fotturer, men også raste- og badeplasser. Felles for flere av disse er at de forutsetter adkomst 
via FV108, noe som tilsier enten behov for biltransport eller ferdsel langs kjøreveien.  
 
Graden av universell utforming og stigningsforhold langs de etablerte gang- og 
sykkelveiene/fortauene varierer.  
 

Rød-krysset ble regulert og vedtatt i 2012, og i den planen ble det stilt krav om universell 
utforming, det forutsettes derfor at dette er opparbeidet med universell utforming som standard.  
 
Gang- og sykkelveien mellom Økholmen og Bratte bakke oppleves som flatt, og har ikke 
nevneverdige stigningsvariasjoner. En del av de etablerte bussholdeplassene langs FV108 er 

etablert etter eldre standard, da det sannsynligvis ikke ble stilt krav om universell utforming.  
 

PLANFORSLAGET  
Store deler av strekningen er flat med enkelte langstrakte slake stigninger.  
Statens vegvesens sykkelhånd V122 gir anbefalinger for å oppnå gang- og sykkelveier med 
tilfredsstillende stigningsforhold. Hele planområdet er å regne som utenfor sentrumsområder, der 
man kan akseptere inntil 10 % stigning ved spesielle tilfeller.     
 

Strekningen fra Bratte bakke og mot Skjelsbu stiger fra 10.3 til 50.5 moh., det vil si en 
høydeforskjell på 40.2 meter. Dette er fordelt på en omtrent 855 meter lang strekning, det gir en 
gjennomsnittlig stigning på 4,7 %. Det er imidlertid ujevn stigning, og det bratteste partiet er en 



 

 65 (68) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

strekning på cirka 220 meter med en høydeforskjell på 15.2 meter. Det gir en gjennomsnittlig 

stigning på 6,9 %, fordelt på en forholdsvis lang strekning. Sykkelhåndboka anbefaler videre at 
strekninger lengre enn 200 meter bør har hvilerepos på hver femtiende meter.   
 
En annen tilsvarende strekning er mellom Dypedalsåsen og Bekkene (avkjørsel til Dypedal og 
Sydengen). Det laveste punktet på utvalgt del av strekningen ligger 15.7 moh., og det høyeste 
ligger 28.0 moh. Høydeforskjellen på 12.3 meter er fordelt på en cirka 280 meter lang strekning. 
Det gir en gjennomsnittlig stigning på 4,4 %.  

 
Alle strekningene vurderes å tilfredsstille standarden i håndbok V129, kap 5.1 Fysisk utforming 
for myke Trafikanter.  
 
VURDERTE ALTERNATIV  
Alternativene via Sand og Norderhaug er strekninger som allerede er etablert. Regulering av 

disse strekningene ville ikke styrket allmennhetens tilgang til uteområder og gang- og 
sykkelveinett da disse områdene allerede er tilgjengelig. Deler av nevnte strekninger er brattere 

enn anbefalingene gitt i Statens vegvesens håndbøker.  
 
Langs Langerobakken ble det vurdert å etablere gang- og sykkelveien lenger mot vest, vekk fra 
kjøreveien, for å redusere terrenginngrepet (det er behov for skjæring) langs kjøreveien og 
fordele stigningen over en lengre strekning. Den alternative løsningen ville medføre en vesentlig 

lengre strekning og det ville betinge store terrenginngrep for å oppnå tilfredsstillende 
stigningsforhold. Dette er derfor ikke tatt med videre som et alternativ. 

 

Konsekvensvurderinger 

0-alternativet:  
ingen endring 

Dårlig tilrettelegging gir negativ konsekvens for temaet. 

Alternativ 1:  
Gang- og sykkelvei vest 
for fylkesveien.  

Positiv konsekvens.  

Alternativ 2:  
Gang- og sykkelvei øst for 
fylkesveien. 

Positiv konsekvens. 

Alternativ 3:  

Trasé over Norderhaug og 
Sand brukes i stedet for 
langs fylkesveien.   

Bratt terreng gjør universell utforming vanskelig. Noe 

bedre situasjon enn i dag, men ikke like bra som 
alternativ 1 og 2.  

 
 

Konklusjon Positiv konsekvens for alternativ 1 og 2.  

Avbøtende tiltak Ingen 

 

8.11 Barn og unges oppvekstsvilkår 

DAGENS SITUASJON 
FV108 binder sammen flere tettsteder på forskjellige øyer. Ferdsel langs FV108 skjer både i 
forbindelse med skole og fritidsaktiviteter.  
 
Dersom man skal forflytte seg mellom de ulike tettstedene og/eller øyene, er det langt fra 

tilfredsstillende tilrettelagt for myke trafikanter, spesielt for barn. Langs store deler av FV108 er 

det 80 og 70 sone, og til dels svingete kjørevei. Dette kombinert med stedvis mange visuelle 
hindringer langs veien gjør at bilister og myke trafikanter sent får øye på hverandre. Dette kan 
føre til både farlige og svært ubehagelige opplevelser i trafikken. Dette gjelder spesielt om 
vinteren da det er mørkt store deler av døgnet, men også om sommerhalvåret da trafikken økes 
betraktelig. Langs FV108 kan man som fotgjenger gå til siden ut i grøfta ved behov, over broene 
og mellom Puttesund – Økholmen er det etablert autovern og det eneste alternativet er derfor å 

dele kjørebane med bilene.  
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For mange barn og ungdommer er FV108 en del av skoleveien, og som en konsekvens av 
manglende tilrettelegging for myke trafikanter er flere avhengig av å bli kjørt av foreldre eller ta 
buss til skole og fritidsaktiviteter.  

 
Planområdet berører ikke arealer som har verdi og benyttes til lek eller opphold.  
 
Barnas talsperson påpeker at merkede gangfelt er sterkt ønskelig ved alle krysningspunkt. 
Statens Vegvesen tillater imidlertid ikke dette.  
 
PLANFORSLAGET  

Planforslaget legger tilrette for at en stor del av beboerne på Hvaler får god tilgang til gang- og 
sykkelveien. De vurderte alternativene, som ikke er en del av den endelige reguleringsplanen, er 
allikevel eksisterende traséer som kan benyttes.  
 

 

Konsekvensvurderinger 

0-alternativet:  

ingen endring 

Noe negativ konsekvens pga generell trafikkøkning.  

Alternativ 1:  

Gang- og sykkelvei vest 
for fylkesveien.  

Positiv konsekvens.  

Alternativ 2:  
Gang- og sykkelvei øst for 
fylkesveien. 

Positiv konsekvens. Plassering av gang- og sykkelveien på 
østsiden av fylkesveien vil være å foretrekke pga 
forholdsvis mange som bor på Norderhaug, Sydengen og 

Rød.  

Alternativ 3:  
Trasé over Norderhaug og 
Sand brukes i stedet for 
langs fylkesveien.   

Opplevd omvei om Sand vil ikke stimulere til trygg 
sykling. Alternativet er imidlertid noe bedre enn 0-
alternativet. 

 
 

Konklusjon Positiv konsekvens ved alternativ 1 og 2.  

Avbøtende tiltak Ingen avbøtende tiltak. 

 

8.12 Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 

DAGENS SITUASJON 
Bebyggelsen langs FV108 består i hovedsak av boliger, hytter og næringsbygg/butikker. I 
tilknytning til bussholdeplasser finnes det enkelte leskur, skilting, lyktestolper og 

høyspentmaster.  
 
Høyspentmastene langs Fastlandsveien er dagens fremføring elektrisk kraft til Hvaler. Disse er 
visuelt svært fremtredende da de står i et åpent landskap. De er også gamle, slitte og estetisk 
forurensende.  
 

Puttesundbroa er et visuelt blikkfang og oppleves som en inngangsportal til Hvaler (se bildet figur 
16-17). De øvrige broene er ordinære betongbroer med forholdsvis lange spenn med jevn høyde, 
foruten Skjelsbusundbrua som faller fra vest til øst.  
 
PLANFORSLAGET  

Foruten veianlegg, er leskur på kollektivholdeplassene den eneste type bebyggelse 
reguleringsplanen åpner for. Utformingen av disse vil avhenge av hva som er standarden for 

denne type bebyggelse på det aktuelle tidspunktet.  
 
En gjennomføring av planforslaget i sin helhet vil medføre at deler av eksisterende 
høyspentledninger legges i bakken i gang- og sykkelveitraséen. Estetisk vil dette ha en særdeles 
positivt effekt, sammenlignet med dagens situasjon.  
 
Nye broer vil sannsynligvis bli bygget av betong og/eller stål. Den endelige utformingen vil 

forsøkes tilpasset de ulike broene som de etableres ved, men utformingen vil også i stor grad 
avhenge av hva som er de beste tekniske og mest økonomisk rasjonelle løsningene.  
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Konsekvensvurderinger 

0-alternativet:  
ingen endring 

Ingen endring.  

Alternativ 1:  
Gang- og sykkelvei vest 
for fylkesveien.  

Positiv konsekvens 

Alternativ 2:  
Gang- og sykkelvei øst for 

fylkesveien. 

Positiv konsekvens 

Alternativ 3:  
Trasé over Norderhaug og 
Sand brukes i stedet for 
langs fylkesveien.   

Ikke relevant for temaet estetisk utforming.  

 
 

Konklusjon Positiv konsekvens.  

Avbøtende tiltak Bestemmelser som ivaretar estetikk.  

 

8.13 Oppsummering og konklusjon (KU) 

Konsekvensen av de ulike alternativene er oppsummert i matrisen under: 

 

TEMA Alt. 0 Alt. 1  
vest for 

fylkesveien 

Alt. 2  
øst for 

fylkesveien 

Alt 3.  
Eksisterende 

trase ved 

Norderhaug 
og Sand 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

0 0 0 0 

Naturens mangfold 

 

0 -1 -1 0 

Friluftsliv 0 +3 +2 +1 

Landskap 
 

-2 +1 +1 0 

Vannmiljø 
 

0 +1 +1 +1 

Transportbehov, 
energiforbruk og 

energiløsninger 

-1 +2 +2 +1 

Trusler som følge av 
klimaendringer 

0 0 0 0 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 

sykkelvegnett 

-1 +2 +2 +1 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

-1 +2 +3 +1 

Arkitektonisk og estetisk 

utforming, uttrykk og 
kvalitet 

0 +1 +1 +1 

SUM: -5 +11 +11 +6 
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Konklusjon 

Utfra en helhetlig vurdering viser konsekvensutredningen mest positive effekter av en 

kombinasjon av alternativ 1 og alternativ 2. Den kombinasjonen av alternativ 1 og alternativ 2 

som er valgt er det gjort rede for i kapittel 5.8. Det vises til kapittel 8.7 om ytterligere 

informasjon hvorfor alternativ 3 med bruk av eksisterende veier ved Norderhaug og Sand ikke er 

valgt.  

 

 
Oppsummering av avbøtende tiltak 

 

Tema Avbøtende tiltak 

Naturmangfold Omfanget av fylling ved Fastlandsveien bør begrenses. 

Landskap Noe mindre avstand mellom kjørevei og gang- og sykkelvei vil 
vesentlig minske terrenginngrepene.  

Vannmiljø Mulighet for nye åpninger for vanngjennomstrømning under 
fastlandsveien.  

Arkitektonisk og 
estetisk utforming, 
uttrykk og kvalitet 

Bestemmelser som ivaretar estetikk.  

 

 

9. VEDLEGG 

1. NOTAT MED GJENNOMGANG AV INNKOMNE INNSPILL 

2. REFERAT FRA MØTE MED BARNAS TALSPERSON 

3. VEDTATT PLANPROGRAM 
 


