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SAMMENDRAG 
Strategidokumentet problematiserer de mange 
ulike sider av etablering, håndhevelse og 
utvikling av gode parkeringsløsninger i Hvaler 
Kommune. Videre settes det fokus på det stadig 
økende behovet for ladeløsninger til elektriske 
kjøretøy. Et kapittel er også viet noen 
betraktninger rundt kollektive transportløsninger 
i Hvaler Kommune for å få med en drøfting rundt 
pendelbusser mellom parkeringsplasser i 
Skjærhalden i temaplanen. 
 
Dokumentet belyser de mange utfordringene, 
men er et verktøy som løfter frem de mange 
komplekse– og til dels motstridende behovene 
til parkering, lading og transport i Hvaler 
Kommune. Dokumentet presenterer en rekke 
forslag, men tar ikke stilling til hvilke løsninger 
som er optimale i forhold til inntekter knyttet til 
de enkelte tiltak som er foreslått. 
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1 Bakgrunn og referanser 

1.1 Bakgrunn 

De foreligger ulike planer, rapporter og strategidokumenter knyttet til parkering, lading og 

kollektivtransport i Hvaler Kommune. Til sammen gir disse dokumentene et bredt bilde av 

dagens situasjon, muligheter og forventninger innenfor fagområdene, men uten klare 

konklusjoner om hensikt og fremtidig strategivalg. Rådmannen har reist en rekke spørsmål 

knyttet til utfordringer vedrørende parkering. Sammen med notat fra Jan Aspheim, Ole Johan 

Vauger, informasjon fra parkeringsbetjent Morten Ræge og Jan Gebhardt, og flere 

befaringer, danner disse bakgrunnen for dette foreløpige status og strategidokumentet. 

1.2 Referanser 

 Temaplan for Parkering, sammendrag av Jan Aspheim 

 Plan for parkering i Hvaler Kommune 2019 av Elin Karlsen, Ole Johan Vauger og 
Geir Solvang 

 Strategi for ladeinfrastruktur i Hvaler Kommune 2016-2020 

 Rapport, Spørreundersøkelse sommeren 2019, av Amanda Lone 

 Lov om vegtrafikk 

 Parkeringsforskriften 

2 Parkering 

2.1 Mange ulike parkeringsbehov 

Sammenliknet med en bykommune har en øykommune som Hvaler atskillig mer komplekse 

og sammensatte problemstillinger knyttet til parkering og parkeringsløsninger. Store 

sesongvariasjoner, ulike behov i tettbygde strøk og rekreasjonsområder, samt behov for 

både pendlerparkeringer og beboerparkering for de Østre øyene, skaper behov for flere ulike 

løsninger.  Som en stor hyttekommune har også Hvaler en betydelig utfordring knyttet til 

biloppstillingsplasser for både de som hører til på de Østre øyene, og alle som ikke har 

parkeringsmulighet på egen grunn på de store øyene tilknyttet fastlandsveien. I tillegg må 

parkering også ses i lys av behov for trafikkregulerende tiltak, FN bærekraftmål og potensiell 

inntekt for kommunen. 

2.2 Avgiftsbelagte parkeringsplasser 

Hvaler kommune har i dag 6 avgiftsbelagte P-områder. Disse befinner seg ved: 

Øy Sted Antall plasser 

Kirkøy Hvaler Rådhus ca. 190 

Kirkøy Hvaler Kirke ca. 100 

Kirkøy Floren Skole ca. 20 

Kirkøy Storesand 65 

Asmaløy Skipstadsand ca. 70 

Asmaløy Vikerhavn ca. 30 

SUM  ca. 495 

 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4?q=lov%20om%20vegtrafikk
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=parkeringsforskriften
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2.3 Korttidsplasser og andre oppstillingsplasser 

Det foreligger en rekke korttidsplasser og andre typer oppstillingsplasser fordelt på de ulike 

øyene. Noen med tidsbegrensning, noen uten.  

Øy Sted Antall plasser 

Kirkøy Lammenes ca. 25 

Kirkøy Rødshue ca. 15 

Kirkøy Botnekilen/Botneveten ca. 4 

Asmaløy Madamhaven ca. 12 

Asmaløy Åsebu ca. 30 

Spjærøy Spjærkilen ca. 35 

Spjærøy Kjellvika ca. 40 

Vesterøy Skjelsbu ca. 3 

Vesterøy Fastlandsveien v/Nordengåsen ca. 5 

Vesterøy Fastlandsveien v/ Stokken1 ca. 50 

Vesterøy Utgårdskilen v/Garnberget ca. 12 

Vesterøy Utgårdskilen v/Fjordfisk ca. 10 

Vesterøy Kuvauen ca. 40 

Vesterøy Guttormsvauen ca. 55 

SUM  ca. 340 

 

I tillegg kommer ikke regulerte P-plasser ved Åttekanten skole på Hauge og Hvaler 

ungdomsskole på Rød. Ovennevnte plasser ligger på grunn disponert av enten Oslofjorden 

Friluftsråd, Viken Fylkeskommune, Borg Havn eller Hvaler Kommune. 

2.4 Abonnementsplasser 

Hvaler Kommune har i dag et begrenset antall parkeringsplasser som benyttes til 

abonnementsparkering hvor hensikten er å sikre P-plasser for fastboende (pendlere og 

næringsdrivende) på de Østre øyene2. Disse befinner seg i Skjærhalden ved Skjærgårdens 

Hus og ved Kollen. I tillegg har vi 20 plasser ved Rådhuset.  

Mulige tiltak er et område nord for Floren skole som i kommuneplanen er regulert til 

parkering, ca. 200 plasser. Dette er ut i fra hva vi anslår til å dekke behovet for abonnements 

plasser på de østre øyer. Det bør eventuelt inngås en avtale med opplysningsvesenets fond 

om kjøp eller leie av dette området. Hvor da utgifter i sin helhet dekkes av 

abonnementsavgiften.  

Idrettsanlegget på Rove kan være et alternativ for abonnementsplasser i sommerhalvåret, 

(ungdomslaget leier ut parkeringsplasser på sin eiendom på Rove). Denne plassen må i så 

tilfelle omreguleres, og det må inngås en avtale med Hvaler idrettslag for leie av grunn. 

Hvaler kommune bør kunne tilby ferierende på de østre øyene 

langtidsparkering/abonnementsparkering, dette primært for å unngå økt trafikk på ferge og 

de østre øyene, samt at det er et problem å dekke behovet. Vi har dessverre per dags dato 

ikke nok parkeringsplasser å tilby i høysesongen. 

Det tilrettelegges for 15 parkeringsplasser som kan benyttes som abonnementsplasser på 

Skipstadsand (gamle fergeleie). 

                                                
1 Fastlandsveien ved Stokken får gang/sykkelvei gjennom det nåværende parkeringsarealet. Antall 
parkeringsplasser etter sluttført anleggsarbeid er usikkert. 
2 Kommunestyrevedtak av 25. april 2012 
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På vestsiden av Fastlandsveien ved Stokken, kan det tilrettelegges for abonnementsplasser. 

Her er det usikkert hvor mange plasser som blir tilgjengelig etter at gang og sykkelvei er 

ferdigstilt. Det er foreløpig vurdert at det viktigste er betalingsplasser for besøkende og 

korttidsplasser ifm rasteplass langs med gang- og sykkelveien. 

2.5 Private parkeringsplasser 

Som en stor hyttekommune er Hvaler avhengig av et betydelig antall private 

parkeringsplasser for å møte behovet til eierne av- og besøkende til disse fritidsboligene. En 

stor andel av fritidsboligene er oppført uten vei frem til eiendommen, og har behov for 

biloppstillingsplass på annen grunn. Gjennom årenes løp har mange grunneiere vært dyktige 

til å finne parkeringsløsninger for så vel sine tomtefestere som andre hytteeiere i 

nabolagene. I hvilken grad dette bør reguleres sterkere, eller stimuleres ytterligere fra 

kommunens side, vil være avhengig av hvilken politikk det ønskes å føre. For Skjærhalden 

sentrum synes grunneierne å ha etablert gode privatrettslige parkeringsordninger for 

utnyttelse- regulering- og inntekt av tilgjengelige plasser. Det bør imidlertid kontrolleres at 

lovpålagte HC og ladeplasser er etablert og skiltet i henhold til forskriftene. 

2.6 Vilkårsparkering og privatrettslig parkering 

Parkeringsforskriften gjelder for vilkårsparkering3 av motorvogn på vei som er åpen for 

alminnelig ferdsel, og fastsetter like vilkår for alle som ønsker å benytte parkeringsplassen. 

Forskriften gjelder ikke for parkering reservert for særskilte grupper som er fysisk avgrenset 

med bom, kjetting eller på annen måte. Også uten fysisk avgrensing, men med tydelig 

skilting som angir at det på dette området ikke tilbys parkering til allmennheten, kan deler av 

et offentlig parkeringsområde reserveres en særskilt brukergruppe.    

2.7 Tekniske løsninger 

Det benyttes i dag automater for betaling og utstedelse av parkeringsbillett på de seks 

avgiftsbelagte parkeringsplassene i kommunen. Alle automatene er nå tilpasset miljøkrav til 

alternativ løsning for registrering av kjøretøy, elektronisk registrering av registreringsnummer. 

Betalingsautomatene blir oppdatert etter EU’s krav til håndtering med betalingsløsning, 

gjelder både kort og TÆPP.  

Et alternativ vi har sett på er skiltgjenkjenning. Skiltgjenkjenning med kameraer gir mange 

løsninger. Bilene blir registrert inn og ut fra parkeringsplassen og beregner faktisk 

parkeringstid. Det vil i tillegg være mulig å knytte individuelle avtaler opp imot ethvert 

bilnummer.  Denne løsningen er foreløpig ikke optimal, den er kostbar og har fortsatt mye 

driftsfeil 

3 Lade-infrastruktur 

3.1 Utvikling i elbil-markedet 

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at elbil-andelen av personbilsalget utgjør mer 

enn 50% av årets totalsalg frem til oktober 2019. Med nye skjerpede EU-krav til 

bilprodusentenes samlede CO2-utslipp fra 1. Januar 2020 forventes salget av elbiler å øke 

ytterligere innenfor hele EU-området i de kommende årene. Det norske elbilsalget er 

statistisk inkludert i EU, og dermed er også elbilandelen av det norske salget viktig for 

                                                
3 Vilkårsparkering: parkering mot betaling, med tidsbegrensing og andre vilkår som for eksempel 
innenfor merket felt. 
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bilfabrikkene. Regjeringen har som målsetning at alle nye personbiler som selges etter 2025 

skal være nullutslippsbiler. 

3.2 Hjemmelading – fastboende og hytteeiere 

En storstilt innfasing av elbiler i Norge avhenger av at flest mulig kan lade bilen i tilknytning til 

egen bolig eller fritidsbolig. Ved sporadisk lading benyttes en ordinær 240 V Schuko-kontakt, 

mens forskriftene krever en særskilt «Wallboks» for etablering av permanent lading. Det 

vanlige er å benytte en kurs på 16A eller 32A med egen sikring, og en ladeeffekt som ligger i 

området 3-7 kW. For elbiler med mellomstore batterier (28-45 kWh) vil disse være fulladet i 

løpet av åtte-ni timer (en natt). Hjemmelading ved hjelp av 240V adapter med Schuko-

kontakt innebærer beskjedne eller ingen installasjonskostnader, mens etablering av en 

«Wallboks» kan koste mellom ti- og tjue tusen kroner. 

Fordelene med hjemmelading er åpenbare: Gjennom å utnytte tider av døgnet med lavt eget 

forbruk blir kWh-prisen lav, man har fulladet bil når man selv ønsker det, samt mulighet for å 

dele på investeringen i en «Wallboks» gjennom å montere en separat strømmåler til denne, 

med en- eller flere naboer.   

3.3 Destinasjonslading 

Med en ladeeffekt som ligger mellom 3 og 22 kWh gir dette en raskere lading enn 

hjemmeladere. Når effekten ligger i det øvre området (22 kWh) omtales disse AC- 

(vekselstrøm) laderne ofte som semi-hurtigladere. De nyeste elbil-generasjonene vil i løpet 

av en ladetid på en- til tre timer gå fra tomt batteri til en kjørelengde på 35-60 kilometer, 

avhengig av lader og biltype. 

Destinasjonslading er en god og økonomisk løsning ved kjøpesentra, sentrumsparkering, 

offentlige bygninger, osv. Det bør være et større antall samlet på hvert sted for å sikre 

tilgjengelighet, ladetiden må være tidsbegrenset og parkering kun tillatt mens bilen er under 

lading, for å sikre sirkulasjon og tilgjengelighet for flest mulig biler per døgn. 

3.4 Lokalisering av destinasjonsladere 

Det er i dag tre steder i Hvaler Kommune vi finner destinasjonsladere. Disse befinner seg på 

parkeringsplass bak Kornmagasinet på Skjærhalden, ved Hvaler Rådhus og ved 

Dypedalsåsen Sykehjem på Spjærøy. Alle tre steder synes 

velvalgte, Skjærhalden som kommunens administrative senter 

og handelssentrum, Dypedalsåsen som et sted der man er 

noen timer i forbindelse med besøk på sykehjemmet. 

Beliggende i hver sin geografiske del av kommunen vil de også 

til en viss grad kunne betjene fastboende, hytteeiere og 

besøkende.Ladeplassene på Dypedalsåsen er gratis i bruk per 

dags dato. Området mangler imidlertid den nødvendige skilting 

som tidsbegrenser parkeringen og regulerer de fire plassene til 

kun bruk for elbiler (eller alle typer ladbare kjøretøy) under 

lading. 

Det eksisterer en intensjonsavtale mellom Fortum Market A/S 

og Hvaler Kommune om etablering av 6 doble AC 

destinasjonsladestasjoner. Disse er tenkt plassert på Kiwi Skjærhalden (1), Hvaler Rådhus 

(2), Hvaler ungdomsskole skole (1), Hauge barnehage (1) og Ødegårdskilen (1) mellom 

fiskebutikken og apoteket. Plassering av destinasjonsladere må vurderes i sammenheng 

med utbygging og lokalisering av hurtigladere i kommunen (se punkt 3.6). 
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En plassering av hurtigladere som beskrevet under (se punkt 3.6) vil bety at andre aktuelle 

steder for etablering av destinasjonsladere i kommunen kan være parkeringsplassen til 

Kuvauen eller Guttormsvauen på Vesterøy samt parkeringsplass Skipstadsand på Asmaløy. 

På Kirkøy kan parkeringsplassene ved kirken, Rove og Brevik være mulige alternativer. 

3.5 Hurtigladere 

Skal elbilen erstatte biler med tradisjonelle bensin- eller diesel drivlinjer er vi avhengige av et 

godt landsdekkende nett av hurtigladere. Større batterier i mange elbiler har økt rekkevidden 

og gjort elbilene mer egnet som husstandens primære bil. Større ombordladere i bilene og 

høyere effekt – opp til 150 kW – på ladestasjonene, gir raske ladetider og potensielt mindre 

køer ved ladestasjonene. Tekniske løsninger gir i dag strømselskapene mulighet til å 

fakturere straffegebyr til elbiler som ikke flyttes straks batteriet er fulladet.  

Flere ladepunkter på hver ladestasjon gir økt forutsigbarhet og stimulerer ytterligere til 

utskifting av kjøretøy drevet av fossile drivstoffer. For en kommune med et stort innslag av 

fritidsboliger uten atkomstvei eller egen lademulighet, er hurtigladere helt avgjørende for å 

kunne bidra til gjennomføringen av et grønt skifte over til nullutslippsbiler. 

3.6 Lokalisering av hurtigladere 

Typiske plasseringer av hurtigladere er i dag ved bensinstasjoner, hurtigmatrestauranter, 

trafikknutepunkter og kjøpesentra. Slike plasseringer vil også være aktuelle i Hvaler 

kommune. Eksempler på gode lokaliseringer er Skjærhalden Kiwi, der det allerede foreligger 

en intensjonsavtale mellom Fortum Markets og Hvaler Kommune.  

Andre aktuelle steder kan være Ødegårdskilen forretningsområde på Vesterøy. Det kan med 

dagens høye salg av elbiler synes fremtidsrettet å etablere DC hurtigladere flere steder. 

Sandbakken Miljøstasjon bør være en aktuell og fremtidsrettet lokalisering av en 

hurtigladestasjon. Hovedargument for å studere dette mer inngående er miljøstasjonenes 

store overskudd av egenprodusert elektrisk kraft. Muligheten til å levere strøm til det 

offentlige strømnettet er begrenset, og strøm produsert ved hjelp av egne solceller og 

vindgenerator overstiger det som er mulig å lagre i egne batterier på Sandbakken. 

3.7 Tilbydere og samarbeidsmuligheter 

Under arbeidet med rapporten fremkommer det dokumenter som viser at det foreligger 

intensjonsavtaler/avtaler mellom Fortum Markets, som leverer strøm og drifter ladestasjoner, 

og Hvaler Kommune om etablering av et antall AC og DC ladestasjoner i kommunen. Fortum 

etablerte allerede i 2014 et samarbeid med Norgesgruppen om etablering av ladestasjoner i 

tilknytning til 63 Kiwi-butikker. Fortum har i dag 1800 ladestasjoner i Norge, hvorav mer enn 

600 av disse er hurtigladere. Blant disse finner vi også såkalte «Lynladere» med en effekt på 

150 kW. En slik enhet er planlagt installert på Skjærhalden (Kiwi). 

Bilprodusentenes ladenettverk «Ionity» er under etablering over hele Europa, og deres 

kraftigste «Lynladere» har en effekt på inntil 350 kW for å møte den neste generasjon elbiler. 

Europeisk hurtigladestasjon nummer 100 ble åpnet på Rygge i Østfold i mai 2019, og 

utbyggingen pågår for fullt. Nettverket er et svar på Tesla sitt ladenettverk. 

Bilmerket Tesla er i dag Norges mest solgte elbil-merke, og selskapet etablerte tidlig sitt eget 

nettverk av hurtigladere i de sentrale områdene i Norge med høy elbil-tetthet. Hittil er det 

etablert 61 slike ladestasjoner i Norge, men kun på gjennomfartsårer med stor trafikktetthet. 

Det er liten grunn til å tro at Tesla foreløpig ønsker å etablere «superladere» i Hvaler 

kommune. 
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Andre tilbydere av ladestasjoner er Grønn Kontakt og BKK. Begge har signalisert en stor 

satsning og vil etablere hurtigladere over hele landet. Sistnevnte har signalisert at de har 

som mål å bli størst på ladestasjoner i Norge. Både Grønn Kontakt og BKK tilbyr et komplett 

tilbud av hurtigladere og destinasjonsladere, samtidig som de også prosjekterer og bygger 

ladeløsninger for offentlige bygninger, parkeringsanlegg og private boligsameier. 

Med regjeringens visjon om salg av bare utslippsfrie personbiler fra 2025 skapes det et stort 

behov for et landsdekkende nett av ladestasjoner. I likhet med dagens bensinstasjoner 

ventes det at anslagsvis fem aktører vil dominere. Kamp om markedsandeler og kunder vil få 

betydning for mulige samarbeidsavtaler knyttet til prosjektering og etablering av nye 

ladestasjoner i årene fremover. 

3.8 Skilting og merking av vilkår for bruk av ladeplasser 

Parkeringsforskriften gjelder ikke bare for vilkårsparkering av motorvogn på vei åpen for 

alminnelig ferdsel, men også offentlige og private parkeringstilbud. Forskriften regulerer de 

fleste forhold knyttet til vilkårsparkering, blant annet standardisering av skilting. Dersom 

ladeplassene skal fungere optimalt må tillatt ladetid tidsbegrenses, det må kreves at 

kjøretøyet må være under lading når plassen benyttes, og plassene må være reservert 

ladbare kjøretøy. Hvorvidt ladehybrider skal ha samme rett til lading som helt batteridrevne 

elektriske biler, bør vurderes nærmere. En hybridbil med tomt batteri vil alltid kunne kjøre 

videre ved hjelp av forbrenningsmotoren, mens en ren elbil er helt avhengig av lading når 

batterinivået er lavt. 

4 Kollektivtransport 

4.1 Lokal kollektivtransport 

Kombinasjonen av lokalbuss til Fredrikstad og ekspressbuss videre til Oslo setter Hvaler 

kommune i en helt unik stilling i forhold til sammenliknbare kommuner i Oslofjord-regionen. 

Med direktebuss kan pendlere og studenter nå Fredrikstad og Oslo på henholdsvis en drøy 

halvtime, og vel to timer. Denne stamruten, som følger Rv 108 fra Fredrikstad til Skjærhalden 

har et rimelig antall avganger i døgnet. 

Sommerens spørreundersøkelse tar også for seg 

kollektivtrafikken i kommunen. Av de fastboende 

fremhever 59,16% at bedre kollektivløsninger er 

ønskelig. Intervjuer gjort i ettertid viser at det særlig er 

kollektivtransport innenfor kommunen som oppfattes 

mangelfull. Det er i dag tre ulike Flexx-ruter som 

trafikkeres med flere daglige avganger. Svar fra 

intervjuobjektene tyder på at mange tror dette er et 

transporttilbud som er begrenset til å gjelde kun den 

eldre delen av befolkningen. For å gi en fullverdig 

kollektivdekning bør rutetilbudet styrkes. 

5 Konklusjoner og mulige tiltak 

5.1 Parkeringsavgift som trafikkregulerende tiltak 

Befaringer og vurderinger gjennomført i perioden juni – oktober 2019 viser at det kun er i 

Skjærhalden sentrum parkeringsavgift fremstår som et nødvendig trafikkregulerende tiltak. 

Antall parkeringsplasser som faller inn under kategorien vilkårsparkering i sentrum er i 
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praksis begrenset til et mindre antall privatdrevne parkeringsplasser. Dette innebærer at 

parkeringsplassen ved Hvaler Rådhus i størst mulig utstrekning bør benyttes av besøkende 

for å redusere trafikken i sentrum. En løsning med gratis eller rabatert parkering for kortere 

tid, kan være et godt tiltak for å stoppe unødig biltrafikk nedover Storveien til Skjærhalden 

Torg. 

De to parkeringsplassene nær Skjærhalden sentrum, Rådhuset og Floren skole, tilbyr inntil 

225 avgiftsbelagte parkeringsplasser4. Kapasiteten kan økes gjennom bruk av skolegården 

når skolen blir lagt ned i juni 2021, etablering av større parkeringsarealer nord for Floren 

Skole og-/eller etablering av et større parkeringsanlegg nord for Hvaler Rådhus. 

5.2 Hvaler Kirke, innfartsparkering/langtidsparkering 

Parkeringsplassen ved Hvaler Kirke benyttes som parkering for dagsturer og besøkende til 

Hvaler kirke, og bør i størst mulig grad benyttes til langtidsparkering for å lette presset på de 

øvrige parkeringsplassene i Skjærhalden. Først og fremst bør dette være et tilbud til 

hytteeiere og ferierende på de Østre øyene i sommersesongen. Som tiltak har vi innført 

rabaterte priser på langtidsparkering.  Følgende tiltak kan stimulere til utstrakt bruk av denne 

parkeringsplassen: Lavere parkeringsavgift, Utlån av sykler fra både denne 

parkeringsplassen og Kornmagasinet. 

5.3 Beboerparkering for Østre øyer 

Mulighet til å parkere sin privatbil i Skjærhalden på en reservert biloppstillingsplass vil være 

av avgjørende betydning for å løse mange av dagens gjøremål på Hvaler, eller som 

arbeidspendler ut av kommunen. Abonnementsparkering i Skjærhalden for husstander på de 

Østre øyene blir av disse beboerne sett på som nødvendig for å opprettholde de 60-70 

helårsboligene på Herføl og Søndre Sandøy. Disse husstandene løser i dag sitt 

parkeringsbehov i Skjærhalden dels gjennom private løsninger, dels gjennom behovsprøvde 

(pendlere) plasser leiet av Hvaler Kommune. 

Knapphet på parkeringsareal i Skjærhalden sentrum og havneområde gjør det vanskelig å 

tilby alle beboere på de Østre øyene en enhetlig parkeringsløsning. Opparbeidelse av et 

parkeringsanlegg i «Kollen» er et kontroversielt, men likevel et prosjekt som bør/kan utredes. 

Et mindre underjordisk parkeringsanlegg vil også kunne plasseres på hjørnetomten 

Julsebakken/Storveien, ved munningen til Skjærhalden Torg, når dagens bygningsmasse 

rives og nybygg iverksettes. Også ved regulering av næringsarealet som tidligere utgjorde 

«Skjærhalden Bygg» på Strandveien, er det viktig å tenke på å skape nye parkeringsplasser 

i Skjærhalden sentrum. 

Gjennom etablering av P-plasser i «Kollen», eller dersom ikke dette lar seg gjennomføre, ved 

å bidra til et makeskifte mellom ulike grunneiere, subsidiært leie, kan Hvaler Kommune 

tilegne seg råderett over den private parkeringsplassen som strekker seg fra baksiden av 

Kornmagasinet i retning krana i indre båthavn. Denne har i dag 43 plasser, men området har 

rom for noe utvidelse. Denne plassen, sammen med dagens ca. 15 abonnementsplasser, vil 

kunne gi en fullgod og rettferdig dekning av parkeringsbehovet til de fastboende på de Østre 

øyene.  

5.4 Parkeringsplass på Rove 

En mulig utvidelse av antall parkeringsplasser i Skjærhaldens umiddelbare nærhet kan 

gjøres gjennom å ta i bruk utearealer tilknyttet forsamlingslokalet Rove på Kjølholtveien. 

                                                
4 Netto antall parkeringsplasser dersom disse ikke er opptatt av langtidsparkerende gjester på de 
Østre øyene, eller fritidsboliger i nærområdet. 
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Gjennom å inkludere Rove som et stoppested for pendelbuss, samt etablere utlånspunkt for 

sykler, kan også dette fremstå som en attraktiv parkeringsplass i sommersesongen. 

5.5 Avgiftsbelagte plasser, Asmaløy 

Det er kun Vikerhavn og Skibstadsand som har avgiftsbelagte plasser ut over de plassene 

på Skjærhalden. Dette er anlegg åpne for alminnelig ferdsel og følger reglene for 

vilkårsparkering. På Skipstadsand er det mangelfull skilting, og det er heller ingen tydelig 

avgrensning av hvilken del av plassen som er avgiftsbelagt, og hvilken del som muligens har 

andre private (eller offentlige) brukere med særskilte rettigheter/vilkår. Parkeringsplassen i 

Vikerhavn er uoversiktlig, vilkårene for parkering er vanskelig å forstå for de fleste, og det er 

en sammenblanding av parkeringsrettigheter for ulike brukergrupper som lett skaper 

misforståelser. Skilting er i strid med gjeldende forskrifter, krav til HC-plass og ladeplasser 

blir ikke møtt, og det hele byr på store utfordringer ved håndhevelse av parkeringsvilkår 

(avgift og plassering av kjøretøy). 

Reguleringsplan, servitutter og hjemler for hele Vikerhavn bør gjennomgås med mål om å 

etablere et størst mulig antall parkeringsplasser tilgjengelige for allmenheten. Dette ligger i 

dag under Borg Havn. 

5.6 Korttidsplasser/oppstillingsplasser 

Parkeringsplasser opplistet og omtalt i punkt 2.3 faller inn under kategorien vilkårsparkering. 

Det kan være tidsbegrensning, plassering og oppmerking som danner disse vilkårene – litt 

ulikt for hver av plassene. Felles for disse plassene er at de skal være tilgjengelige for 

sporadisk bruk allmenheten og ikke benyttes til permanent parkering for fritidseiendommer. 

Det anbefales en begrensing i tillatt parkeringstid, tydeligere skilting og hyppigere 

håndhevelse av Parkeringsforskriften. 

Oppstillingsplassene på Stokken har ingen parkeringsregulerende skilting, og benyttes i dag 

til henstilling av båter, båthengere, andre tilhengere og privatbiler, alt etter sesong. Deler av 

arealet skal benyttes til fremføring av gang-/sykkelvei, og det er usikkert hvor mange plasser 

som blir igjen etter dette. Hytteeiere på Siljeholmen har et lukket parkeringsområde på 

sørsiden av Fastlandsveien. Denne har begrenset kapasitet, og den offentlige 

oppstillingsplassen på nordsiden blir benyttet av besøkende til Siljeholmen. Gjennom 

intervjuer fremkommer det at typisk 15-20 av plassene brukes til dette formålet. En 

regulering av hele denne plassen til privatrettslig bruk vil dermed kunne åpne for utleie av 

abonnementsplasser styrt av Hvaler Kommune. 

5.7 Oppstillingsplasser for bobiler 

Undersøkelser gjennomført av Østfoldforskning for Norges Caravanbransjeforbund viser at 

bobilturisme er blant de minst miljøbelastende ferieformene, særlig når denne foregår i 

Norge. Friheten til å stoppe og overnatte spontant oppgis som den viktigste årsaken til å 

anskaffe bobil, men dette behovet endres etter hvert som bobilturisten får mer erfaring. 

Etablerte oppstillingsplasser med nærhet til spisesteder og severdigheter, strøm, 

sanitæranlegg og mulighet for tømming av septik, fremstår viktigere etter hvert. 

Bobiler kan i dag parkere avgiftsfritt på flere gode oppstillingsplasser med tidsbegrensning på 

Hvaler. Flere av disse befinner seg i nærheten av badestrender, gode rekreasjonsområder 

og severdigheter. Hvaler Camping tilbyr plasser for oppstilling av bobiler, har nærhet til et 

spisested, men moderate sanitærforhold. De har heller ikke anlegg for tømming av bobilens 

septiktank.  
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Borg havn har etablert en 

oppstillingsplass for bobiler ute på 

bryggen nord for Værste’brua. 

Denne kombinerer nærhet til sjø 

med beliggenhet med kort vei til 

by-opplevelser. En tilsvarende god 

løsning på Hvaler vil være 

Skipstadsand, her kan det lett 

opparbeides en bobilplass da det 

allerede er etablert parkering. 

Stedet har en pumpestasjon som 

gjør det enkelt å etablere en 

tømmestasjon/ vannforsyning og strømtilgang. En annen tilsvarende god plassering på 

Hvaler vil være mellom Økebergskjæra. Her kan det lett opparbeides en spektakulær 

vestvendt bobilplass – med gangavstand til spisested og forretninger i Ødegårdskilen. 

Kornmagasinet på Skjærhalden har gode toalett- og sanitærforhold. Representanter for 

Skjærhalden Gjestehavn bekrefter at det fortsatt er god kapasitet, og gitt at det ble etablert 

oppstillingsplasser for bobiler, ville disse kunne benytte dette anlegget uten utvidelser. Det vil 

imidlertid være vanskelig å finne en egnet offentlig plass for oppstilling av bobiler i 

Skjærhalden havneområde. Et alternativ kan være å benytte område ved dagens Floren 

skole eller Fastlandsveien ved Siljeodden. Her bør kost-nytte spørsmålet nøye vurderes før 

det tas noen beslutning. 

Skal Hvaler Kommune satse på bobilturisme bør det utarbeides en gjennomgripende plan 

der også private aktører og grunneiere inviteres til et samarbeid. Dersom det skal satses på 

bobilturisme vil det første skrittet være å etablere en tømmestasjon for bobiler på 

Sandbakken Miljøstasjon eller en annen formålstjenlig lokasjon. Salget av bobiler har hatt en 

sterk vekst gjennom flere år, og denne utviklingen er ventet å fortsette. 

Kommunen er lovpålagt å ha tømmestasjon for bobil og dette er noe kommunen må 

investere i da vi pr. dags dato ikke har noen tømmestasjon på Hvaler.  

Vikerhavn er et av de stedene som utpeker seg spesielt. Her er det allerede flere bobiler 

parkert om sommeren. Området ytterst er i privat eie, og driftes nå av Hvaler kommune.    

Skibstadsand vil være et egnet sted for bobil parkering, da det allerede er etablert en 

kommunal pumpestasjon for vann og avløp. Dersom vi her oppretter en tømmestasjon og 

tilgang på vann så vil dette dekke behovet for bobilferierende.   

Økbergskjæra er også et egnet sted for etablering av bobilparkering med tømme og 

vaskemulighet. Her ser vi for oss at området hvor det i dag er anleggskontor for gang og 

sykkelvei vil være riktig sted. Nærhet til sjø, fylkesvei, gang og sykkelvei samt handelssenter 

gjør denne beliggenheten attraktiv.  

Parkeringsplassen ved Floren skole kan også være et alternativ man kan ta stilling til. Her 

finnes det i dag sanitær anlegg i gymsalen. 

5.8 Kollektive transportmidler 

Dersom det velges en pendelbuss-løsning mellom innfartsparkeringen ved Hvaler Kirke, 

parkeringen ved Hvaler Rådhus, eventuelt Rove, og Skjærhalden Torg i sommersesongen, 

vil de være naturlig å se denne aktiviteten i sammenheng med dagens Flexx-rutenett.  

Muligens kan eksisterende materiell løse pendeltrafikken – uten behov for nye anskaffelser. 

Optimalt sett bør bussene ha en elektrisk drivlinje. 
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5.9 Pendlerparkering 

Uansett hvor godt et Flexx rutenett bygges opp i forhold til overgang til Vy stamrute langs Rv 

108, vil det fortsatt være mange som velger å benytte egen bil frem til bussholdeplass på Rv 

108.  Dersom det skulle etableres pendlerparkering bør disse plasseres på eksempelvis 

følgende steder: Kirkøy – Rådhuset og/eller kirken, Asmaløy – tunnelen vest og Gamle 

skolevei, Spjærøy – Bekkene og Vesterøy – Nordengåsen og Fastlandsveien ovenfor Rema 

1000. For å hindre misbruk må det drøftes hvordan det kan kontrolleres, dekning av 

kostnader, etc. og plassene skiltes i forhold til dette.  

5.10 Parkeringstillatelser 

En rekke av parkeringsplassene i kommunen har plasser reservert spesielle brukergrupper, 

eller er abonnementsplasser. Parkeringstillatelsen skal være plassert slik at hele kortet er 

godt synlig gjennom kjøretøyets frontvindu. Det bør ikke utstedes mer enn et kort per plass 

eller abonnement. Alle kort bør han en enhetlig utforming og være påført en utløpsdato, samt 

angivelse av hvor kortet er gyldig. Parkeringstillatelser/kort kan utstedes av Servicetorget. 

Utsteder fører oversikt over de parkeringstillatelser som er utstedt. Veiavdeling ser på 

muligheter for å til en elektronisk løsning. 

5.11 Sesongvariasjoner og inntekt 

Avgiftsparkering gjennom hele året skaper behov for regelmessig kontroll av at vilkårene for 

parkering (betalt avgift, eventuell tidsbegrensning, med mer) overholdes. Det er viktig å 

vurdere om inntektene fra kommunens seks avgiftsbelagte parkeringsplasser står i forhold til 

kontroll-kostnader. Parkeringsforskriften krever at ansatte som skal utføre kontrolltjeneste må 

ha gjennomført og bestått godkjent opplæring. Et spørsmål er om Hvaler Kommune selv skal 

forestå drift av parkerings-plassene, eller skal dette overlates til eksterne aktører.  

5.12 Ansatte og parkeringsavgift 

Ansatte ved skoler, barnehager, helseinstitusjoner og kommunens administrasjonsbygg har i 

dag gratis parkeringsplass. Ifølge skattedirektoratets ABC er dette ikke skattepliktig. Bruk av 

lader for elbil på arbeidsgivers parkeringsplass er heller ikke skattepliktig. For kommunen 

kan innføring av parkeringsavgift eller «egenandel» for de ansatte bidra til økte inntekter fra 

kommunens parkeringsplasser. Uansett valg bør parkeringsplassene skiltes korrekt og krav 

til synlig parkeringstillatelse håndheves. Veiavdeling ser på muligheter for å til en elektronisk 

løsning. 

5.13 Samarbeid mellom private grunneiere og det offentlige 

I spørreundersøkelsen rettet mot fastboende og hytteeiere gjennomført sommeren 2019 

fremhever hele 18,77% at flere parkeringsplasser i kommunen er ønskelig. Samtidig viser 

tallmaterialet at 91,36% av respondentene bruker bil som transportmiddel til fritidsboligen. 

Tilsvarende tall for turister på besøk er 26,92%, noe som må ses i sammenheng med at hele 

33% av de som besøker Hvaler om sommeren bor i egen båt. Parkeringsplasser er en 

knapphet i kommunen, og trolig kan dette kun løses gjennom et samarbeid mellom private 

og offentlige aktører – gjerne i form av et «Parkeringsforum». 

Kommunen må opprette flere parkeringsplasser og tilrettelegge for private aktører som 

ønsker å etablere/ videreføre parkeringsplasser. Vi må bli mye flinkere med å informere om 

både private og kommunale p-plasser, hvor de er og hvor mange plasser (se pkt. 6.1).  

Både kommunale og private parkeringsplasser bør formidles og markedsføres på 

kommunens hjemmeside, Facebookside, plakater og servicetorget. Dette for å bedre 
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kommunens omdømme vedrørende parkeringsplasser vi har å tilby, og å unngå 

feilparkering/ parkering langs veiene.  

Trafikkbetjentene i kommunen skal være godt skolerte, imøtekommende og genuint opptatt å 

kunne veilede publikum. Vi må imøtekomme fremtidens behov for våre hytteeiere og 

besøkende. 

I tiltaksplanen har vi kommet med forskjellige løsninger om opprettelse av nye 

parkeringsplasser. Et alternativ er et parkeringshus der man har p-plasser sommerhalvåret 

og båtopplag vinterhalvåret. Da får vi brukt parkeringshuset hele året. 

6 Fremtidsvisjoner eller realisme 

Under gjennomgangen av parkeringsstruktur og ladeinfrastruktur i Hvaler Kommune 

åpenbarer det seg flere ideer som i dag kan synes som fremtidsvisjoner, men som har et 

potensiale til å kunne realiseres – avhengig av teknologiutvikling og politisk vilje. 

6.1 «Smart by» – parkering  

En stor del av trafikken i større byer, består av bilister som til 

enhver tid er på jakt etter en parkeringsplass. Hele 30 prosent, er 

et tall det ofte refereres til internasjonalt. 

En utfordring i Skjærhalden er at det også her er mange som 

ønsker å parkere sentralt samtidig som det er begrenset med 

parkeringsplasser. Dette medfører unødvendig trafikk med både 

miljø- og trafikk utfordringer.  

Det finnes flere tekniske sanntidsløsninger for parkering som vil kunne fortelle kjørende hvor 

mange plasser som er ledig både med lysskilt og/eller via app.  

Sanntidsinfo krever sensorer, som registrerer om en parkeringsplass er ledig eller opptatt. 

Disse kan plasseres i et hull i asfalten på hver parkeringsplass. Det finnes også 

overvåkingssystemer basert på radar, som plasseres i for eksempel lyktestolper. 

Man kan se for seg et pilotprosjekt som er starten på en utvikling som kan gi en rekke nye 

muligheter for folk som kjører til Hvaler kommune generelt og Skjærhalden spesielt: 

 Reservering og betaling av parkeringsplasser via app. 

 Dynamiske parkeringsplasser: Parkering for forflytningshemmede står ofte ledige. 
Disse plassene, samt plasser reservert for av- og pålossing, kan endre status ut i fra 
hva det er behov for der og da. 

 Styring av trafikken: Noen områder er alltid fulle, mens andre ofte har flere ledige 
plasser. Letetrafikken kan bli styrt til mindre brukte parkeringsmuligheter. 

 Beboerparkering: Alle som bor i Skjærhalden sentrum kan parkere hvor de vil mot en 
årlig parkeringsavgift, mens tilreisende må betale en progressiv avgift. 
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En progressiv parkeringsavgift betyr at 

avgiften per time øker jo lengre man 

har parkert. Den andre timen er 

dermed dyrere enn den første, og den 

tredje dyrere enn den andre. 

Flere av disse funksjonene krever 

systemer som identifiserer både biler 

og parkeringsplasser, ikke bare en 

dum sensor som forteller om det står 

noen på plassen eller ikke. Sensoren 

kan for eksempel utstyres med radiofyr, såkalt beacon, som kommuniserer med en app i 

smarttelefoner. 

Det foregår flere forsøk med smart parkering flere steder i verden, blant annet i Berlin, hvor 

Siemens har installert gatelykter med innebygde radarsensorer som overvåker et 200 meter 

langt felt med parkeringsplasser i Avenue Berlin Bundesallee. 

I Sandvika sentrum i Bærum kommune ligger det som beskrives som Europas første 

sanntidsløsning for gateparkering. Her overvåkes i dag 120 parkeringsplasser via 

batteridrevne, trådløse, magnetiske sensorer plassert i små bokser, innfrest og limt fast i 

asfalten. Ledige parkeringsplasser kan søkes opp via en app på mobiltelefonen. SmartCity 

Bærum samarbeider med mobilbetalingsleverandøren EasyPark, sensorleverandøren Q-

Free og Bærum kommune om pilotprosjektet.  

Ved etablering av parkering på Storesand blir det installert sensorer for Sanntidsvisning av 

ledige plasser på Storesand og ved kirken, det blir foreløpig skiltvisning som viser ledige 

plasser i nåtid. Dette er et pilotprosjekt som vi håper kan bidra med å redusere antall biler til 

Skjærhalden sentrum.  

6.2 Parkeringshus ved Hvaler Rådhus 

Arealet nord for Hvaler Rådhus gir i dag plass til 190 personbiler. Plassen er trolig 

opparbeidet på en blanding av jord/sand – noe som vil gjøre det rimelig å grave ut og 

fundamentere en etasje under bakken. Dette, kombinert med en høy første etasje, vil kunne 

fordoble dagens kapasitet. Inn- og utkjøring registreres automatisk ved hjelp av skilt-

gjenkjenning og betaling foretas automatisk. En ekstra stor kjøreport, som kun benyttes 

manuelt i vintersesongen, vil kunne gi atkomst for båter og bobiler til vinterlagring, med 

påfølgende inntekter til Hvaler Kommune. 

6.3 Hydrogenstasjon på Sandbakken Miljøstasjon 

I motsetning til Danmark, Tyskland, Nederland og Østerrike, som alle har planer om bruk av 

hydrogen som drivstoff, er norske fagmiljøer og det offentlige avventende til denne 

energibæreren i Norge. Det er forståelig, ettersom produksjon av Hydrogen krever store 

mengder strøm. Dersom man ensidig ser på hydrogen som et drivstoff er det vanskelig å få 

til en økonomisk produksjon som kan konkurrere med dagens fossile drivstoffer eller 

ladekostnadene knyttet til elbil-batterier. Bærekraftig strøm produsert ved hjelp av vindkraft 

eller solceller er imidlertid optimalt for produksjon av hydrogen: Når strømmen ikke kan 

brukes i øyeblikket må den enten lagres på batterier eller gå tapt. Ved å benytte denne 

overskuddsenergien til hydrogenproduksjon, magasineres energien til senere bruk. 

Sandbakken Miljøstasjon har allerede i dag en bærekraftig strømproduksjon som overstiger 

eget forbruk. 
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6.4 Autonome bussløsninger 

Elektriske busser – drevet av batterier 

eller hydrogen brenselceller – er under 

utprøving og innfasing i mange norske 

kommuner. Dette bør også Hvaler 

Kommune se nærmere på – i den grad 

det er aktuelt å drifte egne 

minibusser/busser – eller spesifisere 

dette ved innhenting av eksterne 

tilbud. Forsøk med selvkjørende 

(autonome) busser foregår i en rekke 

bysentra, blant annet Oslo. 

Introduksjon av selvkjørende busser i en flex/tilbringertjeneste til stamruten langs Riksvei 108 

eller som pendelbuss i Skjærhalden, er neppe et realistisk alternativ før tidligst ved utgangen 

av det kommende ti-året.   

7 Klima og miljø 

7.1 Høyt bilbruk i kommunen 

I følge spørreundersøkelsen som ble gjennomført blant fastboende og hytteeiere i sommer, 

svarte hele 83,75% av de fastboende at de bruker bil som transportmiddel i hverdagen. Dette 

er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, der 75,8% av all reising foregår med bil. Hvaler 

befinner seg i en region der elbil-tettheten er svært lav (Kilde: Statistisk Sentralbyrå), målt 

mot de indre regionene i Oslofjorden, men ifølge sommerens spørreundersøkelse kjører 

10,71% av innbyggerne elbil i dag. Det er et tall som indikerer at kommunens innbyggere er 

endringsvillige når det gjelder miljø. 

Bedre kollektivløsninger internt i kommunen, et godt nett av ladestasjoner og satsning på 

gang- og sykkelveier er viktige tiltak for å kunne gjennomføre et grønt skifte knyttet til 

persontransport for kommunens innbyggere. Valg av elektriske minibusser i tilbringertjeneste 

og pendeltransport er også en fremtidsrettet løsning som samtidig gir en viktig signaleffekt til 

kommunens innbyggere. 

Bildeling eller bilkollektiv, for å redusere antall biler i drift, redusere behovet for 

parkeringsplasser og samtidig redusere den enkelte families kostnader til bil, er neppe 

aktuelt for Hvaler. Spredt bosetning i store deler av kommunen, få næringsdrivende med en 

stor arbeidsstyrke på samme sted, mange som pendler ut av kommunen til arbeid, samt en 

høy gjennomsnittsalder blant kommunens beboere, taler imot denne form for bilhold. 

7.2 Kommunen som rollemodell 

Hvaler kan med enkle midler fremstå som en kommune med gode og bærekraftige løsninger 

i forhold til miljø. Alt fra Enøk-tiltak i bygningsmassen til bilpark, valg av kollektivløsninger og 

bruk av sykkel på korte distanser gir både miljø- og helsegevinster til kommunens 

innbyggere. Mange soltimer årlig gjør det lett å utnytte solenergi til strømproduksjon og 

Enova har støtteordninger for så vel offentlige bygg som privatboliger.  

Gjennom Sandbakken Miljøstasjon har kommunen allerede gjort verdifulle erfaringer knyttet 

til utnyttelse av solenergi og vindkraft. Disse erfaringene bør deles med kommunens 

innbyggere og stimulere til bærekraftig energiproduksjon og økt miljøbevissthet.  
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Vedlegg 1: Tiltaksforslag  

For at denne planen skal kunne gjennomføres må det tas en rekke beslutninger om prinsipielle veivalg og valg av «løsninger» som krever 

investeringer av ulik art.  

Rådmannen skal til enhver tid forsøke å finne betalingsløsninger og priser som bidrar til å regulere parkeringsbehovet samt å gi kommunen 

tilstrekkelige inntekter til å gjennomføre vedlikehold og investeringer. Ulike modeller for prising av de forskjellige parkeringstypene vil sees på i 

gebyrregulativet og innarbeides i budsjettene. Det kan i 2020 bli innført ulike former for prøveordninger.  

I dette vedlegget beskrives ulike former for investeringsbehov tilknyttet de strategiene og løsningene som står beskrevet i selve planen. De 

enkelte investeringene forutsettes lagt inn i fremtidige handlingsplaner og budsjett. I den grad større investeringer planlegges gjennomført i 

2020 vil det legges frem egne saker om dette (eller innarbeides i tertialrapporteringen). 

Tekniske løsninger 

 

Lokasjon Sted Pri Kreves År Invest. kost Drifts kost 

per år

Kostnader Merknad

Kirkøy Eksisterende plasser 

rådhuset

1 Skiltgjenkjenningssystem, 4 kameraer, 

automat, datasystem og installering.

2020        260 000        80 000  Dekkes av 

parkeringsavgift 

Spjærøy Dypedalsåsen 2 Skiltgjenkjenningssystem, 4 kameraer, 

automat, datasystem og installering.

       260 000        80 000  Dekkes av 

parkeringsavgift 

Kirkøy Kirken 3 Skiltgjenkjenningssystem, 2 kameraer, 

automat, datasystem og installering.

       210 000        80 000  Dekkes av 

parkeringsavgift 

Inntektene delers med 

Opplysningsvesenets fond

Kirkøy Skjærhalden 4 Utrede muligheter for "Smart by" - 

parkering med sanntidsoversikter

730 000      
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Abonnementsparkering 

 

Pendler parkering 

 

 

 

Lokasjon Sted Pri Kreves År Invest. kost Drifts kost 

per år

Kostnader Merknad

Kirkøy Rådhuset 1 Skilting og tydelig avgrensing           10 000 Ved behov kan det utvides til flere 

plasser

Asmaløy Skipstadsand 2 Skilting og tydelig avgrensing           10 000 Ved behov kan det utvides til flere 

plasser

Vesterøy Stokken 3 Skilting og oppmerking           10 000 Eier Statens vegvesen

Kirkøy Nord for Floren skole 4 Tilrettelegging, krever en leieavtale med 

Opplysningsvesenets fond. Det er i 

       300 000 

330 000      

Lokasjon Sted Pri Kreves År Invest. kost Drifts kost 

per år

Kostnader Merknad

Vesterøy Nordengåsen 1 Skilting og tilrettelegging 2020           10 000 Hvaler kommune er grunneier

Kirkøy Rådhuset og/eller 

kirken

2 Skilting, avtale 2020           10 000 Forutsetter kameragjennkjenning

Spjærøy Bekkene 3 Tilrettelegging, omregulering,        100 000  Tillegg for kjøp eller leie 

av tomtegrunn 

Grunnforhold er bra. Privat eier

Asmaløy Tunellåpning (35/160) 4 Tilrettelegging, omregulering,        100 000  ?  Tillegg for kjøp eller leie 

av tomtegrunn 

Privat eier, gode grunnforhold, 

delevis opparbeidet

Asmaløy Gamle skolevei 5 Tilrettelegging, omregulering,        100 000  Kontrollkostnad Privat eier, uklare grunnforhold

Vesterøy Fastlandsveien 6 Tilrettelegging, er vedtatt i 

kommuneplan som parkering

       100 000  Tillegg for kjøp eller leie 

av tomtegrunn 

Utbygger Salutaris Eiendom stiller 

seg positiv til pendlerparkering 

420 000      
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Bobilparkering 

 

El-bil ladning 

 

 

Lokasjon Sted Pri Kreves År Invest. kost Drifts kost 

per år

Kostnader Merknad

Asmaløy Skipstadsand 1 Tømmestasjon, vann og strømuttak for 

bobil

       150 000  Dekkes av 

parkeringsavgift 

Må investere lite da det allerede er 

pumpestasjon og parkeringsplass

Vesterøy Økebergskjæra 2 Strømuttak for bobil, vann og asfaltering        500 000  Dekkes av 

parkeringsavgift 

I kommuneplan er det regulert til 

parkering. Privat eier

Kirkøy Floren skole 3 Skilting, oppmerking og strømuttak for 

bobil

          50 000  Dekkes av 

parkeringsavgift 

Er sanitæranlegg (gymsal) Er 

usikkert da vi ikke vet hva bygget 

skal brukes til  i fremtiden

700 000      

Lokasjon Sted Pri Kreves År Invest. kost Drifts kost 

per år

Kostnader Merknad

Kirkøy Rådhuset 0 2 stk dobbel AC 22kW 2020  Totalt 144.738, dekkes Egen avtale med Fortum

Kirkøy Kiwi Skjærhalden 0 2 stk hurtigladere, 1 stk dobbel AC 22kW 2020        600 000  Totalt 1.123.955, Enova 

400.000, Fortum 123.955. 

Egen avtale med Fortum

Vesterøy Hauge barnehage 0 1 stk dobbel AC 22kW  Totalt 164.464, dekkes 

av Fortum 

Egen avtale med Fortum

Vesterøy Ødegårdskilen 0 1 stk dobbel AC 22kW 2020  Totalt 172.745, dekkes 

av Fortum 

Egen avtale med Fortum

Asmaløy Hvaler skole 0 1 stk dobbel AC 22kW 2020  Totalt 165.675, dekkes 

av Fortum 

Egen avtale med Fortum

Kirkøy Kirken 1 2 stk dobbel AC 22kW        250 000 

Kirkøy Sandbakken 

miljøstasjon

2 2 stk hurtigladere.     1 000 000  Innkorpereres i 

utbygging av 

Er en del av prosjektet med sol- og 

vindkraft på Sandbakken

Asmaløy Skipstadsand 3 2 stk dobbel AC 22kW        250 000 

2 100 000   


