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Skjærhaldens beliggenhet
Hvaler kommune ligger i sørlige del av
Viken fylke.
Kommunen grenser til bykommunene
Fredrikstad (mot nord), Sarpsborg (mot
nord-øst) og Halden (mot øst), og Sverige
mot sør-øst. På andre siden av Oslofjorden
(mot vest) ligger Fæder kommune (Vestfold
og Telemark fylke).

OSLO

Bilde 1 Kart over Viken fylkeskommune

Skjærhalden er Hvalers områdesenter, og
ligger ved sjøen, på kommunens største øy – Kirkøy (bildet under).

Bilde 2 Beliggenhet av Skjærhalden i Hvaler kommune
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Bilde 3 Temakart for bebyggelsens funksjon

Boligbebyggelse er en dominerende bygningstype i Skjærhalden. Det er registrert 911 beboere innenfor
tettstedsgrense. Boligene har småskala-preg, med 1-3 etasjeshøyde. Landbrukseiendommer/småbruk
er plassert i nord-vestlige del av Skjærhalden.
Det finnes også mange fritidsboliger, plassert som regel høyt i terrenget med utsiktsområder
(Hvileberget, Kristinelundfjellet og Kjølholtåsen). Hyttene er plassert i naturomgivelser, ofte i en
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topografi som einer seg dårlig til boligbebyggelse. Del av hytter ligger innen 100-metersbeltet, disse er
av eldre dato.
Næring, service og tjenester er plassert hovedsakelig langs sjøen og langs Fv.108 som er hovedveien
til Skjærhalden på land.

Bilde 4 Temakart for landskap

Sentrum er plassert langs sjøen, i et naturlig landskapsrom mellom Hvileberget
Kristinelundfjellet/Kjølholtåsen. Tettstedens hoveddel er plasser på et relativt flat terreng.
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og

Kollen og fjellknauser langs Båthavna skjermer Prestehavna fra sjøen, samt at de gir bakgrunn for
sentrums «waterfront». Skjærhalden er avgrenset av Kirkeås fra nord, og Prestegårdsskog fra øst.
Sjønær beliggenhet i samspill med småskala kystbebyggelse gir Skjærhalden et idyllisk preg. Variert
topografi rundt sentrum gir mange spennende utsiktspunkter.

Bilde 5 Skjærhalden sentrum sett fra sjøen – landskapsanalyse

Bildet over viser sentrum sett fra sjøen. Brygger er en del av kystlandskap. Bebyggelse er plassert
langs strandlinje, og mange av bygningene er av eldre dato, utformet i et tradisjonelt stil. Kollen, og
Kritinelungfjellet gir bakgrunn for kystbebyggelse.
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Bildet under viser Strandveien sett fra Kollen. Bebyggelsen er plassert langs strandlinje, samt på en
stråning mot Kristielundfjellet.

Bilde 6 Bebyggelse langs Strandveien, sett fra Kollen
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Bilde 7 Temakart for historisk utvikling

Opprinelig bebyggelse i sentrum ble etablert i gunstig beliggenhet mellom sjøen og Kristinelundfjellet,
og på den flate delen av Skjæarhalden som ligger bak Kollen.
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Nordlige deler av Skjærhalen ble preget av landbruk. Kirke ligger i nord- østlige del av Skjærhalden, og
er et karakteristisk punkt på Kirkøy.

Bilde 8 Skjærhalden 1949 - Storveien, Torvet og Strandveien

I 60’ var Skjærhaldens strandlinje preget av mange sandstrender. Det har skjed mye utbugging på
sjøarealer siden da, særlig langs Båthavna og langs Strandveien. Vekkopp ble etablert på kunstig fylling
fra steinmasser som kommer fra tunelutbygging. Mange nye brygger ble etablert siden ’60. Kroksand
og Gilbergodden fremstår uendret.
Skjærhalden har utviklet seg mye i nyere tid, særlig etter tunnelen ble bygd i 1989, og sentrum ble lett
tilgjengelig med ca. 30 min kjøretid fra Fredrikstad, og bussforbindelse.
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Bilde 9 Skjærhalden 1949 – Prinsebakken og Storveien
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Bilde 10 Temakart for kollektiv tilgjengelighet

Kart viser plassering av kollektive holdeplasser i sentrum. Det finnes 3 busstopp innenfor
tettstedsgrense – 1 ved Torvet, 1 ved Floren-området, og 1 ved Kirke.
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Stor del av sentrum har nær tilgang til bussen (400-metersavstand, og ca.5 min gåavstand), og nesten
hele sentrum er dekket av 800-meters sone fra en holdeplass (ca.10 min gåavstand).
Bussen går til Fredrikstad hver time, og 2 ganger per time i sommersesongen, og til Oslo ca. annenhver
time.
Det er også fergekai ved Kollen. Ferga går til Østre øyene mange ganger om dagen. En annen ferge
går til Strømstad, Sverige.

Bilde 11 Temakart for blå- og grønnstruktur
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Sjøarealer er del av Skjærhaldens blå-grønnstruktur, og de påvirker lokal landskap i stor grad.
De mest verdifulle, store sammenhengende skogsområder ligger øst for sentrum i Prestegårdsskogen
og Ytre Hvaler nasjonalpark. De har stor betydning for lokalt økosystem, klima, og friluftsliv.
Kirkøy er den øyen med største landbruksarealer på Hvaler. Landbruksområder ligger nord for sentrum.
Noe dyrka mark og beiteområder ligger innenfor tettstedsgrense, men disse er av mindre areal.
Det er mye områder med impediment på Hvaler, dvs. arealer med noe vegetasjon (dominerende
furutrær) på fjell , som einer seg ikke til jord- eller skogsbruk. Disse arealene innefor sentrumsområdet
er preget av spredt fritidsbebyggelse.

Bilde 12 Prestehavna sett fra Kollen
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I Skjærhalden finnes det også boligområder med relativt store og veletablerte hager (bl.a. Prestehavna).
Disse hagearealene utgjør del av Skjærhaldens grønnstruktur. Hagearealer har betydning for overvann,
samt at de fungerer som en buffersone mellom naturområder og tett bebygd strøk med mye tette flater.
Hagene er også en leveplass for insekter og fugler. Ikke minst har de betydning for områdets estetikk.
Bilde under viser boligområde på Prestehavna som ble etablert på tidligere dyrka mark. Boligene ligger
på relativt store tomter, med fine hager. Prestegårdsskogen er i bakgrunnen.
Det finnes mange flotte friluftsområder, både innen og rett utenfor Skjærhalden. Kommunens beboere
og besøkende kan ferdes langs sjøen på en lang strekning i sørlige del av Kirkøy, som omfatter bl.a.
strender på Storesand, Ørekrokken, Kroksand og Skårsnesbukta.
Det finnes mange kilometerne av turstier rundt Skjærhalden, og mange av disse ligger i nesten uberørt
naturområder i Prestegårdsskogen og Ytre Hvaler nasjonalpark.Trustiene binder sentrum med
omkringliggende naturarealer.
Sjøarealer i sentrum er mye i bruk av fritidsbåter.
Kart på neste side viser viktige friluftsområder i- og rundt Skjærhalden.

13

Bilde 13. Temakart for friluftsområder
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