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Sammendrag
Hvaler er sammensatt av ulike grupper med ulike behov, med stor variasjon
i behovet mellom sesongene, med mangedobling av innbyggertallet fra
hytteferierende og turister i sommersesongen. For å dekke behovet i dag
og i fremtiden knyttet til parkering, må Hvaler kommune ta stilling til deres
parkeringspolitikk, knyttet til blant annet utfartsparkering, pendlerparkering,
bobilparkering og el-ladepunkter, og parkeringsnorm for å styre dette.
Det er foreslått en overordnet strategi for etablering av parkeringsplasser
med fokus på sambruk og brukermedvirkning i planlegging av
parkeringsplasser. Dette er for å redusere arealbeslag og kostnader, og ha
fleksible parkeringsløsninger som utnytter plassen og møter de skiftende
behovene for parkering over tid og sted, samt å sikre at parkeringen som
etableres er i tråd med brukernes behov. For å sikre at tiltak fungerer etter
hensikten, bør de systematisk evalueres.
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Forord
Hensikten med dette dokumentet er å gi Hvaler kommune verktøy og
innspill for videre arbeid med kommunens parkeringspolitikk og spesifikke
lokaliseringer for parkering. Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak på
oppdrag av Hvaler kommune.

Oslo, 25.02.2022

Elise Egseth

Øyvind Dalen

Oppdragsleder

Kvalitetssikrer
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1. Bakgrunn
Hvaler er en øykommune med om lag 4750 innbyggere. I tillegg er det en av Norges
største hyttekommuner. Ifølge SSB1 er det over dobbelt så mange fritidseiendommer som
boliger i kommunen. Flere av hyttene ligger på øyer som ikke har veiforbindelse, men som
kan nås med ferge fra kommunesenteret Skjærhalden. Hvaler er sterkt preget av
sommerturisme, og trafikk til fritidseiendommene i sommermånedene. Statens vegvesens
kontinuerlige tellepunkt langs Fv. 108 ved Bukkholmen og i den østre enden av
Hvalertunnelen viser at det er vesentlig større trafikk i sommermånedene enn ellers i året.
Trafikken er størst i juli, etterfulgt av juni, august og mai. Sesongvariasjon, samt ulike
behov i tettsteder og ved rekreasjonsområder gir komplekse utfordringer knyttet til
parkering.
Skjærhalden er kommunesenter, mens Ødegårdskilen, Hauge, Utgårdskilen og Rød er
lokalsentre, og Papperhavn, Skjelsbu, Sydengen, Dypedal, Vikerhavn, Bølingshavn,
Korshavn, Herføl, Nedgården grendesentre, se Figur 3-1.

1

Kommunefakta Hvaler SSB
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Figur 1-1 Senterstruktur i Skjærhalden. Kilde: Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, Hvaler kommune.

1.1. Forankring i planer
Parkeringspolitikk er nært knyttet til areal- og transportpolitikk, miljø- og helsepolitikk.
Parkering er i hovedsak et kommunalt ansvar, og forankret i lokale og regionale planer.

1.1.1. Lokale føringer
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
I Kommunedelplanens samfunnsdel er det uttrykt ønske om økt fokus på god bokvalitet
og trivelige nærmiljøer, som gjør det trygt, grønt og attraktivt på Hvaler. Videre skal gode
og miljøvennlige samferdsels- og kollektivløsninger styrke Hvalers tilgjengelighet2.
Kommuneplanens arealdel 2019-2031
Kommuneplanens arealdel inneholder kommunes strategi for arealbruk. Blant
prinsippene som utgjør strategien nevnes følgende:

2

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 Hvaler kommune
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Ny utbygging skal primært skje i form av fortetting i senterområdene. Det skal ikke
legges ut nye boligområder utenfor de fem senterområdene, og de eksisterende
senterområdene skal ikke bli vesentlig utvidet.



Av hensyn til transportbehov og klimagassutslipp er utbygging nær Fv.108 å
foretrekke.



Ny hyttebygging skal skje i fortettingsområdene som allerede er avsatt i
kommuneplanens arealdel 2011 – 2023. Det må gjøres grep som gjør det mulig å
realisere/få fortgang i fortettingen framfor å åpne for mer spredt hyttebygging.

Planen viser også areal avsatt til nye parkeringsplasser for fritidsparkering, friluftsparkering
og pendlerparkering3.
Kommunedelplan for klima- og energi 2016 – 2028
Kommunedelplan for klima- og energi 2016 – 2028 har definert delmål knyttet til transport
som sier at andelen reiser med privatbil skal reduseres, og andelen reiser med buss og
gående og syklende skal øke. Kommunen skal tilrettelegge for bruk av bil og buss med
miljøvennlig drivstoffkilder og gjøre det attraktivt og enkelt å benytte elektriske kjøretøy
på Hvaler. Herunder er det beskrevet tiltak om å opprette flere ladestasjoner for elbiler på
offentlige og private parkeringsplasser på sentrale steder i kommunen, samt tilrettelegge
for pendlerparkering langs hovedveien. P-bevis ved disse plassene skal utstedes av Hvaler
kommune etter søknad4.
Planprogram for kommunedelplan for parkering i Hvaler kommune
I henhold til planprogrammet skal kommunen planlegge for effektive og bærekraftige
løsninger. Kommunen ønsker gjennom planarbeidet å få implementert løsninger for både
parkering, sykkelparkering, bobilparkering og ladeparkering5.
Videre påpekes det hvordan plassering av parkering berører flere viktige tema, som


Naturmangfold, økologi og artsmangfold.



Landskapshensyn.



Samferdsel og trafikksikkerhet.



Universell utforming av områdene.

3

Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 Hvaler kommune
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Kommunedelplan for klima- og energi 2016 – 2028 Hvaler kommune
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Planprogram Kommunedelplan for parkering i Hvaler kommune Hvaler kommune
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Friluftsliv, folkehelse og sykkelparkering.



ROS – Trafikksikkerhet og overvannshåndtering.

Strategi for landeinfrastruktur i Hvaler kommune 2016-2020
Kommunen har utarbeidet Strategi for landeinfrastruktur i Hvaler kommune 2016-2020.
Her er det definert at kommunen skal bidra til å øke andelen elbiler og plug-in-hybrider i
Hvaler gjennom å etablere infrastruktur for lading. Det defineres videre at kommunen skal
«samarbeide om å etablere ladeinfrastruktur ved noen kommunale parkeringsplasser,
samt å stimulere til økt bruk av ladestasjoner i tilknytning til næringslivs-, bo- og
hytteområder. Vi bygger flere ladestasjoner fram mot 2020 i takt med hvordan behovet
utvikler seg», «bedre ladetilbudet for ladbar motorvogn ved eksisterende og nye
kommunale bygg, både arbeidsplasser og besøksbygg» og «bruke kommunens rolle som
planmyndighet for å stimulere etablering av ladeinfrastruktur ved alle nye områder for
bebyggelse og anlegg i tett samarbeid med næringsliv og leverandører». Kommunen
ønsker at det å bruke elbil skal være det billigste valget av bil6.

Næringsstrategien 2019-2023
Næringsstrategien for 2019-2023 sier at det skal etablereres parkering/camping for
bobiler7.

1.1.2. Regionale føringer
Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050
Fylkesplanen inneholder en samlet arealstrategi for hele Østfold. Fylkesplanen skal
samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket.
I fylkesplanen er det gitt begrensninger på det maksimale arealomfang som skal kunne tas
i bruk til nytt tettstedsareal i perioden fram til 2050. Hver region i fylket har fått en
arealpott til fordeling mellom kommunene.
Fylkesplanen har som målsetning at mobilitet i mye større grad må løses av sykkel, gange
og kollektivtransport, og at dette må være førende for de investeringene som foretas.

6

Strategi for landeinfrastruktur i Hvaler kommune 2016-2020 Hvaler kommune
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Temaplan verdiskaping «Næringsstrategi 2019 – 2023», Del 1: Strategi Hvaler kommune
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Miljøvennlig mobilitet fremheves som viktig for blant annet å skape gode og kompakte
tettsteder som reduserer forskjeller, er attraktive og bidrar til bedre folkehelse.
Regional plan for Klima og energi (2019)
I Regional plan for Klima og energi 2019-2030 er det definert delmål knyttet til transport
som sier at i 2030 skal all transport i Østfold være fossilfri, andelen av personreiser med
kollektiv 20 % og sykkelandelen i distriktene 8 %. Videre skal alle i Østfold ha tilstrekkelig
tilgang på fornybare drivstoff og det skal være minst en offentlig tilgjengelig ladestasjon
pr 10 ladbare biler8.
Klima Østfold har videreutviklet Miljødirektoratets drivstoffhierarki, og utviklet sitt eget
transporthierarki, vist i Figur 1-2. Øverst i hierarkiet er å redusere behovet for transport,
siden «den mest miljøvennlige reisen er den som ikke foretas». Å redusere behovet for
transport har sammenheng med arealplanlegging og kompakt plassering av boliger og
funksjoner, i tillegg til digitalisering. Særlig arbeidsreiser er mulig å redusere. Videre er
sykkel og gange prioritert nest høyest, og deretter kollektivt. Tilrettelegging for å gjøre
disse transportformene attraktivt og enkelt tilgjengelig skal sikre bedre framkommelighet
for flere grupper i samfunnet. For transport hvor miljøvennlige reiser ikke dekker behovet,
og personbilen er nødvendig, er det nødvendig å få bilene over på bærekraftige
fornybare drivstoff så raskt som mulig9.

8

Regional plan Klima og energi 2019-2030 Østfold fylkeskommune

9

Regional plan Klima og energi 2019-2030 Østfold fylkeskommune
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Figur 1-2 Østfolds transporthireraki. Kilde: Regional plan for Klima og energi 2019-2030.

Regional transportplan for Østfold mot 2050
Regional transportplan for Østfold mot 2050 har definert fylkets samfunnsmål som «et
transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskaping og bidrar til en bærekraftig
regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold». Videre er resultatmålet
definert som «et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som
møter befolkningens og næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og
internasjonale transporter»10

1.1.3. Nasjonale føringer
Nasjonal transportplan 2022–2033

10

Regional transportplan – Østfold mot 2050 Østfold fylkeskommune
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Nasjonal transportplan 2022–2033 skal bygge opp under ambisjonen om å halvere
utslippene fra transportsektoren innen 2030 og bidra til oppfyllelse av Norges klima- og
miljømål. Måltallene for oppnåelse er at alle nye personbiler og lette varebiler skal være
nullutslippskjøretøy i 2025, nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke
biogass i 2025 og at innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 % av nye langdistansebusser
og 50 % av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy. Det er også et langsiktig mål om at
sykkelandelen i byområdene skal være 20 % og 8 % på landsbasis11.

1.2. Rapportens oppbygning
Parkeringen i Hvaler kommune skal dekke mange ulike behov, og behovet varierer mye
over året. Parkeringen skal dekke behov for fastboende og feriegjester, både hytteeiere
og tilreisende turister på dagsbesøk og overnattingsbesøk. Rapporten tar derfor for seg
ulike typer parkering og parkeringsnormen i Hvaler kommune, og er bygget opp med
beskrivelse av parkeringssituasjonen og forslag til tiltak for utfartsparkering,
pendlerparkering, bobilparkering og el-ladepunkter. Sistnevnte har sammenheng med
de tre typene parkering. På bakgrunn av vurderingene rundt og forslagene til tiltak for
parkering og ladeinfrastruktur, er kunnskapsgrunnlaget samlet i en strategi for etablering
av parkering.

11

Meld. St. 20 Nasjonal transportplan 2022–2033 Regjeringen 2020/2021
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2. Utfartsparkering
2.1. Dagens situasjon
Hvaler kommunes egen nettside viser følgende tilgjengelige parkeringsplasser for
allmenheten:

Figur 2-1 Parkering i Hvaler kommune tilgjengelig for allmenheten, kilde: Hvaler kommune kart over
parkeringsplasser

Tabell 2-1 (under) gir oversikt over parkeringstilbudene vist i kartet.
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Tabell 2-1 Oversikt over allment tilgjengelige parkeringsplasser i Hvaler kommune

Type
Parkering

HC-

Navn
Brattestø havn og

Antall

Kommentar Hvaler

plasser

kommune

100

Privat eid parkering.

båtservice AS

Kortbetaling 65 kroner

(døgnparkering)

pr. dag hele året.

Bystranda

2

parkering
Parkering

Kommentar AVAS

Ingen avgift, parkering
inntil 4 timer.

Edholmen marina

Privat eid parkering.
Ingen parkering 2021
på grunn av
byggearbeider

Parkering

Floren

32

Kort- og
langtidsparkering mot
avgift.

HC-

Floren

parkering
Parkering

Florendammen /

20

Rådhuset
Parkering
Parkering

Guttormsvauen
Hvaler kirke/

Følg skilting. Endrede

Vedlegg 1-skilt

parkeringsvilkår.
60
55

Prestegården

Gratis parkering i inntil

P-forbudt over 24t.

24 timer.

Camping forbudt

Langtidsparkering mot

«08-18, (08-18), 08-18

avgift.

Langtidsparkering
over 3 t mot avgift.
Korttidsparkering
inntil 3 t er gratis

HC-

Hvaler kirke/

parkering

Prestegården

Parkering

Kjellvika

2

Ingen avgift.

40

Gratis parkering i inntil
12 timer. Ikke
bobil/campingvogn
mellom 23.00 og 06.00
alle dager.

Parkering

Korshavn

Ingen parkering 2021
grunnet VA-arbeid.

Parkering

Kuvauen

Rapport – Parkeringsanalyse

40

Gratis parkering, maks

P-forbudt over 24t.

24 timer.

Camping forbudt
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Type
Parkering

Navn
Lammenes

Antall

Kommentar Hvaler

plasser

kommune

30

Gratis parkering i inntil

(Ørekroken

Kommentar AVAS

24 timer.

strand)
Parkering

Lorentzen

28

båthavna

Privat eid parkering, se
parkeringsbestemmels
er på automat.

HC-

Lorentzen

parkering

båthavna

2

Privat eid parkering. Se
parkeringsbestemmels
er på automat.

Parkering

Madamveien,

20

Vikerhavn
Parkering

Gratis parkering i inntil
12 timer.

Midlertidig

Privat eid parkering.

parkering ved
Prinsebakken
Parkering

Papperhavn

6

3 timer gratis parkering

50

Privat eid

(korttidsparkerin
g)
Parkering

Rove

sesongparkering. Ingen
informasjon
tilgjengelig.
Parkering

Rødshue

10

Gratis parkering i inntil
12 timer.

Parkering

Rådhuset

133

Kort- og
langtidsparkering mot
avgift.

Parkering

Rådhuset

10

el-bil

Avgiftsparkering, følg

Vedlegg 1-skilt

skiltene. Fortum: 2 stk
22kW, 2 stk 7,2kW, 6
stk 3,6 kW.

HC-

Rådhuset

4

Ingen avgift.

Rådhuset korttid

2

Gratis parkering inntil

parkering
Parkering

20 minutter.
HC-

Rådhuset korttid

parkering
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Ingen avgift, korttid 29
minutter.
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Type
Parkering

Navn
Skipstadsand

Antall

Kommentar Hvaler

plasser

kommune

50

Langtidsparkering mot

Kommentar AVAS

avgift. God plass til
bobiler/campingvogner
.
Parkering

Spjærkilen

25

12 timer gratis
parkering.

Parkering

Storesand

85

parkering

Avgiftsparkering.

Drives av Hvaler

Oppmerkede plasser

kommune. Mulig å

med nummer. Bil

sjekke antall ledige

parkeres mellom

plasser. (Skilt ved

markørene. 4 timer

Storveien)

gratis, etter det kr 20,pr. time.
Skal du telte er det kr.
50 pr. døgn.
HC-

Storesand

parkering

parkering

Parkering

Utgårdskilen

3

Ingen avgift.
Oppmerkede plasser.

10

Gratis parkering i inntil

P-forbudt over 24t

24 timer.
Parkering
Parkering
Parkering

Utgårdskilen
Utgårdskilen
Utgårdskilen -

5
3
2

korttidsparkering
Parkering

Vadbenken

Gratis parkering i inntil

Ingen underskilt om

24 timer.

forbud etter 24t

Gratis parkering i inntil

Ingen underskilt om

12 timer.

forbud etter 12t

Gratis parkering i inntil
3 timer.

34

Privat eid parkering, se
parkeringsbestemmels
er på automat.

Parkering

Vadbenken

6

el-bil

Privat eid parkering, se
parkeringsbestemmels
er på automat.

HC-

Vadbenken

2

parkering

Privat eid parkering. Se
parkeringsbestemmels
er på automat.

Parkering

Vikerhavna

30

Avgiftsparkering alle
dager 8-18.

Parkering

Åsebu

25

Gratis parkering i inntil

P-forbudt over 12t

12 timer.
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Type
HC-

Navn
Åsebu

Antall

Kommentar Hvaler

plasser

kommune

2

Gratis parkering i inntil

parkering
Parkering

Kommentar AVAS
P-forbudt over 12t

12 timer.
Ved torget

20

Privat eid parkering. Se
parkeringsbestemmels
er på automat.

2.2. Utfordringer ved utfartsparkeringsplasser
I sommerhalvåret er det stort press på utfartsparkeringsplassene i kommunen. Jf.
Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark 2020-2030 er behovet for flere
parkeringsplasser tilknyttet de største friluftsområdene og utfartsområder stort12. Dette er
imidlertid områder med store friluftsinteresser, hvor parkeringsareal kan være i konflikt.

2.2.1. Bakgrunn for utfordringer
Utviklingen av hytteutbyggingen har sammenheng med noen av parkeringsutfordringen
kommunen står ovenfor på utfartssteder i dag. Det er flere grunner til dette. En av disse er
at det tidligere ikke har vært tradisjon for å ankomme hytta i bil, slik som i dag, da veinettet
har vært for lite og for dårlig.
De aller første sommergjestene kom til Hvaler i 1860- årene, og disse ankom via sjøveien,
enten i private båter eller i en av rutebåtene. I 1878 startet rutebåten «Turist» opp sin rute
mellom Bølingshavn og Tjellholmen, samt mellom Fredrikstad og Kirkøy, i 1882 ble båten
«Parat» satt i rute, og året etter, i 1883, ble «Olava» satt i rute mellom Gravningssund og
Halden13
Hovedtyngden av hyttene stammer fra den eksplosive veksten i 1950- og 1960-årene.
Utbyggingen må sees i sammenheng med ferieloven anno 1947, som ga økt fritid14
Fortsatt var det tungvint å ta seg til hyttene. På et tidspunkt gikk det fire forskjellige
rutebåter: «M/B Hvaler», «M/B Skjærhalden», «M/B Vesterø» og «M/B Akerø»15.

12

Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark 2020-2030 Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 2020

13

Kommunedelplan for kulturminner 2018-2030, Hvaler kommune 2017

14

Kommunedelplan for kulturminner 2018-2030, Hvaler kommune 2017

15

Hvaler en samtidshistorie 1945-2000, Svendsen 2010
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Sommergjestene som hadde hytte på de Østre øyer, foretrakk like gjerne Halden som
utfartssted. Selskapet D/S A/S Svinesund trafikkerte rutene fra 1928 med «Olava» og
«Svinesund», og fra 1961 med M/B «Sandø». I 1959, etter omleggingen av
transportsystemet, ble den første Hvalerfergen satt i rute. Den gikk fra Revholmen på
Vesterøy til Tangen på Kråkerøy i Fredrikstad kommune, og kunne frakte biler.16
Det er først i de senere tiårene, fra ca. 1970-/80-tallet, at veinettet har bedret seg, og med
dette også gitt økt bilbruk til og fra hyttene. Fastlandsdelen - sambandet som binder de
Vestre øyer med Fredrikstad - stod ferdig i 1971, og Hvalertunnelen i 1989. Som følge av
dette har det blitt knapphet på parkeringsareal i tilknytning til hytteområdene. Det var ikke
behov for, ei heller et ønske fra kommunens side, at man skulle sette av areal til parkering
ved den enkelte hyttetomt. Det er det fortsatt ikke i dag.
Presset på parkeringsareal i hytteområdene kan også knyttes til det faktum at hyttene har
gått fra å være enkle sommerhytter, til moderne helårshytter, og sånn sett oftere er i bruk. I
tillegg er det ikke uvanlig at de første hyttene som ble bygget brukes av flere
generasjoner i dag, som ikke samkjører. Der man tidligere ankom hytta i båt, eller i én bil,
ser man nå at mange ankommer hytta i to- eller tre biler.

2.2.2. Områder med utfordringer
En rekke områder med utfordringer knyttet til besøk- og friluftsparkering er identifisert.
Flertallet er innhentet via Hvaler kommunes lokalkunnskap og tilbakemeldinger fra
publikum til Hvaler kommune.


I Spjærkilen er det konflikter med utfartsparkeringen/hytteparkering.



Ved Storesand gjør stort press på parkeringsplassen i høysesongen at flere
parkerer lite forsvarlig når det er stor pågang. Det er registrert at parkeringen som
har 85 plasser har ca. 120 biler parkert. Biler er registrert parkert i utmark i
nasjonalparken og langs veien til fritidsboligene i området.



Ørekroken og Rødshue har offentlig fritidsparkering. I likhet med flere andre
utfartsparkeringer er det en utfordring at hytteeiere og -gjester benytter disse
plassene. Det er nå laget parkeringsskive som alle kan bruke, der man kan stå 12
og 24 timer på noen utfartsparkeringer. En utfordring er at hyttebeboerne går og
endrer på parkeringsskivene og flytter bilen et par meter, for å så kunne stå der i
flere dager og uker.

16

Hvaler en samtidshistorie 1945-2000, Svendsen 2010

Rapport – Parkeringsanalyse

16



Ved Brattestø er det registrert uønsket parkering langs veien. Det mulig å parkere
på privat parkering på Brattestø havn når den er åpen, men det er ikke noe
offentlig tilbud. Det er avsatt parkering langs veien, ned til Brattestø i
kommuneplanens arealdel, men denne er i realiteten ikke opparbeidet.



I Papperhavn er det lite tilgjengelig parkering på kaia. Det rapporteres om
uforsvarlig parkering når etterspørselen er størst.



I Kjellvika er det offentlig tilgjengelig parkering om lag 300 meter fra havna.
Parkeringsplassen er lite strukturert. Plassen benyttes trolig også av hyttebeboere.
Parkeringsplassen nede ved havna er kun for hytteeierne og ikke tilgjengelig for
allmennheten, noe som har ført til konflikter knyttet til parkering.



I Bølingshavn er det lite tilgjengelig areal for allmennheten og konflikter knyttet til
parkering.

2.3. Forslag til tiltak
Regulering med avgift
Det finnes i prinsippet to typer virkemidler for å regulere etterspørselen etter
parkeringsplasser, nemlig tidsbegrensning og/eller pris.
Tidsbegrensning angitt ved skilting kan benyttes med eller uten avgift. Tidsbegrensning
har den svakhet den må håndheves. Selv om moderne betalingsordninger gir flere
muligheter for varsling osv. vil det bli ilagt en del sanksjoner for overskridelse av
maksimaltidene for at ordningen skal fungere. Dette er erfaringsmessig noe
konfliktskapende og denne ulempen må holdes opp mot alternative ordninger.
Regulering kun med pris er en mer fleksibel ordning som kan tilpasses ønsket
parkeringstid på det enkelte parkeringsområde, men uten at det er behov sanksjonering
av de som står lenger enn ønsket. Avgiftsprofilen tilpasses slik at langtidsparkering på
korttidsplasser prises høyere. Erfaringsmessig gir dette en tilfredsstillende regulering av Ptiden, samtidig kan de med særlig behov stå noe lenger uten risiko for sanksjoner.
Som Figur 2-1 viser er det ved de fleste offentlig tilgjengelige utfartsparkeringsplassene i
Hvaler kommune valgt regulering av parkering med tidsbegrensning. For å begrense
bruken av langtidsparkering på utfartsparkeringsplassene, samt å få en bedre rullering av
plassene anbefales det å gå over til regulering med avgift ved flere av plassene der
etterspørselen er stor. Prisen kan variere i ulike sesonger for å få ønsket belegg.
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Bedre lokalbusstilbud i høysesongen
Til de fleste fritidsboligene er man i dag avhengig av bil for å komme den siste
strekningen fra fylkesveien til fritidsboligene. For å redusere fritidsboligbrukernes bruk av
utfartsparkeringsplasser kan det etableres et busstilbud som muliggjør at flere kan komme
frem til hyttene uten bil.
Bedre tilrettelegging for gående og syklende
Bedre tilrettelegging for gående og syklende kan lette på noe av parkeringsbehovet, men
trolig lite. Den gevinsten som eksisterer, kan i hovedsak hentes i at noen reiser innad i
kommunen kan endres fra bilreiser til gang- eller sykkelreiser.
Videre utredning
Der det rapporteres størst press på parkeringsplassene anbefales det å foreta tellinger i
høysesongen for å få kunnskap om faktisk belegg. Parkeringstelling vil gi ytterligere
informasjon om det kombineres med nummerregistrering. Det kan gi innsikt i hensiktikten
med parkering, dermed si noe om omfanget av hytteeiernes bruk av
utfartsparkeringsplassene.
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I forbindelse med reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Fv. 108, legges det til rette
for kombinert pendlerparkering og friluftsparkering tilknyttet fylkesveien ved Sildeodden,
Bratte bakke, Bekkene og Holmetangen17. I kommuneplanens arealdel er det lagt andre
nye parkeringsplasser til fritidsbebyggelse, samt plasser til friluftsparkering på Huser
(Asmaløy), ved Harestokken (Vesterøy) og ved tunnelåpningen på Asmaløy, Hensikt med
de foreslåtte parkeringene er å redusere parkering i LNF-områder, samt å tilrettelegge
bedre for friluftsliv. Det er sannsynlig at etablering av felles parkeringsplasser i nærheten
av hytteområder vil kunne ha en ønsket effekt i form av mindre parkering i LNF-områder.
Det er derimot usikkert hvor stor denne gevinsten vil være. Ved etalering av mer parkering
er det alltid en reel sannsynlighet for at det medfører mer trafikk. Etablering av
utfartsparkeringer som tiltak for å redusere parkering i LNF-område må derfor sees i
sammenheng med innføring av restriktive tiltak for at de nye parkeringsplassene ikke blir
et tillegg til eksisterende parkeringstilbud, men et substitutt for problematisk parkering i
LNF-områder.

Planbeskrivelse med konsekvensutredning av planens samlede virkninger, Kommuneplanens arealdel 20192031 Hvaler kommune
17
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Figur 2-2 Foreslått friluft- og kombinert friluft/pendlerparkering, kilde: Planbeskrivelse med
konsekvensutredning av planens samlede virkninger, Kommuneplanens arealdel 2019-2031 Hvaler kommune
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3. Pendlerparkering
3.1. Dagens situasjon
Deler av parkeringsplassen ved rådhuset i Skjærhalden fungerer som
pendleparkeringsplasser, spesielt for beboere på de østre øyene. For øvrig er det lite
tilrettelagt for pendlerparkering på Hvaler i dag. Hvaler kommune tilbyr
abonnementsparkering på Skjærhalden spesifikt for fastboende på de østre gjennom hele
året, samt for andre ved rådhuset og i Skipstadsand fra mars til oktober. Plassene ved
rådhuset henvender seg særlig til fastboende, og brukes i stor grad til pendling. Tilbudet i
Skipstadsand benyttes sannsynligvis i noe grad til pendling, men hovedsakelig av
hyttebeboere. Borg Havn håndterer abonnementsparkering i Bølingshavn og
Utgårdskilen/Garnberget, som kan tenkes blir benyttet av noen pendlere18.

3.2. Behov for pendlerparkering
Behovet for pendlerparkering vurderes ut ifra antall mulige brukere og kvaliteten på
kollektivtilbudet. Et godt kollektivtilbud vil potensielt føre til flere kollektivbrukere, som
igjen gir økt behov for pendlerparkering. Hvor godt et kollektivtilbud fremstår, betinges av
flere faktorer – avstand til nærmeste holdeplass, forholdet mellom reisetid bil/kollektivt,
frekvens, eventuelle behov for bytter, samt billettpris. I tillegg vil faktorer som pris og
tilgang til parkering på arbeidsplass og muligheter for å jobbe underveis, påvirke i hvilken
grad det er aktuelt benytte kollektivtransport på arbeidsreiser.

3.2.1. Kollektivtilbud
Østfold kollektivtrafikk betjener Hvaler med linje nr 171 Kirkøy og 172 Bratte Bakke –

Utgårdskilen. Linje nr. 171 går fra Hvaler (Tunnelen øst) til Fredrikstad bussterminal en
gang i morgenrushet med tilsvarende retur på ettermiddagen. Linje nr. 172 går mellom
Fredrikstad bussterminal og Utgårdskilen en gang om morgenen og to ganger om
ettermiddagen. I tillegg er det en lokal avgang, morgen og ettermiddag, mellom Bratte
Bakke og Papperhavn.

18

Abonnementsparkering, Parkering Hvaler kommune
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Skolebuss 197 (Hvaler ungdomsskole) kjører på hele Hvaler, mens skolebuss 199
(Fredrikstad-skolene) kjører til Rød.
I tillegg til Østfold kollektivtrafikk tilbyr VY ekspress buss (VY 6) fra Skjærhalden til
Fredrikstad og videre til Oslo bussterminal. Turen tar drøye 2 timer fra Skjærhalden, og ca.
1t 50 min fra Bratte Bakke. Prisen er 189 - 295kr avhengig av reisetidspunkt. For pendlere
til Oslo er avgangene 05.15, 06.15 fra Skjærhalden, (05.30 og 06.30 fra Bratte bakke) de
mest aktuelle. Returreisen om ettermiddagen går med timesfrekvens fram til kl.17. Det er
også mulig å kombinere regiontog R20 for å deretter bytte til buss VY6 på Fredrikstad
Stasjon. Mellom Skjærhalden og Fredrikstad går VY 6 med timesfrekvens i begge
retninger hele dagen. I tillegg kjører FB11 mellom Fredrikstad og Oslo lufthavn, men uten
mulighet for avstigning før endeholdeplassen. Figur 3-1 og Figur 3-2 viser lokale og
regionale bussruter. Det er hyppige holdeplasser på rutene, og særlig på rutebussene 171
og 172.

Figur 3-1 Bussruter og bussholdeplasser på Hvaler. Kilde: Entur/ØKT/Vy.
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Figur 3-2 Regionalbusser med VY. Kilde: Entur/VY.
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Kollektivtilbudet er vesentlig bedre langs fylkesveien 108 enn ellers i kommunen.
Tettstedene som ligger langs fylkesveien vurderes derfor å ha begrenset behov for
pendlerparkering. I tillegg er det ønskelig at gange og sykkel er de foretrukne
reisemiddelvalgene på korte strekninger. Det bør dermed være mulighet for trygg
sykkelparkering ved mest brukte stoppestedene langs fv. 108.

3.2.2. Sysselsatte på Hvaler
Figur 3-3 fordeling på arbeidsstedskommune for sysselsatte bosatt på Hvaler (kilde
Statistisk sentralbyrå). På Hvaler bor det 2120 sysselsatte. Av disse har drøyt 800
arbeidsplass på Hvaler. 670 jobber i Fredrikstad og 200 i Sarpsborg. 170 pendler til Oslo.
Det er også en liten andel som pendler til Moss, Råde, Bærum og Nordre Follo, samt
Halden. Ut ifra dagens kollektivtilbud er det mest nærliggende å anta et visst potensial for
pendling med buss til Fredrikstad, Oslo og Råde.

Figur 3-3 Sysselsatte på hvaler ut ifra arbeidssted Kilde: Pendlingsstrømmer (shinyapps.io)

3.2.3. Forhold reisetid bil
Det er sett nærmere på forholdet mellom reisetid for bil og kollektivreiser ved bruk av
Google maps. Tabell 3-1 viser reisetider for bil og kollektiv fra Bratte Bakke til Oslo S,
Fredrikstad Bussterminal og Sarpsborg. Sarpsborg inkluderer ett bytte fra buss til tog.
Reisetidsforholdene er ikke avskrekkende, men det poengteres at det ikke er tatt med
tiden det tar å kjøre hjemmefra til Bratte Bakke inkludert parkering. De reelle
reistidsforholdene antas å være i områdene 1,5-2. Det antas derfor at det reiser til Oslo S
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og Fredrikstad Bussterminal som er mest aktuelle når en kun ser på reisetidsforhold.
Dersom en også tar med pris, frekvens og tilgang på parkering i betraktningen, fremstår
valget om å velge kollektivt til Fredrikstad som ganske ugunstig. VY6 går en gang i timen
og øvrig busstilbud har kun to avganger i morgenrushet. Tilgang på parkering er også en
viktig faktor. Det antas at pendlerreiser til Oslo er det mest reelle alternativet når en skal
vurdere pendlerparkering, men at det også er noe innslag av pendlende til Fredrikstad.
Tabell 3-1 Reisetidsforhold mellom bil- og kollektivreiser

Oslo S
Bil
Kollektivt
Forhold kollektiv/Bil

88
110
1,25

Fredrikstad
Bussterminal
17
20
1,18

Sarpsborg
35
53
1,51

3.2.4. Transportmiddelfordeling
Transportmiddelfordeling for reiser i Nedre Glomma19 er vist i figuren under. Ved
vurdering av pendlerparkering er det fordelingen for arbeidsreiser som er interessant. 9 %
av alle arbeidsreiser i Nedre Glomma gjennomføres som kollektivreiser. Den nasjonale
reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 vist en kollektivandel på 19 % for reiser fra Nedre
Glomma til Oslo/Akershus. Dette er inkludert tog. Tilsvarende andeler for Hvaler er nok en
del under snittet for regionen under sett under ett. Et forsiktig anslag tilsier at potensialet
for kollektivbruk på arbeidsreiser fra Hvaler kan ligge på 8-10 % til Oslo og 3 % til
Fredrikstad.

19

kollektivutredning-nedre-glomma140617.pdf (ostfold-kollektiv.no)
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Fra Figur 3-3 vet vi at 169 av 2120 pendlerreiser (8 %) går til Oslo. Dersom 8-10 % av disse
går med kollektivtrafikk utgjør det i størrelsesorden 15 reiser. 669 reiser går fra Hvaler til
Fredrikstad. Dersom 3 % av dem gjennomføres med kollektivt utgjør det 20 reiser. Det vil
si at potensiale for bruk av pendlerparkering ligger på 35 plasser. Dette er for Hvaler sett
under ett.
Tilgangen på parkering på Hvaler er god i forhold til dagens behov for pendlerparkering.
Det antas at de fleste som ønsker å parkere bilen, for å så ta buss til jobb, gjør det allerede
i dag. Det virker lite sannsynlig at det å innføre pendlerparkering i seg selv vil øke antallet
som reiser med kollektiv. Det er parkeringsplasser i nærheten i dag, men ingen som er
tilrettelagt spesifikt for pendlerparkering.
Det som en pendlerparkering kan tilby utover det å parkere et annet sted er tilgang på
lading for elbil. For pendlere fra Hvaler gir ikke dette noe ekstra gevinst. De som har elbil
har i all vesentlig grad ladestasjon hjemme. Turen fra hjemmet til pendlerparkeringen vil
væres såpass kort at det ikke er behov for å lade bilen på pendlerparkeringsplassen. Det
er også vesentlig dyrere å lade på ladestasjoner fremfor å lade hjemme.
Hvaler er en hyttekommune. Det kan tenkes at enkelte benytter hytten i en lengre periode
utenom ferier. De vil ikke omfattes av sysselsettingsstatistikken som pendlervurderingene
bygger på, men antall antas å være beskjedent. Denne gruppen sysselsatte tas derfor ikke
i vurdering av behovet for pendlerparkering.
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3.2.5. Fremtidig behov
Som beskrevet, er etterspørselen etter pendlerparkering på Hvaler lav i dag, og det er
også liten etterspørsel for å etablere pendlerparkering. Det er imidlertid lokale og
regionale føringer om å redusere klimagassutslipp fra transport og øke kollektivandelen i
Østfold (se kapittel 1.1). Samtidig planlegges det for kompakt og arealeffektiv
boligutbygging, hvor det er mulig at ikke alle har egen lademulighet selv, men kun tilgang
i et bofellesskap med underdekning. Klimaplanen beskriver at det er en utfordring med
mangel på normallading for folk i borettslag og sameier, og andre som ikke har egen
garasje, allerede i dag20. Kommuneplanen for Hvaler viser til at utbygging nær Fv.108 er å
foretrekke av hensyn til transportbehov og klimagassutslipp21, og pendlerparkering
lokalisert langs fylkesveien ligger da riktig plassert i henhold til planlagt
utbyggingsutvikling. Disse parkeringsplassene vil da ligge hensiktsmessig plassert med
tanke på sambruk og endret behov for pendlerparkering eller annen parkering.
Behovet for pendlerparkering er også i utvikling med trender som hjemmekontor.
Effekten av pendlerparkering er også avhengig av busstilbudet, og at det er pålitelig og
noenlunde tilpasset pendlernes reisemønster.

3.3. Forslag til tiltak
Fremtidig behov for pendlerparkering har derfor sammenheng med utviklingen i
regionen for øvrig. Pendlerparkering vil imidlertid være et bidrag til å nå klimamålene for
transport, men samfunnsnytten avhenger av andre faktorer. Tiltak som foreslås knyttet til
pendlerparkering forutsetter at det planlegges helhetlig for reduserte klimagassutslipp i
Østfold.
Pendlerparkerte biler vil være langtidsparkert, og kunne gjøre at andre ikke finner
parkeringsplass dersom de er parkert på et attraktivt sted for utfart, handel og lignende.
For at tilbudet skal benyttes som ønskelig, må det gjøres attraktivt og enkelt å bruke. Det
er foreslått følgende tiltak for å etablere et pendlerparkeringstilbud som er attraktivt å
bruke.

20

Regional plan Klima og energi 2019-2030 Østfold fylkeskommune

21

Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 Hvaler kommune Hvaler kommune

Rapport – Parkeringsanalyse

27

Reservasjon og betaling for pendlerparkering
Reserverte plasser fjerner usikkerhet rundt om man finner parkeringsplass eller ikke. En
mulighet er å reservere plass på forhånd, med dynamisk reservasjon. Det bør vurderes
prising i sammenheng med kollektivtransport, for eksempel betaling for parkering ved
aktivering av bussbillett. Det må være lavt kostnadsnivå på parkeringen, og betaling i form
av abonnementsparkering. Med hensyn til behovet for nærhet til kollektivtransport og
muligheter for prising i sammenheng med kollektivbilletten, bør pendlerparkeringen
etableres i samarbeid med ØKT/VY. Kollektivselskapenes kundegrunnlag øker, mens
Hvaler kommune reduserer bilkjøring, så det bør vurderes en kostnadsfordeling.
Et eksempel på skilting for pendlerparkering fra Moelv stasjon etablert av BaneNOR er vist
i Figur 3-4 og Figur 3-5.

Figur 3-4 Skilting om pendlerparkering på Moelv stasjon. Kilde: Google Maps.
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Figur 3-5 Skilting om pendlerparkering på Moelv stasjon. Kilde: GoogleMaps.

Lokalisering ved fylkesveien
For å forbinde pendlerne til fastlandet, bør det tilrettelegges for parkering langs
fylkesveien, da kollektivtilbudet hovedsakelig går langs denne. Det anbefales i
planprogram for kommunedelplan for Hvaler kommune at dersom det skulle etableres
pendlerparkering bør disse plasseres på følgende steder: Kirkøy – rådhuset og/eller
kirken, Asmaløy – tunnelen vest og Gamle skolevei, Spjærøy – Bekkene og Vesterøy –
Nordengåsen og Fastlandsveien ovenfor Rema 1000. Parkering ved kirken må i så fall bli
vurdert med hensyn til kulturminneinteresser og virkning i landskapet, i tråd med
riksantikvarens innsigelse til kommunedelplan for Skjærhalden22. Parallelt med rulleringen
av kommuneplanens arealdel er det også igangsatt reguleringsarbeid hvor det skal
legges til rette for pendlerparkering og friluftsparkering tilknyttet fylkesveien ved

22

Høring av planprogrammet til kommunedelplan for Skjærhalden, Hvaler kommune
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Sildeodden, Bratte bakke, Bekkene og Holmetangen23. Se plassering av foreslåtte
lokaliseringer for pendlingsparkeringsplasser i Figur 3-6.

Figur 3-6 Foreslått lokalisering for pendlerparkering i kommunens planer.

Plassering i sammenheng med andre funksjoner
Plassering av pendlerparkering kan også ses i forbindelse med andre funksjoner, som
skoler/idrettshaller/dagligvarebutikker. Plassering av pendlerparkeringen nær slike
funksjoner kan muliggjøre en kombinasjon av ærender, og som gjør det mer effektivt og
nyttig å kombinere bil og kollektivtransport på arbeidsreisen. Dette vil gjør også at
parkeringstilbudet er gunstig plassert for brukere utenom arbeidstid.

Planbeskrivelse med konsekvensutredning av planens samlede virkninger, Kommuneplanens arealdel 20192031 Hvaler kommune
23
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Fysisk håndheving
For å unngå å bruke store ressurser på håndheving og hindre misbruk av
pendlerparkeringen, kan det vurderes adkomst til pendlerparkeringen med et
abonnementskort etc. som låser opp bommen. Låsen må i så fall bare være aktivert i
tidsbegrenset periode på dagen, slik at parkeringsplassene blir være tilgjengelig for alle
brukere utenom reservert tid. En slik løsning kan også bidra til at langtidsparkeringen føles
trygg.
Lademuligheter
Tilgang på lademulighet kan bidra til å gjøre pendlerparkeringen attraktiv. Behovet
vurderes samtidig å være lavt, både fordi elbiler får stadig lengre rekkevidde og fordi de
fleste vil foretrekke å lade hjemme.
Videre utredning
Det anbefales videre utredning om hvordan et pendlertilbud kan være attraktivt for de
som er i målgruppen. Kartlegging bør inkludere hvilke fasiliteter og betalingsmuligheter
som ville være viktigst for brukerne, i tillegg til plassering av plassene. I en slik utredning
bør størrelse og plassering av pendlerparkering også vurderes opp mot fremtidig
utbygging i kommunen. Før det anlegges ny eller utvidet pendlerparkering bør det
vurderes om materuter med buss og tilrettelegging for atkomst til fots eller med sykkel
kan være bedre alternativer24, sett i sammenheng med lokalisering, befolkningstetthet og
pendlerbehov.

24

Parkering - virkemidler og effekter TØI-rapport 1493 2016
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4. Bobilparkering
4.1. Dagens situasjon
Hvaler Camping, Hvaler golfbane, Brimnes og Listranda familiecamping tilbyr i dag
oppstillingsplass for bobiler. I tillegg kan bobiler parkere avgiftsfritt på flere
parkeringsplasser på Hvaler, men med tidsbegrensning. Flere plasser er i nærheten av
severdigheter, badestrenger og rekreasjonsområder. Det er ingen muligheter for
tømming av bobilens septiktank på Hvaler25. 24 timers parkering tilbys i Spjærkilen,
Kjellvika, Madamhaven, Guttormsvauen og Kuvauen, og 12 timer i Lammenes, Rødshue
og Ørekroken26.
Ved rådhuset ble det etablert fem bobilplasser i sommeren 2020 og 2021. Disse hadde
ikke strøm, vann eller tømmemulighet. Sanitæranlegg er ved Kornmagasinet eller
Storesand besøkssenter. Ved Brimnes gård i Skjærhalden er det også bobilparkeiring med
ti parkeringsplasser. Heller ikke her det strøm, vann, toalett, spillvann, dusj eller mulighet
for søppeltømming. Hvaler camping har også 20 bobilplasser for korttidsleie. Her mangler
de samme fasilitetene som på de andre, men det er strømuttak. På Hvaler golfbane er det
etablert 11 bobilplasser for korttidsleie27. Til sammen utgjør dette et tilbud på 46
bobilplasser. I tillegg har Listranda familiecamping et ukjent antall bobilplasser for
langtidsleie28. Kommunen opplever at det er etterspørsel etter bobilparkering med
tilhørende sanitærfunksjoner29. Se plasseringen av etablerte bobilparkeringer i Figur 4-1.
Tilbudet er størst på Kirkøy.

25

Planprogram Kommunedelplan for parkering i Hvaler kommune Hvaler kommune

26

12/24-timers parkering, Parkering Hvaler kommune

27

Bobilparkering på Hvaler Visit Fredrikstad & Hvaler

28

Listranda Familiecamping Visit Fredrikstad & Hvaler

29

Oppstart av arbeid med Kommuneplanens samfunnsdel Hvaler kommune 2020
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Figur 4-1 Bobilparkering på Skjærhalden. Parkeringen bak Hvaler kommune rådhus i Skjærhalden var
midlertidig sommeren 2020 og 2021.

4.2. Behov for bobilparkering
Kommunen har krav om å tilrettelegge for at det finnes mottaksordninger og legge til
rette for å kunne tømme avløpsvann fra bobiler, forankret i forurensningsloven § 2630.
Hvaler har sett en økning i besøkstall som følge av utreiserestriksjoner i forbindelse med
Covid-19, som beskrevet. Mens nordmenn reiste i Norge, kom imidlertid ikke turistene fra
utlandet. Det ble rapportert om økt bobilsalg og bobilutleie i Norge i begynnelsen av
pandemien31,32. Statistikken om bobilsalg er imidlertid uklar, da Opplysningsrådet for
veitrafikken rapporterte om at både salget av nye og bruktimporterte bobiler har gått ned

30

For kommunen som forurensningsmyndighet Statsforvalteren Oslo og Viken

31

Korona-krisa gir bobil-boom NRK.no 20.04.2020

Konsekvenser av covid-19-situasjonen for tre sektorer i norsk næringsliv Nærings- og
fiskeridepartementet/Oslo Economics, mai 2020
32

Rapport – Parkeringsanalyse

33

i første halvår av 2020, og sees i sammenheng med dårligere økonomi, arbeidsledighet
og usikkerhet hos befolkningen. Det var imidlertid økning i eierskifter for bobiler, og størst
effekt hos utleieselskapene av bobiler33, som indikerer nye bobilturister som utforsket
Norge. Reisevanene til nordmenn vil antakelig gå tilbake mot normalen når restriksjonene
er fjernet. Men, investeringen i bobil og uttesting av nye reisemåter, i kombinasjon med
fokus på bærekraftighet med kortere reiser, gjør det mulig at reisevaner er endret på lang
sikt34. Pandemien har også ført til utviklingen av tjenester som «AirBnB for bobiler»35.
Intervjuer med de største aktørene innen utleie av bobiler viste at alle opplevde større
etterspørsel enn normalt fra nordmenn i 2020 og 202136 Dette kan bidra til en utvikling i
turismen i Norge, med økt bobilbruk på sikt, med medfølgende økt etterspørsel etter
bobilparkering. Når grensene er åpnet, er det sannsynlig at det blir økt grad av
bobilturister fra utlandet. Etterspørselen fra utenlandske turister kan bli redusert i likhet
med i Norge, dersom innenlandsreiser har fått fotfeste også der.
Tilrettelegging for bobilparkering handler i vesentlig grad om hvor mye bobilturisme
kommunen ønsker. Samtidig risikerer man vilkårlig parkering ved å ikke tilrettelegge for
bobilparkering, noe som kan medføre redusert trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet,
forsøpling, misnøye eller tapt inntekt og aktivitet som følge av at man ikke møter
etterspørselen på tilstrekkelig nivå. Med tanke på brannsikkerhet etc., er bobilparkering
med forsvarlig drift hensiktsmessig.

4.3. Forslag til tiltak
Behovet for tiltak knyttet til bobilparkering er både knyttet til potensielt økt etterspørsel,
og krav om bedre tilrettelegging knyttet til blant annet forurensning. Det er imidlertid
størst usikkerhet knyttet til fremtidig etterspørsel. Det anbefales derfor å prioritere å
oppfylle kravet, og å gjøre en mer detaljert utredning knyttet til etterspørselen på sikt.
Dette beskrives i mer detalj senere i delkapittelet.
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Etablere tilbud for tømming uavhengig av campingplasser
Kommunen tilbyr parkering over lengre tid ved turområdene, som gir bobilturistene
attraktiv parkering nærme målpunkter. Som et tillegg til dette tilbudet, trengs det tilbud
om tømming av septiktank. Det er funnet plassering for tømmestasjon for bobiler på
Sandbakken og Skipstadsand jf. Kommunedelplan for parkering37. Sandbakken er plassert
i nærheten av dagens bobilparkeringer på Kirkøy, og Skipstadsand i nærheten av den
store campingen på Listranda, og relativt nær Hvaler camping. Dette vurderes som
hensiktsmessige plasseringer, nær fylkesveien, og med andre aktiviteter som muliggjør
tømming.
Definere hvor det er ønskelig med bobilparkering
På utfartsparkeringene er bobilene i konkurranse med andre brukere om
parkeringsplassene. Der det er størst trykk på utfartsparkering kan bobilparkering
forhindre andre i å bruke friluftsområdene. I tillegg er det fare for at dårlig tilrettelegging
fører til forsøpling i sårbar natur. Vi anbefaler derfor at kommunen foretar en systematisk
gjennomgang alle utfartsparkeringsplassene og tar stilling til om det er ønskelig med
bobilparkering eller ikke på disse plassene. Der det ikke er ønskelig av årsakene nevnt
over, bør bobiler forbys. Der bobiler ønskes velkomne bør det tilrettelegge med
sanitæranlegg som hindrer forsøpling eller andre skader på naturen.
Gi insentiv for å tilrettelegge for tømming og andre fasiliteter ved campingplasser
En stor andel av bobilovernattingen skjer imidlertid, og bør skje, i forbindelse med
etablerte bobilparkeringer. Det bør jobbes for å gi eierne av disse insentiver for å
tilrettelegge for både strømføring og tømmemuligheter av spillvann og septiktank, i
tillegg til sanitær/spylevann. Private campingplasser er utenfor kommunens mandat, men
det kan for eksempel gis økonomisk støtte til etablering av slike fasiliteter. På sikt kan dette
være med å skape økt kundegrunnlag for campingplassen, sånn at det gir verdi for alle
parter.
Videre utrede hvor det er ønskelig å parkere og ønskede fasiliteter
Kartleggingen av bobilparkeringer i dag viser at etablerte bobilparkeringer er i overvekt
på Kirkøy (se Figur 4-1). Etablering av bobilparkering på Vesterøy, anses derfor som et
behov. Det samme gjelder ved Spjærøykilen. Da bobilturistene sannsynligvis ikke har
tilgang til privatbåt, kan tilgang på flere bobilparkeringer redusere ekstra trafikk ved at de
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overnatter i nærheten av ulike tilbud, og potensielt gi mer utskiftning på
bobilparkeringene. Etablering av bobilparkering vil imidlertid kreve stort areal, som
samtidig bør minimeres. Bobiler krever for eksempel minimum 3 meter avstand mellom
boenheter av brannhensyn, og det må være adkomst for brannbil38. For å etablere
bobilparkering på rett sted, anbefales en utredning av hvor det er etterspørsel. Det
anbefales å lage en spørreundersøkelse blant Bobilforeningen om hvor bobileierne
ønsker å parkere på Hvaler, og hva som er viktig for dem ved valg av parkeringsplass, for å
møte brukerne. Er det for eksempel viktig med fleksibilitet? Eller forutsigbarhet og tilgang
til ulike fasiliteter? En slik utredning bør også brukes til å undersøke hvilke fasiliteter som
bør prioriteres, i tillegg til å kartlegge reisevaner blant de besøkende mens de oppholder
seg på Hvaler. Når konkrete lokasjoner er vurdert, kan det gjøres en oppfølgende
undersøkelse med medvirkning fra brukerne, for å avklare hvilke lokasjoner som
anbefales.
I 2012 ble det utført en undersøkelse blant 2000 medlemmer i Norsk Bobilforening, som
viste at bobileierne har ulike prioriteringer omkring hvordan de helst ønsker å parkere,
men at det samtidig var relativt jevn etterspørsel etter bobilparkering både sentrumsnært
og på campingplass, i tillegg til i flere prisklasser39. De fleste er imidlertid villige til å betale
noe, se Figur 4-2. Sentrumsnær bobilparkering, med fasiliteter er høyest i etterspørsel. En
mulighet kunne være å tilby sentrumsnær bobilparkering med forskjellige muligheter for
fasiliteter og prisklasser.

Figur 4-2 Kartlegging av hvor bobileierne helst vil parkere fra spørreundersøkelse utført av Norsk
Turistutvikling. Kilde: Plan for bobilparkering Risør sentrum.
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De samme bobileierne rangerte sikkerhet/trygghet, tømmeforhold for spillvann og toalett,
fred og ro, sikkerhetsavstand mellom plassene, vertskap/god service, at plassen er plan,
påfylling av/tilkobling til rent vann, tilkobling til strøm, nærhet til
sentrum/shopping/spisetilbud og sanitæranlegg som de viktigste faktorene ved valg av
overnattingsplass40. Dette kunnskapsgrunnlaget er fra 2012, men antas å fortsatt være
representativt. Dersom det har vært stor utskiftning i bobilbrukere under korona, kan
imidlertid nye brukergrupper ha kommet til og behovene blitt endret.
Basert på tilgjengelig kunnskap om bobilparkering, anbefales det ha et variert tilbud for
bobilparkering på Hvaler, som dekker mest mulig av et bredt behov. Sentrumsnære
bobilparkeringer og campingplasser bør ha størst kapasitet, og det bør være mulighet for
å velge ulike prisklasser og fasiliteter. Det bør også være tilstrekkelig med campingplasser
tilgjengelig. 78 % av de spurte medlemmene ønsker noen form for fasiliteter, og da bør
de prioriteres i nevnte rekkefølge. Ved valg av lokasjon bør behov for inngrip i naturen
minimeres.
Det bør søkes en balanse mellom bobilparkering som er plassert ut ifra attraktivitet, med
hensyn til nærhet til spisesteder og severdigheter, strøm, sanitæranlegg, vann, mulighet
for tømming av septik, og allmenn tilgjengelighet til de samme områdene og funksjoner.
I Skjærhalden bør det tilrettelegges for bobilparkering utenfor sentrum, for å unngå trafikk
av bobiler inne i sentrum, av hensyn til trafikksikkerhet, utslipp etc. Det bør også legges
vekt på lavt støynivå og innsyn fra naboer/vei ved lokalisering av bobilparkering.
På alle bobilparkeringene bør det være informasjon om Hvaler og hvordan man kan
komme seg rundt uten bil. Det anbefales å etablere bobilparkering med uttak for strøm
og lademuligheter, med utvikling av elektriske bobiler, som annen persontrafikk. Ved å
tilby ladepunkter, kan man tjene på utleien, som kan være et insentiv for å etablere
bobilparkering.
Samarbeid med det private
Kostnad ved etablering kan dekkes av avgift for parkering over tid. Det er trolig behov for
samarbeid med private aktører/grunneiere. Ved eventuell etablering av kommunale
bobilplasser med tilskudd til drift, bør det skje med medvirkning fra allerede etablerte
campingplasser, for å unngå konkurransevridning og opprettholde en samarbeidsvillig
situasjon. Dette gjelder særlig dersom kommunen etablerer bobilparkering som
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konkurrerer med campingplasser. NHO Reiseliv anbefaler at kommuner innfører et
anbudssystem som åpner for at eksisterende campingbedrifter kan drifte plassene for å
unngå denne konfliktsituasjonen41.
Styre bobilparkering i kommuneplanens arealdel
Etter å ha innhentet detaljert kunnskapsgrunnlag om elbilparkeringsbehovet, er det,
dersom kommunen ønsker det, mulig å få mer styring med plassering av campingvogner
ved å gi bestemmelser til kommuneplanens arealdel om dette, jf. (pbl.) § 11-9 nr. 6.
Bestemmelsene kan være for eksempel forbud mot plassering av campingvogner i deler
av kommunen eller andre fastsatte vilkår. Det kan avsettes areal til campingformål i
kommuneplan eller reguleringsplan, med arealformål bebyggelse og anlegg med
underformål fritids- og turistformål, SOSI -kode 117042.
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5. El-ladepunkter
5.1. Dagens situasjon
Når det gjelder ladepunkter, defineres behovet som tredelt i Hvalers ladestrategi;

hjemmelading, destinasjonslading og hurtiglading. Hjemmelading skjer hjemme eller ved
arbeidsplass med lav effekt over lengre tid. Destinasjonslading skjer ved destinasjon for
ulike ærender, typisk bysentrum eller kjøpesenter. Hurtiglading skjer med høy effekt og
over kort tid, gjerne langs hovedveinettet, underveis til et reisemål. Hjemmelading styres
av boligeieren, mens hurtiglading typisk etableres og driftes av private selskaper.
Destinasjonslading tilbys ofte av kommunen43, og er billigere å bruke enn hurtiglading.
Det er ladepunkter for destinasjonslading for elbiler plassert flere steder på Hvaler. I
Skjærhalden tilbyr kommunen lademuligheter ved rådhuset (14 ladeplasser) og
Sandbakken miljøstasjon (to ladeplasser), like nord for Skjærhalden. Ladeplassene ved
rådhuset kan kun benyttes utenom kontortid (kl. 16.00-07.00) og i helgene44. Det er også
privat tilbudt lademuligheter i Skjærhalden sentrum ved Kornmagasinet (seks ladeplasser).
Se mer om ladepunkter i Skjærhalden i Trafikkanalyse Skjærhalden.
Ifølge Strategi for ladeinfrastruktur i Hvaler kommune var det planlagt utbygging av
kommunale el-ladepunkter i 2017-2018 ved Utgårdskilen og Hauge på Vesterøy,
Dypedalsåsen omsorgshjem på Spjærøy, ved Hvalerhallen i Rød på Asmaløy45, vist i Figur
5-1. Disse er ikke etablert per februar 2022. Det er ingen hurtigladere i kommunen per
januar 2022, men det jobbes med å etablere en hurtiglader ved Rådhuset på Skjærhalden
og i Ødegårdskilen46.
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Figur 5-1 Kommunale el-ladepunkter i Hvaler kommune. Kilde: Strategi for ladeinfrastruktur i Hvaler kommune
2016-2020.

5.2. Behov for el-ladepunkter
Behovet for el-ladepunkter belyses i form av utvikling i elbilandel og – bestand, sett i
sammenheng med brukere med behov for lading i Hvaler kommune. Det vurderes
deretter fremtidig behov ut fra utviklingstrekk i samfunnet, og foreslås til slutt tiltak for elladepunkter i kommunen.

5.2.1. Elbilandel/-bestand
El-bilandelene for landet er hentet fra SSBs statistikkbank over bilparker, fra Registrerte
kjøretøy, etter region, statistikkvariabel, år og drivstofftype, hvor prosentandelen
elbilandeler er hentet ut for år 2020. Dataen er på kommunenivå. Statistikken viser at den
høyeste elbilandelen er i på Vestlandet, med vestlandskommunene Askøy, Bergen og
Austevoll. Deretter følger Bærum og Oslo, med 23 % elbilandel. Figur 5-2 viser en oversikt
over elbilandelene i Norge på kommunenivå. Tilreisende turister som ikke eier
fritidseiendom på Hvaler kan også ha ladebehov, og da er elbilandelen for områdene
innenfor dagsturavstand, samtidig som de trenger lading på tur, en indikasjon på
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etterspørselsbehovet. Avstanden man kjører til/fra og rundt i kommunen påvirker også
behovet for lading. Da de fleste nye el-biler har god rekkevidde, noe som reduserer
behovet for ladepunkter.

Figur 5-2 Elbilandel i kommunene i Norge i 2020. Kilde: SSB.

TØI har sammenstilt personbilparkandelen for ulik teknologi ved utgangen av 2018 fordelt
på fylkesnivå, vist i Figur 5-3. Tendensen er det samme, med høyest andel i Akershus, Oslo
og Rogaland og Hordaland. Innad i fylkene kan det være kommuner som trekker opp og
ned, men kartet på kommunenivå i Figur 5-2 viser at det er til dels forskjell på regionalt
nivå, hvor tendensene er som vist i 2018, dog med størst vekst på Vestlandet.
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Figur 5-3 Personbilparkens fordeling på energiteknologier per 31.12.2018. Prosent av bilbestanden i fylket.
Kilde: TØI-rapport 1689/2019 Framskriving av kjøretøyparken.

TØI har også fremskrevet elbilandelen med utgangspunkt i nasjonalbudsjettet for 2019 og
NTP, vist i henholdsvis Figur 5-4 og Figur 5-5. Det ses at bestanden (og andelen) dieselog bensinbiler reduseres raskt i begge scenarioer. Batterielektriske biler og hybride
bensinbiler som kan lades utgjør flertallet av bilbestanden rundt år 2025/2030 i begge
scenarioene. Hovedforskjellen er at NTP-banen forespeiler færre hybride bensinbiler.

Figur 5-4 Bestand av personbiler ved årsslutt 2010-2050, etter energiteknologi, med utgangspunkt i
nasjonalbudsjettet 2019. Kilde: TØI-rapport 1689/2019 Framskriving av kjøretøyparken.
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Figur 5-5 Bestand av personbiler ved årsslutt 2010-2050, etter energiteknologi, med utgangspunkt i NTP.
Kilde: TØI-rapport 1689/2019 Framskriving av kjøretøyparken.

Elbilbestanden i Norge forventes å øke raskt, og tallene for elbilandeler i dagens situasjon
tyder på at det kommer til å skje med ulikt tempo i ulike deler av landet, se Figur 5-6.
Trenden frem til i dag har vært rask elektrifisering i flere områder rundt Hvaler, og denne
trenden antas at kommer til å fortsette. I 2050 forventes elbilandel på opp mot 90 % her.

Figur 5-6 Elbilandel i de enkelte fylker 2010-2050. NB19-banen uten tak for elbilandelen i Oslo. Kilde: TØIrapport 1689/2019 Framskriving av kjøretøyparken.
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5.2.2. Brukere med behov for lading
Behovet for lading er sammensatt av ulike brukergrupper, med ulike tidsrammer og
målpunkter, og ulike ladebehov. Det er definert følgende brukere, som gås gjennom i mer
detalj i det følgende:


Hytteeiere og -gjester



Turister



Fastboende



Ansatte



Kommunale tjenestebiler



Tunge kjøretøy (busser og varetransport)

Hytteeiere og -gjester
En stor del av trafikken på Hvaler er knyttet til fritidseiendommene i kommunen. Antall
fritidseiendommer er mer enn dobbelt så høyt som antall eneboliger og leiligheter
benyttet som bosted47. De fleste turistene i kommunen er også hytteturister, da Hvaler
kommune har et høyt antall hytter. Masteroppgaven «Samarbeidsmuligheter og
utfordringer - En analyse av reiselivsnæringen i og rundt Ytre Hvaler nasjonalpark» viser til
at 70 % av turistovernattingene i Østfold var knyttet til private hytter og hos kjente i 2009,
og at flertallet i Norge besøker venner om sommeren. Det er få kommersielle
overnattingssteder på Hvaler i dag48. Hytteturister utgjør derfor majoriteten av trafikken og
ladebehovet, sammenlignet med feriegjester som overnatter på kommersielle
overnattingssteder, og også fastboende. En kartlegging utført for Hvaler Hytteforening av
89 hytteeiere i 2012 viste at 77 % bruker hytta utenfor sommersesong, med ca. 90
bruksdøgn i snitt49. Utviklingen siden 2012 har trolig gitt en økning i antall bruksdøgn og
prosentandel som bruker hytta utover sommersesong, som følge av nye muligheter for
fjernarbeid og økt standard på hyttene.
Hyttetrafikken og -bruken er sammensatt. Det kan være eiere, familie eller gjester, som
bruker hytta, utleie og lignende. For å vurdere el-ladepunktbehovet knyttet til hyttetrafikk,
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antas det imidlertid at de fleste som bruker fritidseiendommene er eierne av dem, med én
bil i bruk per besøk. Denne antagelsen benyttes for å anslå behovet.
Elbilsalget i Norge er høyt, men med ulik hastighet i forskjellige deler av landet. Det er
derfor sett på elbilandeler i Norge, holdt sammen med data over adressene til eiere av
fritidseiendommer på Hvaler. Dette gir en indikasjon på hvor stor andel av hytteeierne
som har elbil.
Det vurderes at behovet for el-ladepunkter er større for brukere av fritidseiendommer
sammenlignet med helårsregistrerte beboere, som antas å kjøre kortere avstander på
Hvaler, og i større grad ha ladeinfrastruktur på egen tomt. Ikke alle hytteeierne på øyene
tilknyttet fastlandsveien har parkeringsmulighet på egen grunn50. Disse vil være avhengig
av andre løsninger enn lading på egen fritidseiendom. Hytteeiere med flere biler (enn de
har parkeringsmulighet for) og med besøk av andre, vil også ha behov for andre løsninger
enn hjemmelading.
Hytteeiere på Hvaler har behov for lading før/etter kjøretur der de kjører fra, i likhet med
potensielle hyttegjester. For å vurdere ladebehovet knyttet til hyttebruk, gjøres det en
vurdering av elbilbestand knyttet til hytteeiere på Hvaler. Det ses kun på eiere med
postadresse i Norge. Det er totalt registrert 4613 eiere av fritidseiendommer på Hvaler.
Hytteeierne på Hvaler har bostedsadresse spredt utover Norge, med hytteeiere registrert i
133 av 363 kommuner i Norge. Kommunen med flest hytteeiere er Oslo, hvor 1597
hytteeiere er registrert. Den høyeste andelen av hytteeiere på Hvaler er registrert med
bostedsadresse rundt Oslofjorden, se Figur 5-7. Oslo har høyest andel, med 35 %,
deretter følger Fredrikstad med 15 %, og Bærum med 7 %.
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Figur 5-7 Oversikt over bostedskommune for hytteeierne på Hvaler. Kilde: Hvaler kommune.

Antall hytteeiere per kommune er ganget med elbilandelen i respektiv kommune, for å
vurdere et gjennomsnittlig antall elbiler blant hytteeierne på Hvaler. Fordelingen av antall
elbiler totalt blant hytteeiere på Hvaler som bor i Norge er vist i Figur 5-8. Fordelingen
viser at det forventes flest elbiler fra Indre Oslofjord og områdene rundt Hvaler. I dette
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området er det både flest hytteeiere og relativt høy elbilandel her (se Figur 5-2 og Figur
5-6). Til sammen gir dette ca. 800 elektriske biler blant hytteeierne på Hvaler.

Figur 5-8 Antall elbiler gjennomsnittlig per hver bostedskommune for hytteeiere på Hvaler. Kilde: SSB og
Hvaler kommune.

For å estimere antall personbiler med behov for lading på Hvaler i forbindelse med
hyttetrafikk, er det antatt at 80 % ikke har egen ladeinfrastuktur, grunnet
parkeringssituasjonen på Hvaler, hvor mange ikke har egen parkeringsplass ved egen
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fritidseiendom. Det antas videre at 75 % av fritidseiendommene er i bruk til enhver tid i
høysesongen, og 25 % i lavsesong. Antall biler med ladebehov avhenger av hvor mange
av de potentiele elektriske kjøretøyene som faktisk blir bruk til hytta. Under en antagelse
om at 20 % av elbileierne bruker den til hytta i dag, er etterspørselen 90 kjt i høysesong og
30 utenfor. Under en antagelse om at 70 % av de som eier elbil bruker elbilen til hytta, er
antallet biler med ladebehov i høysesongen 330 og i lavsesong 110 biler i dagens
situasjon, se Tabell 5-1. I en situasjon hvor alle eierne av elbileiere bruker den til hytta, blir
etterspørselen 470 i høysesong og 160 i lavsesong. Dette anses imidlertid som lite
sannsynlig, da det ikke er et stort ladetilbud på Hvaler i dag.
Tabell 5-1 Antagelser for, og estimert antall kjøretøy med ladebehov knyttet til fritidseiendom per desember
2021.

Antall biler med ladebehov [kjt] ved gitt
andel elbileiere som bruker den til hytta
Andel som ikke Andel på
har egen
Hvaler
ladeinfrastruktur samtidig
Høysesong
Lavsesong

80 %

20 %

50 %

70 %

100 %

75 %

90

240

330

470

25 %

30

80

110

160

Ladebehovet knyttet til hyttetrafikk kan være betydelig. Det å ikke ha tilgjengelig
lademulighet, hever terskelen for å bruke elbil til hytta, og kan bidra til at hytteeiere velger
å ha fossilbil i tillegg til elbil, siden de er avhengig av å bruke den til hytta. Tilstrekkelig
ladeinfrastruktur er derfor essensielt i overgangen til nullutslippstrafikk.
Hyttefolket har behov for offentlige ladeplasser. Behovet deres kan potensielt dekkes av
hurtigladere langs veien og kortere destinasjonslading underveis i ferien, eller ved
langtidslading.
Turister
Hvaler kulturvernforening har siden 2012 leid ut kystledhytter i samarbeid med
Oslofjordens Friluftsråd. Besøkstall på deres hytter viser at 2020 var et rekordår for utleie,
og at 2021 hadde enda flere besøkende. Antallet døgn hyttene var utleid steg med 29 %,
og antallet gjestedøgn med 34 %. Kulturvernforeningen forventer at reisemønsteret i
befolkningen går mer tilbake til normalen når oppfordringen om å feriere i Norge
bortfaller. Samtidig tror de at bevisstheten rundt kystledhyttene har truffet nye grupper de
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siste to sesongene, og tror derfor fortsatt på godt besøk51. Denne betraktningen gjelder i
utgangspunktet bare deres fire hytter, men kan antas å være noenlunde representativ for
resten av Hvaler, og gir en indikasjon på fremtidig utvikling. I snitt var hyttene til
Kulturvernforeningen utleid 136 dager (antatt jevn fordeling mellom antallet utleide døgn
og hyttene), og i snitt var det 3,4 personer på hyttene per utleid døgn52.
I vår- og sommerperioder er det registrert mer enn 30 000 personer som oppholdt seg i
kommunen. Med antagelsen om at ca. 75 % av fritidseiendommene på Hvaler er i bruk
samtidig i sommersesongen, og med antagelsen om 3,4 personer på hytta samtidig, og at
det er ca. 4700 fastboende på Hvaler, svarer det til at ca. 13 500 personer som oppholdt
seg på Hvaler ikke fastboende eller hyttebeboer. Med tanke på at det kommersielle
overnattingstilbudet er lite, tyder det på at det er et stort antall turister som er på
dagsbesøk eller som skal overnatte i friluft eller ved kommersielle tilbud.
Tilreisende til Hvaler som skal overnatte uten tilknytning til

fritidseiendommer/hotell/overnattingstilbud (kalt «i friluft»), kan ha behov for offentlig
tilgjengelig ladeinfrastruktur. Overnattingsbesøkende kan komme relativt langveisfra, og
ha behov for lading ved ankomst/før avreise. Det antas at bilbruken internt i Hvaler er
relativt lav under oppholdet, men at kjøring til butikk etc. kan være utstrakt.
Overnattingsbesøkende har derfor både behov for strøm til reisen til og fra Hvaler, og til
en viss grad for å kjøre på Hvaler under oppholdet.

Feriegjester ved hotell/overnattingstilbud har behov for å lade i likhet med andre
feriegjester. Dette behovet antas i stor grad å være dekt ved overnattingstilbudet. Dersom
lading ikke er tilgjengelig, vil også disse være potensielle brukere av offentlig tilgjengelig
ladeinfrastruktur. Overnatting annonsert via Airbnb på Hvaler og Visit Fredrikstad &
Hvaler, utgjør i overkant av 120 overnattingsenheter. Med antagelsen om 3,4 personer per
utleieenhet i snitt fra OF sine hytter, bekrefter dette at overnattingsgjestene ved
kommersiell utleie utgjør en liten andel av trafikken på Hvaler. Under antagelsen om 2,2
personer per bil i snitt, svarer tilbudet av kommersiell overnatting til et ladebehov på ca.
190 elbiler.
Uansett, tyder dette på at overnatting i friluft og dagsbesøk utgjør en stor del av
trafikken fra turister. Estimert basert på 30 000 besøkende, ekskludert hytteeiere og gjester og fastboende, er det i sommermånedene rundt 13 000 personer som er i Hvaler
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kommune for å overnatte i friluft eller på dagsbesøk. På bakgrunn av nærheten til
Fredrikstad, kan det antas at en del overnatter her og tar dagsbesøk til Hvaler. Det antas at
en del av de besøkende om sommeren er turister som kommer langveisfra og bor i
Fredrikstad, og reiser med kollektivtransport til Hvaler. Vi antar at ca. 60 % av turistene i
sommermånedene ankommer med bil. Resterende antas å ankomme med fritidsbåt, buss
eller ferje. Det er videre gjort en antagelse om at turistene som ankommer i bil har samme
geografiske fordeling som hytteeierne på Hvaler. Dette svarer til et ladebehov på 600
elbiler, forutsatt 2,2 personer per bil i snitt. Ladebehov i forbindelse med overnatting i telt,
kan dekkes dersom teltplassene tilbyr strøm, eller dersom det er strøm på
utfartsparkering. Det er imidlertid mest sannsynlig at ladebehovet dekkes ved hurtiglading
langs hovedveien eller ved utfartsparkeringer. Dagsbesøk har også det samme behovet,
da lading over natten/over lengre tid er mindre aktuelt.
Bobilturister har også ladebehov på sikt når utviklingen av elektriske bobiler tar fart.
Behovet for bobilturister er hovedsakelig langs veinettet, da de kjører mange forskjellige
steder. Behovet til elektriske bobiler kan også dekkes av at det tilbys el-ladepunkter ved
oppstillingsplasser på bobilparkering/campingplasser. Det foreligger ikke data for å
estimere antall bobiler med ladebehov på Hvaler i dag. Det antas at ladebehovet ikke er
stort i dag, da teknologien ikke er så utviklet at innkjøpskostnaden er på et nivå som gir
utstakt bruk.
Fastboende
Per 2020 var det registrert 336 personbiler med el som drivstoff i Hvaler kommune53. Det
antas at disse i stor grad har mulighet for hjemmelading. Det antas ikke at mangel på
lading i Hvaler er en stor hindring for anskaffelse av elbil blant fastboende, da det er
mange lademuligheter i Fredrikstad og langs hovedfartsårene til andre byer. Fastboende
på de østre øyer har imidlertid i utgangspunktet begrenset mulighet for hjemmelading.
For deres abonnementsparkeringer vil lading over natten dekke deres behov. Uten lading
ved arbeidsplass e.l. antas mangel på lademuligheter å være en barriere for å anskaffe
elbil. Befolkningen på østre øyer utgjør 4 % av Hvaler kommune, basert på at det er 82
boliger med fastboende og i gjennomsnitt 2,06 personer per husholdning i Hvaler
kommune i 202154. Statistisk svarer dette til at det er ca. 10 biler som har behov for
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ladeinfrastruktur blant fastboende på østre øyer, mens ca. 320 elbiler har ladebehov
bosatt på fastlandet.
Ansatte og kommunale tjenestebiler
Ansatte i Skjærhalden kan også ha behov for el-ladepunkter. Det antas imidlertid at de
fleste av disse har lademuligheter hjemme, og at lademuligheter ved arbeidsplassen kan
dekke deres ladebehov. Lademuligheter ved arbeidsplassen vil imidlertid uansett være
positivt, og kan være en medvirkende faktor til økt bruk av elbil. Lademuligheter for
kommunale tjenestebiler kan også bidra til at bilparken til kommunen kan elektrifiseres.
Strategi for ladeinfrastruktur i Hvaler kommune har foreslått lading for ansatte ved
rådhuset og Sandbakken miljøstasjon på Kirkøy, Hvaler ungdomsskole (Hvalerhallen) på
Rød, Dypedalsåsen omsorgssenter og Hauge barnehage og Åttekanten skole, og for
kommunale tjenestebiler ved de samme funksjonene, med unntak av Hauge barnehage
og Åttekanten skole55.

5.3. Forslag til tiltak
Etablering av ladeplasser i tråd med etterspørsel
Basert på beskrevne forutsetninger, er et anslag for antall biler med behov for lading
estimert i og utenfor høysesong. Det største behovet i høysesong er anslått å være fra
trafikk knyttet til turister som kommer for dagsbesøk eller overnatting i friluft. Dette
behovet oppstår hovedsakelig i sommersesongen. Det ses at behovet for lading deretter
er estimert til å være størst for fastboende, og hyttegjester, før gjester ved
hotell/overnatting. Elbilantallet med ladebehov for hytteeiere er ved 50 % andel av
hytteeierne som bruker tilgjengelig elbil, se Tabell 5-1 for følsomhet for antagelsen. Tallet
for bobiler og ansatte og kommunale tjenestebiler er ukjent, men antatt lavt.
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Figur 5-9 Estimert antall biler med ladebehov for ulike brukergrupper i høysesong.

I lavsesongen er det totale behovet estimert til ca. det halvparten av sommersesongen.
Det er lagt til grunn en antagelse om at turistvolumet i lavsesongen er 23 % av
høysesongen, og at 77 % av hytteeierne er der, i tråd med bruken av hytter på Hvaler
rapportert i kartlegging utført for Hvaler Hytteforening56. Dette er et estimat på en
dimensjonerende situasjon, og realistisk antall samtidig biler er lavere. I lavsesongen
estimeres fastboende på Hvaler generelt til å ha det største behovet for lading, og dette er
like stort som i høysesongen. Deretter følger turister på dagsbesøk eller i friluft, og
deretter hytteeiere og fastboende på Østre Øyer.

Figur 5-10 Estimert antall biler med ladebehov for ulike brukergrupper utenfor høysesong.

Disse brukergruppene har som beskrevet ulike typer behov for lading. Behovene er
kategorisert etter ladetypene hjemmelading, destinasjonslading og hurtiglading, vist i
Tabell 5-2. Rødfarge indikerer behov, mens grønn at det ikke er behov, og styrken på
fargen indikerer hvor stort behovet er. Behovet for destinasjonsladere og hurtigladere er
knyttet til hyttefolket og turister, mens fastboende har behov for og antatt mulighet for
hjemmelading. Reisevanene til brukergruppene med behov for destinasjonslading
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fordeler seg mellom utfartsparkering, pendlerparkering, privat parkering og
bobilparkering. Med utfartsparkering i denne forbindelse menes både i forbindelse med
friluftsområder og service/næring/tjenester som butikk eller i sentrumsformål.
Hurtiglading langs fylkesveien møter også behovet til hyttefolket og turister. Det kan
tolkes at lading bør legges på parkeringsplasser med et annet formål, som pendling og
utfart.
Tabell 5-2 Estimert type ladebehov for elbilene innenfor hver brukergruppe.
Bruker
gruppe

Undergruppe

Hyttefo
lk

Hytteeiere

Turister

Feriegjester - bobil

Hjemmelading
(antatt
mulighet)
20 %

Destinasjonslading (antatt behov)
80 %

Ingen

100 %

50 %

Allment tilgjengelig P,
campingplass/bobil-P
Allment tilgjengelig P
Allment tilgjengelig P

Utfartsparkering,
bobilparkering
Utfartsparkering
Utfartsparkering

50 %

Ev. allment tilgjengelig P

Utfartsparkering

100 %

Ingen

Ev. allment tilgjengelig P

Pendlerparkering

Ingen

100 %

Ev. allment tilgjengelig P

Pendlerparkering

100 %

Ingen

Ev. ved arbeidsplassen

Hos kommunen

Ingen

Feriegjester - friluft
Dagsbesøk

Fastbo
ende

Feriegjester
hotell/overnattingsstede
r
Fastboende - Hvaler
generelt
Fastboende - Østre øyer

Ansatte
Kommunale
tjenestebiler

Allment tilgjengelig P eller
felles-P for hytter

Parkeringstype
relevant for
destinasjonslading
Utfartsparkering, privat P

Hurtigl
ading
Eller
langs
fylkesve
ien

Ikke
behov

Basert på estimat av etterspørselen og vurderinger av ladebehov er det anslått hvilke
typer lading behovet er størst for. Behovet er størst for destinasjonslading eller
hurtiglading fra turister og hyttefolk. De bør plasseres på utfartsparkeringer og ved
bobiler. I vintersesongen er det som vist færre turister, og i hovedsak fastboende som har
behov for å lade. Disse antas å i stor grad ha hjemmelading.
Tabell 5-3 Estimert behov for parkeringstypene i høysesong for elbilene innenfor hver brukergruppe.
Brukergrup
pe
Hyttefolk

Undergruppe

Turister

Feriegjester - bobil

Fastboende

Hytteeiere

Feriegjester - friluft
Dagsbesøk
Feriegjester
hotell/overnattingsste
der
Fastboende - Hvaler
generelt
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Hjemmeladi
ng
60

Destinasjonsladin
g/hurtiglading
236

Parkeringstype relevant for
destinasjonslading
Utfartsparkering, privat P

Ingen

482

95

95

Utfartsparkering,
bobilparkering
Utfartsparkering
Utfartsparkering
Utfartsparkering

323

Pendlerparkering

53

Fastboende - Østre
øyer

13

Pendlerparkering

Fremtidig etterspørsel etter ladepunkter
Etablering av ladeinfrastruktur og utbygging av parkeringsplasser er kostbart og har stor
innvirkning på naturen. Som beskrevet, er etterspørselen etter ladepunkter i
utgangspunktet stor. Med forventninger om elbilandeler på 90 % i fremtiden, samt
befolkningsvekst og trafikkvekst, kan behovet på den ene siden se ut til å øke. Men, mens
elbilandelen og elbilbestanden øker, øker også rekkevidden til bilene, og samtidig også
tilgangen til infrastruktur for lading hjemme, i tillegg til at lading går stadig raskere. Dette
gjør at ikke nødvendigvis er behov for en stor økning i antall allment tilgjengelige
ladepunkter i fremtiden. Effekten på ladepunktbehovet er oppsummert i Tabell 5-4.
Tabell 5-4 Trender som påvirker fremtidig etterspørsel etter ladepunkter. Rødt symboliserer økt etterspørsel
og grønn redusert.

Trend

Etterspørsel etter el-

Tidsperspektiv (hvor lenge det er til

ladepunkter

det skjer)

Økt elbilandel

++

Kort

Økt elbilbestand

+

Kort

Økt rekkevidde på elbilene

-

Mellomlang

Økt tilgang til ladeinfrastruktur

-

Mellomlang

-

Mellomlang

--

Lang

hjemme
Raskere lading ved
ladepunktene
Overføring av turer til
kollektivt, sykkel og gange

Det fremtidige behovet er usikkert, men kan antas å ikke være så mye større enn i dag, da
det er trender som både øker og reduserer behovet for el-ladepunkter. Det bør heller tas
utgangspunkt i dagens behov. Der det ikke er uforholdsmessige negative påvirkninger på
natur, kan det legges til rette for økning av kapasitet, og så kan man se an behovet før det
utløses. Kommunens ladestrategi omfatter tilrettelegging for å øke antall ladeplasser ved
framtidig behov, med minimum trekkerør til stolpe, ved samtlige ladelokasjoner57.
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I fremtiden, så vel som i dag, er sesongvariasjonen av ladebehovet en nøkkelfaktor for
effektivitet. Ladeinfrastrukturen brukes hele året av noen med ett behov, mens det i
sesongperiodene er mye større behov.
Gradvis utbygging
For å møte fremtidig behov, bør utbygging skje gradvis, etter hvert som man bygger opp
kunnskapsgrunnlag. Dette kan være med innhentet informasjon fra når ladestasjoner blir
brukt etc., for å etablere et tilbud tilpasset bruken.
Variasjon i tilbudet
Geografisk og med tanke på ladeeffekt kan kompleksiteten i parkeringen på Hvaler best
møtes med variasjon i tilbudet. Som beskrevet er det et vesentlig antall elbiler som
estimeres å ha etterspørsel etter å lade i Hvaler kommune. Disse elbilene skal betjenes av
tilgjengelige ladepunkter. Hjemmelading antas å ikke oppta kapasitet ved eneboliger,
hvor lading tar lengre tid. Destinasjonslading tar lengre tid, og antas å ikke kunne dekke
behovet fullverdig, da det vil kreve mye areal og mange ladepunkter å dekke behovet
med så lav effekt som destinasjonsladerne har. Det vurderes å være et større
brukergrunnlag for hurtiglading langs fylkesveien, da Hvaler har én sentral trafikkåre som
betjener alle øyene, og er nært tilgjengelig de forskjellige målpunktene på Hvaler.
Destinasjonslading på utvalgte steder kan imidlertid øke attraktiviteten. Anbefalt lading for
ulike grupper er definert i Hvalers strategi for ladeinfrastruktur, vist i Tabell 5-558.
Tabell 5-5 Ulike ladere for ulike brukere. Kilde: Strategi for landeinfrastruktur i Hvaler kommune 2016-2020.
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Hurtigladere bør være fokus. Kommunen planlegger ladepunkter i Ødegårdskilen på
Vesterøy og sentrum av Skjærhalden59. For å unngå mertrafikk til sentrum, bør det heller
vurderes plassering ved rådhuset. Ladestolpene må være universelt utformet.
Hvaler kommunes foreslåtte plassering av ladeplasser er vist Figur 5-11. Disse ligger i stor
grad langs fylkesveien, som er hensiktsmessig med tanke på behovet. Generelt er det
hensiktsmessig med destinasjonsladere ved målpunktene til brukerne, da de bruker mer
tid der, mens hurtigladere på de mest brukte veiene, så flest når dem uten ekstra kjøring.
Med bakgrunn i evalueringen av behov mener vi Hvaler kommunes planer for etablering
av ladeplasser er et godt sted å starte. I tråd med anbefaling om gradvis utbygging bør
det innhentes informasjon om ladestasjoner, som grunnlag for videre utbygging av
ladeinfrastruktur for elbil.

Figur 5-11 Foreslåtte lokasjoner for el-lading i kommunens planer.
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Insentiv for at private skal etablere ladeplasser
Jf. ladeinfrastrukturstrategien til Hvaler kommune er det ikke naturlig for kommune eller
annen offentlig part å bygge ut og selge eller drifte hurtigladetjenester. Her finnes det
kommersielle aktører som har driftssystemer for denne typen lading60. Utlysing av
tjenesten bør derfor gjøres. Blant annet kan det jobbes for å få bensinstasjonene til å
installere ladepumper, og ha fossilpumper i mindretall. Behovsvurderingen i tidligere
avsnitt har vist at elbilpotensialet på Hvaler er stort.
Tydelig tilbud
Ved et ladetilbud som en kombinasjon av ulike typer og utbydere, bør kommunikasjonen
av tilbudet være tydelig på stedet og internett, slik at det er mulig å få god oversikt.
Hjemmelading
Hjemmelading er opp til den enkelte i etablerte boliger, men kommunen kan styre
utviklingen av hjemmelading gjennom ulike planer. Ladestrategien beskriver at
«Tilrettelegging for lading av elbil bør skje gjennom utbygging, og det bør derfor settes

krav til utbygger. Kostnaden belastes til syvende og sist beboer, men nivået på kostnaden
vil være betydelig mindre dersom dette løses i byggeprosessen framfor ved enkeltvis
ettermontering. Dersom det settes krav til framlagt, dedikert kurs for strømuttak, kan
beboere selv velge å skaffe passende ladeutstyr eller montere stikkontakt» 61. I
bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel 2019-2030 er det definert
krav til ladeinfrastruktur for ladbare biler, som sier at minst 50 % av alle P-plassene i hvert
parkeringsanlegg skal ha fremlagt strøm for lading i boligbygg med felles
parkeringsanlegg. Andre bygg og anlegg med felles eller offentlig parkering skal ha
parkering hvor minst 30 % av parkeringsplassene har fremlagt strøm for lading, og minst
10 % skal ha ladepunkt før det gis brukstillatelse62. Ladestrategien til Hvaler kommune har
definert at kommuneplanen må sette krav til utbygger om fremlagt egen kurs av
tilstrekkelig kapasitet til minst en p-plass per boenhet, og en framlagt, dedikert kurs på 20
% av gjeste-p-plassene63. Gjennomføring av disse planene vil bidra til økt tilgang på
hjemmelading i kommunen for fastboende. Fra 01.07.2021 er det i TEK17 også krav om at
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alle nye byggverk med parkeringsplass for personbiler og lette varebiler må tilrettelegges
for elbillading. Når det er tilrettelagte føringsveier, er det billigere å installere elbilladere.
Kravet gjelder ikke fritidsbolig som ikke har kjøreatkomst eller byggverk som ikke er
koblet til strømnettet64.

Planlegge for utviklingen av tunge kjøretøy (busser og varetransport)
Overordnede føringer i Hvaler spesifikt, og Østfold og Norge generelt, er at
kollektivandelen skal økes. Delmålet om at all transport i Østfold i 2030 skal være fossilfri
og at andelen av personreiser med kollektiv skal være 20 % i Regional plan for Klima og
energi 2019-2030, og målene om at 75 % av langdistansebusser og 50 % av nye lastebiler
skal være nulluslippskjøretøy i 2030, tilsier et potensielt fremtidig behov for
lademuligheter for buss på Hvaler. For å sikre en god løsning, bør dette hensyntas i tide til
før behovet melder seg. Iht. til en utredning om elektrifisering av busstilbudet i Nedre
Glomma, vil trolig elektrifisering av bussparken øke reguleringstider på endeholdeplasser
noe, og det er fare for kapasitetsutfordringer på holdeplasser i forbindelse med lading65.
Lading for buss i bør derfor ses i sammenheng med regulering i Skjærhalden. Regulering
bør vurderes å flyttes ut av sentrumskjernen. Det bør vurderes sambruk av
ladeinfrastruktur for busser og tyngre kjøretøy.
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Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Lovdata
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Elektrifisering av busstilbudet i Nedre Glomma ØKT/Norconsult 2020
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6. Strategi for etablering av parkering
Det er en ønsket utvikling om et utslippsfritt transportsystem i Østfold og store behov for
lademuligheter allerede i dag. Hvaler kommune har behov for ulike typer parkering og
står overfor ulike problemstillinger, og har mange forslag til steder det kan etableres
parkering. En samlet visualisering av de ulike parkeringsplassene fordelt på formål er vist i
Figur 6-1. Å møte parkeringsbehovet med alle disse parkeringsplassene, krever
beslaglegning av mye areal, særlig på de tre vestre øyene. I hensynssoner for kulturmiljø
anbefales det å ikke tillate etablering av store sammenhengende parkeringsflater66.
Samtidig som tilgang på parkering et viktig premiss for bilbruk, og flere parkeringsplasser
tillater mer trafikk, kan dårlig tilpasset parkering sett i sammenheng den helhetlige
tilgjengeligheten skape økt trafikk i form av letetrafikk.

Figur 6-1 Samlet foreslått parkering i Hvaler kommunes planer.
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Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 Hvaler kommune 2019
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Med bakgrunn i uttrykt behov for parkering, men også uttrykt mål om å øke andelen
kollektiv-, gange- og sykkelreiser, og målet om utslippsfri transport, samt å være en
attraktiv og sunn kommune, anbefales en overordnet parkeringsstrategi hvor parkering
etableres der den kan tjene flere formål. Sambruk av parkeringsplasser kan redusere både
antall og utbyggingskostnader og gi bedre utnyttelse av plassene67,68. Sambrukseffekt
oppstår ved at ikke alle arealbrukskategorier eller reiseformål har maksimalt behov for
parkering samtidig over døgnet og uken. Kommunen kan etter plan- og bygningslovens
§§ 11-8 og 11-9 sette krav om at parkeringstilbudet for ulike formål vurderes samlet når
det skal bygges nye bygg eller når parkering for flere formål samles i ett anlegg
(sambruk)69. Dette innebærer å bruke arealer som fleksibelt kan endres etter behov – for
eksempel å reservere parkeringsareal i større eller mindre grad til pendling etter hvert
som man ser utvikling i hjemmekontor eller kollektivtilbud, enkelt tilrettelegge for flere elladepunkter etc. Samtidig innebærer det at parkeringen er attraktiv å benytte over hele
døgnet og året. Behovet for sambruk øker særlig med behovet for strømuttak på
parkeringsplassene, som er dyrt å anlegge, samtidig som det er et behov for alle typer
parkering på sikt. De store sesongvariasjonene i Hvaler bør møtes med sambruk av
pendlerparkering og hytteparkering, med størst parkeringsbehov henholdsvis utenfor
sesong og i sesong. Disse har også behov for lading, men som kan foregå over lengre tid
og med lavere effekt. Døgnvariasjon kan møtes med sambruk av ladepunkter og
pendlerparkering, og parkering ved funksjoner som næring og tjenester.
Parkering er et tema som omhandler og påvirker innbyggerne i stor grad, i likhet med
transportsystemet som helhet. I forslag til tiltak beskrevet for parkering (delkapittel 2.3,
3.3, 4.3 og 5.3) er det foreslått utredning av behovene til brukerne av parkering, slik at
kommunen har et grundig kunnskapsgrunnlag og tar beslutninger som er best for
fellesskapet. Prosessen for utvikling av parkeringsplasser bør baseres på medvirkning,
hvor brukerne har mulighet til å gi innspill om hva som er viktig for dem.
Ved fremtidig etablering av parkering i Hvaler kommune, bør denne overordnede
strategien om sambruk og brukerinvolvering ligge til grunn, og det bør utredes hvordan
parkeringsplasser kan brukes til dekke flere behov før de anlegges.
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Sambruk av parkeringsplasser TØU/Tiltak.no 2017
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Parkering - virkemidler og effekter TØI-rapport 1493 2016
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Parkering - virkemidler og effekter TØI-rapport 1493 2016
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Det bør vurderes trinnvis utvikling av parkeringstiltak, hvor det gjøres systematiske før/etterundersøkelser av parkeringstiltak og tiltakspakker for å kunne vurdere effekten av
tiltakene og sørge for kontinuerlig forbedring.
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7. Parkeringsnorm
Parkeringsnormer er et offentlig virkemiddel som er hjemlet i plan- og bygningsloven. Ved
utbygging av eiendom setter normen nærmere krav til etablering av parkeringsplasser.
Parkeringsnormen knytter seg spesielt til etablering av nybygg, som gir grunnlag for
trafikk, som i sin tur utløser krav om parkering.
Parkeringsbestemmelser gis til arealformålene. Parkeringsnormene kan gis både i
kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Bestemmelser i
reguleringsplaner overstyres imidlertid ved revisjon av bestemmelsene i kommuneplan
eller kommunedelplan. Ofte fører det til kommuneplanbestemmelser med unntak for
bestemmelser i nyere reguleringsplaner, mens noe eldre planer kanskje ikke får unntak.
Der det finnes bestemmelser om antall parkeringsplasser både i detaljplaner og
kommuneplanen, vil det derfor ofte være vanskelig å holde oversikt over hvilke
bestemmelser som gjelder i ulike deler av et område. Bestemmelsene kan også enkelte
ganger ha ulik ordlyd/formuleringer som kan føre til uklarhet i om bestemmelsene er helt
utfyllende/gjeldende for aktuell arealbruk.
Normene kan utformes på en rekke måter. Her trekkes det frem sentrale prinsipper som
må tas med i vurderingen.
Normverktøyet knytter seg spesielt til formålene, bolig, næring, handel, kontor etc. For en
del andre offentlige bygg og anlegg, vil parkeringskravet generelt måtte vurderes noe
nærmere.
Normverktøyet kan knytte seg til bil- og sykkelparkering. Sykkelparkering er generelt ofte
undervurdert i sentrale områder, med for få plasser, manglende overdekning og
sikkerhet.
Tilgjengelighets betydning for parkeringsbestemmelser
Et områdes tilgjengelighet bestemmes av hvor enkelt det er for mange mennesker å nå
området med bil, kollektivtrafikk, sykkel eller til fots.
Reisemiddelfordeling som vist gjennom f.eks. reisevaneundersøkelser er et uttrykk for
tilgjengelighetsprofilen til et område. Normtall for parkeringskrav bør ses i sammenheng
med hvor stor andel av de reisende som benytter bil, kollektiv, sykkel og gange til/fra
aktuelt område.
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•

Med høy biltilgjengelighet menes her konkurransedyktig reisetid med lite
saktegående køkjøring.

•

Med høy kollektivtilgjengelighet for et område menes at mange har et attraktivt
kollektivtilbud til/fra området i gangavstand fra både start- og målpunkt for reisen
kombinert med høy frekvens. Det innebærer både nærhet, konkurransedyktig
reisetid og god kapasitet, slik at mange har mulighet og finner det attraktivt å
benytte tilbudet.

•

Med høy gange- og sykkeltilgjengelighet menes at mange bor i kort avstand til
aktuelt område, f.eks. 0-5 km. Slik at mange finner det attraktivt å gå eller sykle
fremfor å benytte bil.

I områder med høy kollektiv-, sykkel- og gangtilgjengelighet kan normkravene til
parkering for personreiseintensiv arealbruk være lave og restriktive. Dvs. få
parkeringsplasser per måleenhet.
I områder med lav kollektiv-, sykkel- og gangtilgjengelighet kan normkravene til parkering
være noe høyere og mer åpne.
Det er imidlertid viktig å samordne areal og transportpolitikken. I denne sammenheng
betyr dette at man ikke etablerer personreiseintensiv arealbruk i områder med dårlig
tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivtrafikanter.
Normtyper
Parkeringsnormen kan utformes som minimumsnorm, fastnorm og maksimumsnorm, eller
en kombinasjon av maksimumsnorm og minimumsnorm.
•

Minimumsnormer brukes typisk utenfor sentrumsområder, sentrale områder, store
arbeidsplass- og/eller handelsområder. Minimumsnorm brukes når tilgjengelighet
til og fra området primært er avhengig av bil. Det vil si at gang,- sykkel- og
kollektivtilgjengeligheten til og fra området ikke er særlig god.

•

Fastnorm, maksimalnorm eller kombinasjoner benyttes typisk i sentrumsområder,
sentrale områder, store arbeidsplass- og/eller handelsområder hvor det er større
behov for å begrense bilbruk og effektivisere arealbruken.

Måleenhet
Parkeringsnormen kan knyttes til areal, eller enheter, f.eks. bolig.
•

Areal er en måleenhet som for større utbygginger som helhet kan fungere godt,
f.eks. 1 parkeringsplass per 100 kvm bygd gulv, BRA. En fordel med måleenheten
er at den er enkel og entydig å forholde seg til. Enheten brukes gjerne uavhengig
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av arealformål. En ulempe er spesielt knyttet til leilighetsprosjekter med mange
små boenheter, der mange fort kan stå uten parkeringsplass.
•

Per enhet, f.eks. bolig. Dette er et mål som trenger nærmere detaljering knyttet til
størrelsen på boenheten. En fordel med måleenheten er at den kan skreddersys for
ulike boligstørrelser og formål. En ulempe er at det fort kan bli en stor mengde
varianter av normer tilpasset ulike typer formål, handel, kontor etc. Detaljeringen
blir fort større enn muligheten til å treffe parkeringsbehovene til ulike formål.

Vår anbefaling er å knytte parkeringsnormen til areal for næringsformål, og boenhet for
boliger, med en differensiering mellom store og små leiligheter.
For spesielle formål som idrettsanlegg, forsamlingslokaler osv. bør parkeringskravet
fastsettes på grunnlag av en mobilitetsanalyse der det blant annet tas hensyn til antall
personreiser for formålet, når behovet oppstår, herunder om det er mulig å sambruke
parkeringsplasser der behovet oppstår til ulike tidspunkt på døgnet og uka. Se foreslått
overordnet strategi for etablering av parkering.
Parkering må tilrettelegges både for bosatte, ansatte, gjester og kunder. For boliger vil
gjesteparkering f.eks. kunne utgjøre i størrelsesorden 20 % av parkeringen på dagtid.
Differensiering i soner
Parkeringsnormen bør underbygge den arealpolitikken kommunen ønsker i ulike deler av
kommunen.
Typisk vil det være et ønske om at personreiseintensiv arealbruk bør konsentreres til
områder med god kollektivdekning og grunnlag for mange korte reiser som kan skje til
fots eller på sykkel.
Parkeringstilbudet bør sees i sammenheng med tilgjengelighet og mulig sambruk av
parkeringsplassene. I sentrumsområder vil hver parkeringsplass dekke behovet for flere
ulike ærender fordi det vil finnes en rekke ulike handels og servicetilbud innenfor
akseptert gangavstand fra enhver parkeringsplass.
For at et område skal kunne defineres til å inneha en viss urbanitet/sentrumspreg må
området ha et mangfold av offentlig og privat servicetilbud. For å kunne gjøre en
vurdering av et områdes urbanitet er det vanlig å benytte SSB’s definisjon av om et
område kan defineres som et sentrumsområde.
SSB sin sentrumsdefinisjon:
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1. Eit sentrum er eit område sett saman av ein eller fleire sentrumskjernar og ei sone på
100 meter i kring.
2. Ein sentrumskjerne er eit område med meir enn 3 ulike hovudnæringsgrupper med
sentrumsfunksjonar. I tillegg til detaljvarehandel, må offentleg administrasjon eller helse
og sosiale tenester eller annan sosial og personleg service vere representert. Avstanden
mellom bedriftene skal ikkje vere meir enn 50 meter.
I slike området kan man ha en mer restriktiv parkeringspolitikk, for eksempel ved at
parkeringsnormen kan settes betydelig lavere enn det hver enkelt utbygging isolert sett
krever fordi man kan trekke på felles parkeringsressurser i sentrumsområdet.
Det er svært få slike områder i Hvaler kommune. I den nyeste statistikken fra 2021 er det
ingen områder i kommunen som tilfredsstiller dette kravet. I 2020 var de mest sentrale
delene av Skjærhalden innenfor denne definisjonen.
Seks områder i Hvaler kommune, inkludert to i Skjærhalden er definert som handels- og
servicesoner er områder med en konsentrasjon av virksomheter av transportgenererende
næringsgrupper, men har ikke det samme kravet til diversitet innen næringsgrupper, som
for sentrumssone-definisjonen. Område som faller inn under denne definisjonen kan til en
viss grad benyttes som et utgangspunkt for å vurdere områder hvor det kan være aktuelt å
innføre en mer restriktiv parkeringsnorm, men tilbudet denne kategoriseringen
representerer vil i mange tilfeller være for begrenset til at det er hensiktsmessig. Det ser ut
til å være tilfellet for de fleste av disse områdene på Hvaler ettersom tilbudet som
representeres ikke kan vurderes å være grunnlag for at flere besøk til ulike servicetilbud
og handel kan skje på én reise.
Videre utvikling med fortetting med en kombinasjon av bolig, næring og offentlig formål i
sentrum av Skjærhalden vil kunne gi grunnlag for å vurdere en egen parkeringssone i
dette området.
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Figur 7-1 Områder i Skjærhalden som oppfyller SSBs definisjon av henholdsvis tettsted, handels- og
servicesoner, og sentrumssone (Kilde: Statistisk sentalbyrå, https://kart.ssb.no/)
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Figur 7-2 Områder i Hvaler som oppfyller SSBs definisjon av henholdsvis tettsted, og handels- og servicesoner
(Kilde: Statistisk sentalbyrå, https://kart.ssb.no/)

7.1. Dagens parkeringsnorm
Følgende parkeringsnorm er hjemlet i kommuneplanens arealdel.

7.1.1. Bolig
Gjeldende parkeringsnorm har fastnorm til parkering, både for bil og sykkel. For bolig
gjelder 1 biloppstillingsplass og 1 sykkelplass per boenhet under 80 m2 BRA og 2
biloppstillingsplasser og 2 sykkelplasser per boenhet fra 80 m2 BRA og oppover.

7.1.2. Fritidsbolig
Det er kun få områder på Hvaler det er lov til å oppføre nye fritidsboliger. I disse
områdene er det egne bestemmelser for parkering per felt.
For felt BFR 8 (Holtefeltet) gjelder at er det krav om etablering av 1 biloppstillingsplass per
ny hytte opparbeidet på felles parkeringsplass.
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For felt BFR 10 – 14 (Laenga, Sand/Basto, Litoppen, Huser/Skipstad og Røsseberget) er det
krav om at parkering skal løses i felles parkeringsplasser.

7.2. Forslag til nye normtall
7.2.1. Bolig
Parkeringsnormen bør underbygge den arealpolitikken kommunen ønsker i ulike deler av
kommunen.
Hvaler kommunes arealstrategi sier at sier at all ny boligbygging skal skje innen
arealdelens senterstruktur. 60 prosent av utbyggingen skal skje i Hvalers fire lokalsenter
(Ødegårdskilen, Hauge, Utgårdskilen og Rød), 30 prosent skal skje i Skjærhalden
(områdesenteret), og 10 prosent av utbyggingen skal skje i kommunens ni grendesenter
(Papperhavn, Skjelsbu, Sydengen, Dypedal, Vikerhavn, Bølingshavn, Korshavn, Herføl,
Nedgården). I dag ligger 60 prosent av boligbebyggelsen tilknyttet lokalsentrene og
områdesenteret, mens de resterende boligene ligger i grendesenterne og i spredt
bebyggelse.
Arealstrategien utrykker et mål om at det bygges mindre og rimeligere leiligheter i
sentrumsnære områder. Videre pekes det på at framtidige utbyggere av boliger i Hvaler
kommune må få vilkår som gjør at små og rimelige boliger skal være med i prosjektet.
Ettersom etablering av parkeringsplasser er prisdrivende for et byggeprosjekt er det
interessent å se på hvordan endring av parkeringsnormen bidra til å nå dette målet.
Det er få og svært små områder i Hvaler kommune som har sentrumskvaliterer og/eller
kollektivtilbud som gir grunnlag for at gange, sykkel og kollektiv dekker beboernes
transportbehov i stor nok grad til at det er attraktivt for mange å ikke eie bil.
Parkeringsbehovet knyttet til bolig bør i større grad forholde seg til bilhold enn bilbruk.
Bruk av privatbil i sentrum ønskes redusert, og tilgang til parkering har en viss betydning i
den sammenheng. Sannsynligvis er økonomiske forhold og familiesituasjon av større
betydning. I etableringsfasen har færre unge bil, både av økonomiske og sosiale grunner.
Når man etablerer familie, vil behovet for å ha bil øke, selv om behovet knyttet til bruken
av bilen vil variere en del. Senere i livet kan behovet for bil reduseres igjen.
Vi mener derfor at dagens situasjon ikke gir grunnlaget til å etablere soner med mer
restriktiv parkeringsnorm for bolig. Vi anbefaler i stedet at parkeringsnormen for
boligkomplekser bør benytte et minimums-/maksimumsintervall, noe som gir utbyggerne
mulighet til å redusere antallet parkeringsplasser, men samtidig sikre et minimumstilbud
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for mindre leiligheter. I tråd med den innledende drøftingen foreslår vi at man refererer
normtallet til boenhet som i dag. Erfaringstall for behov for gjesteparkering er 0,2 plasser
pr familiebolig. Dette tilsier at prosjekter på inntil 5 boliger med felles parkeringsløsning
skal ha 1 gjesteparkeringsplass, inntil 10 boliger skal ha 2 gjesteplasser osv.
Felles parkering bør tilstrebes for å skape fleksibilitet i bruk av plassene etter som behovet
endres for beboerne over tid.
Tabell 7-1 Forslag til parkeringsnorm for bil ved nye boliger

Bil

Enhet

Beboere

Boliger over 60 m2 u/

Bolig

2

Bolig

min 0,9

Gjester
felles P

Sum
2

felles parkering
Boliger over 60 m2 m/

1,1 – 2

0,1

0,6 - 1,1

maks 1,8

felles parkering
Boliger under 60 m2

0,2

Bolig

min 0,5
maks 1,0

Det regionale transporthierarki setter sykkel høy opp som transportmiddel, så det bør
tilstrebes en sykkelparkeringsnorm som reflekterer dette. Sykkelparkering er viktigst å
sikre gjennom norm i boligkomplekser. I småhusbebyggelse uten felles parkeringsanlegg
vil de fleste kunne velge mellom flere arealer som kan benyttes til sykkelparkering. Vi
foreslår likevel å videreføre normtall for sykkel for alle boligtyper, men at det skilles
mellom boliger med individuell parkering og boliger med felles parkering.
Tabell 7-2 Forslag til parkeringsnorm for sykkel ved nye boliger

Sykkel-p

Sykkel

Enhet

Individuell parkering

Bolig

Min 4

Felles parkering

Bolig

Min 3
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7.2.2. Fritidsbolig
For nye fritidsboliger er utfordringen balansen mellom å redusere inngrep i naturen og å
etablere nok parkering til at folk ikke tar seg til rette og parkerer på uønskede steder.
Felles parkering i utkanten av nye hytteområder vil redusere nettopp naturinngrep, samt
redusere behovet for parkering. For best utnyttelse bør plassene være felles, og ikke ha
reserverte plasser. Som utgangspunkt bør det beregnes 1 plass per fritidsbolig
inkludertgjesteparkering. Det ligger da en antagelse om at ikke flere enn 80 – 90 % av
hytteeierne er til stede samtidig. Da vil gjesteparkering på 0,1 til 0,2 plasser per
fritidsbolig gi en sum på 1 plass per fritidsbolig.
Tabell 7-3 Forslag til parkeringsnorm for bil ved nye fritidsboliger

Bil

Enhet

Fritidsbolig

Bolig
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Beboere

Gjester

felles p

felles P

0,9

0,1

Sum
1
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Kilder


Planprogram Kommunedelplan for parkering i Hvaler kommune, Hvaler kommune



Høring av planprogrammet til kommunedelplan for Skjærhalden, Hvaler kommune
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