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Forord
Hensikten med denne rapporten er å analysere og forslå tiltak for trafikk og
parkering i Skjærhalden, som kan benyttes som kunnskapsgrunnlag ved
utarbeidelse av kommunedelplan for Skjærhalden og kommunedelplan 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
Skjærhalden er et populært feriested med butikker, servering, fritidsboliger, ferjeterminal
og småbåthavn. Folketallet i Skjærhalden mangedobles i sommersesongen, og mange
tilreisende kommer med bil. I de mest hektiske sommerukene går det mye trafikk på
Storveien, som er eneste adkomst til Skjærhalden med bil. Storveien er også naturlig
veivalg for de som ankommer tettstedet til fots eller på sykkel.
Sammenstimling av trafikk og mennesker sommerstid gir betydelige utfordringer for
trafikkavvikling, trafikksikkerhet, trygghet og trivsel på Skjærhalden. Tiltak som kan bidra til
å redusere i trafikkomfanget i Skjærhalden vil gi økt bo- og stedskvalitet i form av økt
trafikksikkerhet, trygghet og trivsel og mindre støy.
For å opprettholde nærings- og handelstilbudet er det samtidig viktig å opprettholde
mulighet for tilkomst med bil til sentrum. Det må også sikres tilstrekkelig kapasitet og
fremkommelighet i veinettet for buss, varetransport og fastboende.
Tilgjengelighet og kostnad på parkeringstilbudet, samt frakt av bagasje for hyttebeboere,
påvirker hvor besøkende til Skjærhalden parkerer, og dermed trafikkmengden i Storveien.
Parkeringstilbudet i Skjærhalden må ses i sammenheng med trafikk til de østre øyene.
Dette er besøkende som gjerne oppholder seg over lengre tid og som i liten grad trenger
tilgang til bil i løpet av oppholdet. Mange av disse kan med fordel parkere utenfor
sentrum, hvis får fraktet bagasjen til ferjeterminalen eller båthavna, og dermed avlaste
Storveien for trafikk. Mange dagsbesøkende til Skjærhalden kan også parkere utenfor
tettstedet og gå det siste stykket inn, hvis det er tilrettelagt for det. Dette krever tilrettelagt
parkering, og skilting og eventuelt mulighet for frakt av bagasje.
I dag benyttes store arealer i sentrum og langs sjøen til parkering. Flere
parkeringsmuligheter i Skjærhalden sentrum vil bidra til mer trafikk, på bekostning av de
som ferdes i og til sentrum uten bil. Annen bruk av de mest sentrale parkeringsarealene vil
gi mindre trafikk og mulighet for økt innslag av blågrønn faktor i sentrum.
I dette oppdraget har vi kartlagt dagens trafikksituasjon og parkeringstilbud og sett på
muligheter for å begrense bilkjøring og bedre tilretteleggingen for gående og syklende i
Skjærhalden, for å gjøre sentrum til et enda triveligere sted å besøke og oppholde seg i.
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2. Trafikksituasjonen i Skjærhalden
2.1. Innledning
Skjærhalden er kommunesenter og det største tettstedet i Hvaler kommune. Skjærhalden
er også et trafikknutepunkt for videre sjøforbindelse til de østre øyene. Skjærhalden ligger
på Kirkeøy, som er den østligste øyen på Hvaler med fast veiforbindelse. Fylkesvei 108 går
i tunnel mellom Asmaløy og Kirkøy (Hvalertunellen). Det er ikke mulig å sykle eller gå i
tunellen, så atkomst til Kirkøy må skje med bil, buss eller båt.
Fv. 108 som blir til Storveien ved Hvaler kirke. Storveien er eneste innfartsåre til
Skjærhalden sentrum. Dette gir utfordringer for både trafikkavvikling og parkering i
høysesongen om sommeren.
Storveien går gjennom hele tettstedet og ender opp i en rundkjøring ved Torvet og
ferjeterminalen. Langs Storveien er det flere atkomster til boligfeltene både nord og vest
for sentrum. Kjølholtveien og Julsebakken leder inn mot i boligfeltene på nordsiden, mens
Prestegårdsskogen og Prestehavna leder inn mot boligbebyggelsen i vest.
Prestegårdsskogen, Prestehavna og gatenettet ellers i vest er svært smale og ikke egnet
for gjennomkjøring. Veinettet på nordsiden av sentrum har toveistrafikk, med unntak av
Julsebakken/Høghbakken. Stenlia nord for disse er stengt for gjennomkjøring ved skilting,
med kun kjøring til eiendommene tillatt. Erfaringsmessig er det liten skiltrespekt for
skilting av gjennomkjøringsforbud ved bruk av 306.1 forbud for motorvogn med

underskilt, og det kan derfor antas at det er noe gjennomgangstrafikk, uten at vi har tall på
det.
Målpunkter i Skjærhalden er vist i Figur 2-1. I sentrum ligger stranden Kroksand, diverse
butikker, restauranter, galleri og torget, i tillegg til Besøkssenter Ytre Hvaler. Kyststien går
også gjennom sentrum. Alle disse målpunktene ligger rundt 500 meter i gangavstand fra
Rådhuset i luftlinje, med atkomst langs Storveien eller på turstien vest for Storveien.
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Figur 2-1 Målpunkter i Skjærhalden.
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2.2. Anslått trafikknivå for 2022
Dagens fordeling av trafikk på hovedveinettet på Kirkøy er anslått basert på nye trafikktall
for Hvalertunnelen hentet fra blant annet trafikkdata.no (Statens vegvesen). Statens
vegvesen har et kontinuerlig tellepunkt i den østre enden av Hvalertunnelen, vist i Figur
2-2. All veitrafikk til Kirkøy går gjennom denne tunnelen. Tellepunktet har data med god
kvalitet fra 2017 og senere.

Figur 2-2 Kontinuerlig tellepunkt i Hvalertunnelen markert i rødt. Kilde: Trafikkdata.

Årsdøgntrafikken registrert ved tellepunktet i 2017-2020 er vist i Tabell 1. Det kan ses at
endringen i 2018 og 2019 fra foregående år var på 2 %, med henholdsvis økning og
nedgang i trafikknivået, mens økningen i 2020 var på 13 % fra 2019-nivå. Samlet endring
fra 2017 til 2020 var dermed på 13 %.
Tabell 1 Årsdøgntrafikk 2017-2020 i Hvalertunnelen. Kilde: Trafikkdata.

År
2017
2018
2019
2020

Årsdøgntrafikk
% endring
2538
2592
2%
2529
-2 %
2868
13 %
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Befolkningen i Hvaler kommune økte med gjennomsnittlig 0,8 % per år fra 2015 til 2021.
Samlet befolkningsvekst fra 2017 til 2020 var 3 %. Fra 2015 til 2021 økte befolkningen
med til samme 5 %.
Sammenligning av trafikkvekst med befolkningsvekst kan tyde på at biltrafikken til og fra
Kirkøy i 2020 var sterkt koronapreget, i og med at trafikken økte med hele 13 % mens
befolkningen bare økte med 0,8 %. 2020 var preget av reiserestriksjoner til utlandet og
mange innenlands ferie- og fritidsreiser i forhold til normalsituasjon.
Med utgangspunkt i at 2022 blir et tilnærmet normalår, med samme befolkningsvekst som
tidligere år, og at det vil være noe varig effekt av korona, estimerer vi 7 % høyere trafikk i
2022 i forhold til 2017.
Statens vegvesen har også et tellepunkt ved Bukkholmen, som er den eneste
veiforbindelsen mellom hele Hvaler og fastlandet, se Figur 2-3. Trafikken som kjører
gjennom Hvalertunnelen, er en delmengde av trafikken som går forbi Bukkholmen.
Trendene på trafikken forbi Bukkholmen har sammenheng med hele Hvaler, men det er
relevant å se det i sammenheng med trafikken i Hvalertunnelen.
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Figur 2-3 Trafikktellepunkt ved Bukkholmen markert i rødt. Kilde: Trafikkdata.

Årsdøgntrafikken registrert ved Bukkhokmen er vist i Tabell 2, og det ses at trafikknivået
de siste årene har vært relativt jevnt. Dette støtter oppunder antagelsen om en relativ
normalstigning på 7 % fra 2017-2022 på Kirkøy.
Tabell 2 Årsdøgntrafikk registrert ved Bukkholmen. Kilde: Trafikkdata.

År
2017
2018
2019
2020

%
Årsdøgntrafikk endring
5893
5983
2%
6010
0%
6318
5%
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2.3. Trafikk i veinettet på Hvaler
2.3.1. Årsdøgntrafikk
ÅDT er hentet fra Vegdata og justert i tråd med anslaget beskrevet i kapittel 2.2.
Trafikktallene for Skjærhalden sentrum gjelder for 2009, 2018, 2019 og 2020, mens resten
av vegnettet på Kirkøy gjelder for 2020. Tallene i Vegdata skaleres for hvilket tall de
gjelder for. Justeringsfaktoren for 2009 er funnet ved hjelp av årlig endring fra 2017 til
2022 med 7 % total vekst, og antagelsen om jevn årlig vekst fra 2019-2022.
Tabell 3 Estimert trafikkendring fra 2017 til 2022, og tilhørende justeringsfaktor for trafikkmengdene
gjeldende for ulike år i Vegdata.

Endring
fra 2017
2009
2017
2018
2019
2020
2022

0%
2%
0%
13 %
7%

Justeringsfaktor
til 2022-nivå
18 %
7%
5%
7%
-6 %

Figur 2-4 viser trafikkmengden på Hvaler. Det ses at den største trafikkmengden er inn til
øyene fra Fredrikstad, hvor det er opp mot 6000 ÅDT. Deretter sprer trafikken seg mot de
vestre og østre øyene, med mest trafik mot øst. Det ses at mesteparten av trafikken går
helt til Kirkøy og Skjærhalden, med noen avstikkere med ÅDT 200-700 langs veien. Det er
bare hovedveiene som har betydelig trafikk.
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Figur 2-4 ÅDT fra NVDB justert til 2022-nivå for Hvaler, rundet av til nærmeste hundre. Kilde: NVDB.

Figur 2-5 viser trafikkmengden på Kirkøy, øst for Hvalertunnelen, hvor det ses at
størsteparten av trafikken går helt inn til sentrum av Skjærhalden. ÅDT her er like høy som i
store deler av hovedvegnettet.
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Figur 2-5 ÅDT fra NVDB justert til 2022-nivå for Skjærhalden, rundet av til nærmeste hundre. Kilde: NVDB.

2.3.2. Månedsdøgntrafikk
Hvaler er sterkt preget av sommerturisme og hyttetrafikk i sommermånedene. Figur 2-6
viser at trafikken i juli var over 81 % høyere enn gjennomsnittlig trafikk over året i 2018, og
74 % over snittet så langt i 2021. Juni lå 46 % over snittet i 2018. Månedene mai-august
ligger over snittet, og juni-august har 20-81 % mer trafikk enn snittet.
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Figur 2-6 Månedsfaktor for trafikken i Hvalertunnelen. Kilde: Trafikkdata.

Figur 2-7 viser estimert månedsdøgntrafikk på Hvaler i juli, basert på månedsfaktoren for
juli for målepunktet i Hvalertunnelen. Trafikkfordelingen på veinettet er antatt å være den
samme som i Figur 2-4, men trafikknivået ligger anslagsvis 80 % høyere.

Figur 2-7 MDT 2022 for juli på Hvaler, skalert etter relativ trafikk sammenlignet med gjennomsnittlig
månedsdøgntrafikk. Kilde: NVDB/Trafikkdata.
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Nærmere ses det at MDT på Storveien forbi Rådhuset blir opp mot 5000 kjt/døgn. Basert
på to simultane tellinger gjort av Asplan Viak på oppdrag for Hvaler kommune i Storveien i
uke 27 2014 (første uken i juli), er maksimal døgntrafikk ved Rådhuset anslått til 5500
kjt/døgn1. Det ses at dette er i samme størrelsesorden som estimatet fra NVDB, dog 10 %
høyere. Samme rapport anslår døgntrafikken til under 2000 kjt/døgn på Storveien i
lavsesongen, som er litt lavere enn tallene fra NVDB, med 2800 kjt/døgn.

Figur 2-8 MDT 2022 for juli i Skjærhalden, skalert etter relativ trafikk sammenlignet med gjennomsnittlig
månedsdøgntrafikk. Kilde: NVDB/Trafikkdata.

2.3.3. Besøksturer og parkeringsbehov i Skjærhalden sommerstid
2.3.3.1 Besøksturer
Basert på tilgjengelig datagrunnlag har vi estimert 1100-1200 ekstra besøksturer per dag i
sentrum av Skjærhalden i de mest hektiske sommerukene, fordelt på korte besøk (handel
og lignende), dagsbesøk og lengre opphold for ferierende på de østre øyene. I tillegg

1

Skjærhalden trafikkanalyse, Asplan Viak, 17. mars 2015.
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kommer «faste» besøksturer som gjennomføres gjennom hele året i forbindelse med
handel og annet tjenesteyting for beboere på Hvaler og arbeidsreiser til/fra Skjærhalden.
Det antas at antall turistbesøk utenom sommermånedene er lavt.

2.3.3.2 Maksimalt parkeringsbehov østre øyer
Det er 82 privateiendommer og 777 fritidsboliger, totalt 859 eiendommer, på de østre
øyene. Det antas at maksimalt belegg på eiendommene er om lag 90 %. Med et estimat
på at 80 % reiser ut til øyene fra Skjærhalden gir, det 690 eiendommer på de østre øyene
som besøkes samtidig i høysesongen. Med én bil per eiendom gir det et maksimalt
parkeringsbehov på 690 biler i Skjærhalden knyttet til de østre øyene. Det kan vurderes
konservativt med én bil per eiendom, men denne andelen kan anslåes utlignet av
reisende til de østre øyene som ankommer Skjærhalden med buss eller andre
transportmidler. I tillegg er det en økende mengde reisende som tar med seg bilen på
ferja ut til de østre øyene, men ettersom dette ikke er en ønsket utvikling gjøres det ingen
fra trekk for dette. Basert på dette antar vi altså at maksimalt parkeringsbehov knyttet til
reisende til de østre øyene er 690 biler.
Hvaler kommune har planlagt en spørreundersøkelse om parkering til eiere av
helårsboliger og fritidsboliger på de østre øyene. Dette vil være nyttig for å få bedre
estimater på parkeringsbehovet knyttet til reiser til de østre øyene. For å gi et best mulig
estimat på parkeringsbehovet bør undersøkelsen fange opp boligeiernes bruk av bilen,
blant annet hvor ofte de har behov for å bruke bilen mens de er på eiendommen på de
østre øyene, og hvor ofte de får besøk av noen som ankommer med bil.

2.4. Trafikksikkerhet
Fartsgrensen er 60 km/t på Storveien inn mot Skjærhalden, før den blir 40 km/t ved
Rådhuset. Strandveien og de fleste boliggatene har fartsgrense 30 km/t.
Infrastruktur for gående og syklende i området er vist i Figur 2-9. Det er opparbeidet
fortau på deler av Storveien. Det går flere også turstier i området, som vist i Figur 2-1.
Deler av turstien mot sentrum går i blandet trafikk i boliggater med lav biltrafikk.
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Figur 2-9 Infrastruktur for gående og syklende i Skjærhalden. Kilde: NVDB.

Politiregistrerte trafikkulykker i perioden år 2011-2020 er vist i Figur 2-10. I løpet av
tiårsperioden har det vært ni trafikkulykker rundt Skjærhalden. Ingen involverte
fotgjengere, og én inkluderte en syklist. Sykkelulykken var i 2012 på Edveien, i forbindelse
ved møteulykke. Det er mørketall i politiregistrerte ulykker når det gjelder ulykker med
fotgjengere/syklister, da de ikke alltid blir rapportert til politiet. Konsentrasjonen av
ulykker er størst langs fylkesveien, hvor trafikkmengden og hastigheten er størst. Det har
vært flest utforkjøringer med enslig kjøretøy. Tre av ni ulykker har vært i sommersesongen
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fra mai-august, så det er ikke en tendens til flere politiregistrerte ulykker i
sommermånedene.

Figur 2-10 Politiregistrerte trafikkulykker i perioden år 2011-2020. Kilde: NVDB.

Rapport – Trafikkanalyse

17

3. Parkering i Skjærhalden
3.1. Eksisterende parkeringstilbud
Eksisterende parkeringstilbud er kartlagt på en befaring 7. november 2021 og
tilgjengelige kilder, og er vist i Figur 3-1. Til sammen er det anslått ca. 900
parkeringsplasser i Skjærhalden sentrum, tilgjengelige for korte besøk (handel og
lignende), dagsbesøk og reisende som overnatter på de østre øyene. I tillegg er ca. 200
parkeringsplasser leid ut av Rove ungdomslag og på GNR/BNR 4/4 og 4/282. De to
sistnevnte benyttes som langtidsparkering, hovedsakelig for fastboende og hytteeiere på
de østre øyene2. Biltrafikken til og fra disse går gjennom boligområdene øst for Storveien.
Det er også privatpersoner som leier ut areal i hagene sine til parkering i høysesongen. Vi
har ikke anslag for omfanget av denne praksisen, da det ikke har vært mulig å telle siden
prosjektet ble gjennomført om vinteren.

3.1.1. Type parkering
I Skjærhalden sentrum, samt hele det sentrumsnære området langs kysten er det skiltet
med parkering forbudt sone, parkering kun på viste plasser. Parkeringen er skiltet med
offentlig og privat skilting, og for ulike grupper. Parkeringstilbudet kategorisert etter type
parkering er vist i Figur 3-1. Oversikten skiller mellom parkering skiltet med offentlige
parkeringsskilt og vedlegg 1-skilt eller private skilt.

2Sammenstilling

av alle innspill og uttalelser Hvaler kommune 2020
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Figur 3-1 Type skilting på parkeringsplasser i Skjærhalden og antall av hver type.

Langs Storveien i området rundt Rådhuset er det offentlig parkering mot betaling ved
skolen og privat tidsbegrenset parkering ved KIW. Ved Rådhuset er det både offentlig
parkering mot betaling, abonnementsparkering, blant annet for beboere på de østre
øyene, og parkeringsplasser med en blanding av abonnementsparkering og parkering
mot betaling. Langs Storveien mot sentrum er det flere private kundeparkeringer uten
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spesifiserte vilkår, i tillegg til en privat parkering mot betaling og en privat
abonnementsparkering hvor man kan parkere etter avtale. Ved Kroksand øst for sentrum
er det én offentlig handicap-plass. Langs Strandveien inn mot torget er det en blanding av
privat parkering mot betaling og tidsbegrensning og privat kundeparkering, som ikke har
spesifiserte betalings- eller tidsvilkår. Vest for torget er det hovedsakelig privat parkering
mot betaling, samt at Hvaler kommune har offentlige abonnementsparkeringer. Det er
også gratis MC-parkering som er offentlig (men skiltet med private skilt). Ved båthavna er
det hovedsakelig privat abonnementsparkering. Det er en privat parkeringsplass med
betaling ved båthavna og vest for torget, og to offentlige tidsbegrensede av- og
påstigningsplasser. I båthavna er det også privat parkering for kunder i tilknytning til
utleiehytter og et galleri.
Som beskrevet, er mye av parkeringen reservert brukere med avtale. Motsatt, er
vilkårsparkering parkering for allmenheten, hvor man kan parkere mot betaling, med
tidsbegrensning eller parkering på andre vilkår, for eksempel at man må stå innenfor
oppmerket felt. Parkering reservert for særskilte grupper eller med andre unntak fra
allmenheten, er ikke vilkårsparkering3. Kategorisert etter om parkeringen er allment
tilgjengelig (vilkårsparkering) eller reservert (ikke vilkårsparkering), viser kartleggingen at
det er mest allment tilgjengelig parkering i området rundt Rådhuset og like øst for torget,
mens det for det meste er reservert parkering vest for torget, se Figur 3-2. Ved Rådhuset
er flere av plassene reservert deler av døgnet (i arbeidstiden), og tilgjengelig for
allmenheten resten av døgnet. Det er ca. 500 parkeringsplasser som tilgjengelige for
allmenheten, og ca. 400 parkeringsplasser som ikke er det.

3

Regelverk for parkering, Statens vegvesen
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Figur 3-2 Oversikt over parkering som er allment tilgjengelig og reservert.

Bobiler er tillatt på de fleste allment tilgjengelig parkeringsplassene i Skjærhalden. To av
vilkårsparkeringene med privat skilting tillater det ikke, se Figur 3-3. På plassen ved torget
er det skiltet med bobilforbud med et vedlegg-1 skilt, og plassen på havna har et
hjemmelaget privat skilt.
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Figur 3-3 Parkeringsplasser med og uten bobilforbud blant de allment tilgjengelige parkeringsplassene.

3.1.2. Overordnet vurdering
Store arealer i sentrum er satt av til parkering. Utenfor sesong, da registreringen ble gjort,
var mesteparten ledig, med lavt belegg, og det sto mye arealer tomme. På søndagen i
november da befaringen ble utført, var det den mest sentrale parkeringen ved torget hvor
biler hadde parkert i stor grad på allment tilgjengelig parkering, i likhet med
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abonnementsparkeringen langs Storveien. Deler av parkeringen i båthavna var brukt som
båtopplag. Når alle parkeringsplassene er i bruk om sommeren, er mesteparten av arealet
i sentrum beslaglagt til parkering. Det er begrenset med skilting om annet enn parkering.
Det var også stor variasjon i skiltingen og skilttypene, som vitner om mange «ad hoc»løsninger. Bruken av offentlige skilt, vedlegg-1 skilt og private skilt fremstår også tildes
kaotisk. Mange steder det bare er malt på bakken, og lett at situasjonen «glir ut»,
sammenlignet med om det hadde vært fysiske skiller på parkeringen og vei/tilstøtende
arealer. Skiltingen og all parkeringen vitner om en parkeringssituasjon som kan være
kaotisk om sommeren, hvor bybildet i sentrum blir preget av parkerte biler, og bilister som
leter etter et sted å parkere.
Eksempler på parkering og skilting i Skjærhalden fra befaringen er vist på de neste sidene.
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3.2. Virkemidler for styring av parkeringstilbudet
Virkemidlene som er gitt for parkeringspolitikken er gitt i Plan- og bygningsloven og
vegtrafikklovgivningen. Plan- og bygningsloven gir hjemmel for å gi bestemmelser om
etablering av parkeringsplasser i arealplaner. Vegtrafikkloven med underliggende
forskrifter har bestemmelser om hvilke vilkår man kan sette for bruken av
parkeringsplasser, samt skilting av stans og parkering osv.
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3.2.1. Plan- og bygningsloven
I plan- og bygningslov tar lovgiver standpunkt til at lovens bestemmelser skal bidra til mer
klimavennlige transportløsninger. Dette er et viktig signal, og loven gir det offentlige flere
virkemidler som er ment til å ivareta dette målet. Parkeringsløsningene skal avstemmes
mot hva som er mulig å oppnå med mer klimavennlige transportløsninger, som
kollektivtrafikk og gang-/sykkelreiser.
Parkeringsnormen inngår som en generell bestemmelse til kommuneplanens arealdel iht.
Plan- og bygningslovens § 11-9.5.
Parkering og parkeringspolitikk er et viktig virkemiddel i utviklingen av framtidens
senterområder. Parkering i områder med potensial for mange gang- og sykkelreiser
og/eller høy kollektivandel være en begrenset ressurs og et offentlig fellesgode som i
mindre grad enn i dag kan forbeholdes enkeltbedrifter og virksomheter.
Foruten den politiske dimensjonen og viljen til å bruke virkemidlene er dette knyttet til:
•

Bestemmelsene om kommunal arealplanlegging i plan- og bygningsloven,
herunder parkeringsnormer og frikjøp.

•

Bruk av utbyggingsavtaler etter §17 i plan- og bygningsloven.

Til arealplaner kan det etter planloven gis generelle bestemmelser og bestemmelser til
arealformål (§11-10) og trafikkregulerende tiltak (§12-7 nr. 7). Det kan også settes krav til
felles planlegging av flere eiendommer og fordeling av arealverdier og kostnader til
fellestiltak. Parkering kan være en del av en slik løsning.

3.2.1.1 Utbyggingsavtaler og frikjøp
I et perspektiv der parkering på sikt vil være et knapt fellesgode i sentrumsområder, er det
et spørsmål om hvordan man kan sikre at parkering til nye nærings- og boligarealer løses
på en langsiktig, miljøvennlig og gjennomførbar måte.
Private kan gjennom utbyggingsavtale eksempelvis ta på seg å bygge et visst antall
offentlige parkeringsplasser.
Kommunen kan da selvsagt ikke bruke endringer i planløsningen som forhandlingsressurs
for å få utbygger til å bekoste offentlige parkeringsplasser. Derimot er det ingenting i
veien for at utbygger gjennom utbyggingsavtale forskutterer offentlige parkeringsplasser.
Kommunen kan overta parkeringsanlegget til et nærmere avtalt tidspunkt, etter at det er
ferdigstilt.
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Bruk av frikjøpsordningen muliggjør etablering av felles parkeringsanlegg som erstatning
for privat parkering på egen grunn. Et hovedmål ved en aktiv bruk av frikjøpsordningen vil
være å bidra til at kommunen etablerer finansiell styrke til å bygge større, mer attraktive
og rasjonelle parkeringsanlegg, og utnytte potensialet for sambruk. En egen
parkeringsnorm gjeldende for frikjøp kan ta opp i seg de rasjonaliseringsgevinstene som
ligger i sambruk/mer rasjonell bruk av parkeringsanleggene samtidig som man oppfyller
utbyggers behov for parkering.
Ordningen fungerer etter skjønnsvurderinger, og gir kommunen frihet og fleksibilitet til å
styre utbygging av P-tilbudet til lokaliteter der det vurderes som gunstigst for sentrum.
Dette er en av de viktigste kvalitetene ved frikjøpsordningen og som skiller den fra bruk av
utbyggingsavtaler. Utbyggingsavtaler er nærmere knyttet til en konkret utbygging i tid og
omfang.

3.2.1.2 Parkeringsnorm
Parkeringsnormer kan utformes på en rekke måter. Normverktøyet er særlig aktuelt for
formålene bolig, næring, handel, kontor etc. For offentlige bygg (utenom kontor) og
anlegg, vil parkeringskravet generelt måtte vurderes noe nærmere.
Normverktøyet bør omfatte både bil- og sykkelparkering. Sykkelparkering er ofte
undervurdert i sentrale områder, med for få plasser, lav standard og dårlig sikkerhet.
For sentrumsområder anbefales fastnorm eller maksimumsnorm for bilparkering.
Minimumsnormer fører til at kommunen kan miste kontrollen med hvor mange
parkeringsplasser som etableres.
Parkeringsnormen skal underbygge kommunens ønskede arealutvikling, samt tilpasses
tilgjengelighet. Hvaler kommunes arealstrategi sier at all ny boligbygging skal skje innen
arealdelens senterstruktur. 30 prosent av utbyggingen skal skje i områdesenteret
Skjærhalden. Kommunen har videre et mål om at det skal bygges mindre og rimeligere
leiligheter i sentrumsnære områder. Arealstrategien peker på at framtidige utbyggere av
boliger i Hvaler kommune må få vilkår som gjør at små og rimelige boliger skal være med i
prosjektet. Parkeringsnormen kan bidra til å nå disse målene.

3.2.2. Vegtrafikkloven
All parkering som tilbys allmenheten på bestemte vilkår må følge reglene i vegtrafikkloven
med underliggende forskrifter, her i hovedsak parkeringsforskriften. Lovens hensikt er å
regulere trafikk, herunder parkering der det er behov for å regulere. Dette betyr blant
annet at ingen regulering eller sanksjonering av parkering kan skje utenfor
bestemmelsene.
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Man har i prinsippet to typer virkemidler for å regulere etterspørselen etter
parkeringsplasser, tidsbegrensning og/eller pris.

3.2.2.1 Tidsbegrensning
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.

3.2.2.2 Regulering med pris
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 kunder med særlig behov stå noe lenger, f.eks. knyttet til
serviceoppdrag eller at møter tar lenger tid enn planlagt uten risiko for sanksjoner.

3.2.3. Innfartsparkering
Hvaler kommunes interesse for innfartsparkering i eller nær Skjærhalden ligger i stor grad
i ønske om at sentrumsområdet brukes til annet enn parkering av kjøretøyene til reisende
til de østre øyene. Ferjehavna som tar folk ut til de østre øyene ligger midt i sentrum, og
de omkringliggende områdene er etterspurte og verdifulle. I tillegg er det kun én
innfartsåre til sentrum, noe som forsterker problemstillingen og bidrar til trafikale
utfordringer i høysesongen om sommeren. For øvrig vil sentrums parkeringsarealer være
for sterkt etterspurt og verdifulle for selve sentrumsutviklingen til at det er naturlig å
prioritere parkering for andre reisemål en turer til Skjærhalden sentrum. Etablering av
velfungerende innfartsparkering i Skjærhalden kan redusere etterspørselen etter
parkering nærmere havna. Riktig prisnivå og tilgjengelighet er mekanismer som blir
avgjørende for at innfartsparkeringen skal fungere som ønsket.

3.2.4. Kommunens handlingsrom
Figur 3-4 viser hvem som eier grunnen i Skjærhalden. Kommunen eier arealer rundt torget
og Stolen, samt Strandveien og Kroksand, og en del av havnen i vest. De største arealene
eid av kommunen ligger rundt Rådhuset, hvor de har parkering i dag, og ved Floren, hvor
det er skole. Storveien er eid av Statens vegvesen og Viken fylkeskommune, og
fylkesveien ved Hvaler kirke av Viken. Den største grunneieren i Skjærhalden er
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Opplysningsvesenets fond. Fondet eier Prestegårdsskogen, samt grunn og veinettet vest
for Strandveien. Hvaler kommune er veieier av kommunale veier, uavhengig av hvem som
er grunneier, og har derfor råderett over flere av gatene, se Figur 3-5. Kommunen har
derfor mulighet til å regulere gateparkering på litt i underkant av halvparten av veinettet i
Skjærhalden. Ettersom kommunen eier svært få arealer ellers i Skjærhalden er
kommunens handlingsrom når det kommer til parkeringsplasser begrenset.
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Figur 3-4 Grunneiere i Skjærhalden. Kilde: Matrikkelen/Asplan Viak-kartet.
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Figur 3-5 Vegeier i Skjærhalden. Kilde: NVDB.

3.2.5. Rydde i skilting
Befaring har vist at skilting av parkering kan være vanskelig å forstå. Et eksempel er hentet
fra parkeringsplassen på vestsiden av Rådhuset. Skiltplanen som ligger i
parkeringsregisteret og faktisk skilting er noe avvikende. Skiltplanen viser at det er skiltet
parkering med vedlegg-1 skilt med følgende underskilt: Reservert tjenestebiler, ansatte

og besøkende med p-bevis, man-fre 07-16. Åpen for allmennheten man-fre 16-07, (0024), (00-24), Avgiftsperiode 15.03 – 15.10, man-fre 16-18, (08-18), (08-18), Lading mot
betaling.
Faktisk skilting funnet på de samme plassene ved befaring sier: 07-16 reservert ansatte

Med P-kort. 16-18, (08-18), (08-18). Og 08-18 Reservert Hvaler kommune. 08-18 Alle
dager mot avgift.
Underskilt skal være lett å tolke og ikke ha mer informasjon enn nødvendig. Eksempelvis
kunne dette ha vært forenklet slik:
Utenom sommersesong:


07-16 mot særskilt tillatelse.
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(Tillatelse kan da gis til de tjenestebilene, ansatte og besøkende man ønsker uten
at det nødvendigvis er spesifisert på skiltet. Dette er tilstrekkelig for den delen av
året det ikke er avgift, det er tillatt å parkere for alle for tidsrom som ikke er regulert
av bestemmelsen om parkeringstillatelse.)
Underskiltet bør skiftes ut i sommerhalvåret, slik at kun reglene som gjelder da
fremkommer og det ikke blir for mye info. på underskiltet.


07-16 mot særskilt tillatelse.



16-18 (08-18) (08-18) mot avgift
(Da vil det være avgift på kveld og dagtid på lørdag og søndag. Opplysning om
ladepriser osv. kan gis ved ladepunktene og på opplysningsskiltet om
parkeringsvilkårene som skal plasseres sentralt på området.)

At parkeringsskilting er lettforståelig vil kunne gi mer fornøyde kunder, og kan påvirke
brukernes villighet til å bruke plassene.
I tillegg er det utbredte bruk av private skilter, der det er vilkårsparkering for allmenheten
og ifølge parkeringsforskriften skulle ha vært vedlegg-1 skilter. Opprydding i
parkeringsskiltingen i kommunen kan gi kommunen bedre oversikt over
parkeringstilbudet. At vilkårsparkering for allmenheten videre registreres i Statens
vegvesens parkeringsregister, vil gi en god digital oversikt. Det er parkeringstilbyderens
ansvar at virksomheten er registrert og å holde informasjonen i parkeringsregisteret
oppdatert.

3.2.6. Virkemidler for å styre parkeringstilbudet spesielt relevant for parkering til
de østre øyene
Kjøring på de østre øyene har i lang tid vært begrenset og kun mulig via dispensasjoner
gitt av Hvaler kommune. Etter en gjennomgang av lovligheten ved
dispensasjonsordningen har det i de senere årene blitt frislipp av bilkjøring på øyene. Fra
2020 til 2021 har det vært en vesentlig økning i antall kjøretøy på fergene ut til de østre
øyene (ca. 50 %). Om lag halvparten av disse var varebiler og godsbiler.
Kommunen ønsker igjen å begrense bilkjøring på øyene4, og det er derfor i kommunens
interesse å tilrettelegge for at folk velger andre reisealternativer enn ta med seg bilen på
fergen fra Skjærhalden til øyene og parkere den på egen eiendom der. Men hensyn til

Kilde: Kommuneplanens samfunnsdel, Hvaler kommune og Fredrikstad Blad https://www.f-b.no/okt-trafikksplitter-de-fastboende-vi-skal-vurdere-parkeringsavgiften-pa-nytt/s/5-59-2409368
4
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fylkeskommunens transporthierarki er det ønskelig at så mange som mulig velger å reise
kollektivt. Et bedre kollektivtilbud kan trolig øke andelen som reiser med buss til
Skjærhalden noe, men det er vanskelig å forestille seg at det i overskuelig framtid kan
dekke en vesentlig andel av reisene til de østre øyene. Det vil derfor være et betydelig
behov for bilparkering i Skjærhalden for reisende til de østre øyene. Så lenge det er lovlig
for alle å kjøre bil på øyene vil valget for alle med mulighet for parkering på de østre
øyene, stå mellom å ta med seg bilen på fergen eller parkere den i Skjærhalden. Valget
påvirkes av fergepriser for kjøretøy, tilgjengelighet for biler på fergene, tilgjengelighet til
parkering i Skjærhalden og pris på parkering i Skjærhalden.

3.3. El-ladepunkter
I dag tilbyr kommunen 14 el-ladepunkter ved Rådhuset og to ved Sandbakken
miljøstasjon5, og i tillegg er det seks ladepunkter vest for torget, se Figur 3-6. Ingen av
dem er hurtigladere.

Figur 3-6 Dagens el-ladepunkter i Skjærhalden.

5

Elbilparkering, Parkering, Hvaler kommune
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3.3.1. Behov for el-ladepunkter
Behovet for el-ladepunkter i Hvaler kommune er vurdert og estimert i parkeringsanalysen
for Hvaler, inkludert Skjærhalden. Behovet for lading av elbil i Hvaler er sammensatt av
ulike brukergrupper6, og gjengis på bakgrunn av parkeringsanalysen her.
Fastboende i Skjærhalden har ladebehov hele året, i likhet med fastboende på østre
øyer. Fastboende i Skjærhalden antas å ha mulighet for hjemmelading, mens østre øyers
fastboendes behov må dekkes av pendlerparkering i Skjærhalden. Det er statistisk sett
estimert et behov fra ca. 10 elbiler i dag knyttet til fastboende ved østre øyer.
I tillegg har hytteeiere på østre øyer et ladebehov. Det er estimert et parkeringsbehov på
ca. 690 biler knyttet til fritidseiendommene (se avsnitt 2.3.3.2). Med forutsetning om
samme geografiske fordeling av hytteeieres hjemkommune som for Hvaler for øvrig,
estimeres en elbilbestand på ca. 120 elbiler. Det antas at en del av disse har avtaler om
parkering i sommermånedene (se mer om vilkårsparkering i avsnitt 3.1.1), hvor det på sikt
kan tenkes at det etablerer ladeinfrastruktur, men at en del er avhengig av allment
tilgjengelig ladeinfrastruktur, og særlig i dag da det ikke er utbygget ladeinfrastruktur på
de private abonnementsparkeringene.
Besøkende i elbil til Skjærhalden fra Hvaler eller turister på dagsbesøk eller over lengre
tid har også behov for allment tilgjengelig ladeinfrastruktur. For å estimere hvor mange
som skal til Skjærhalden, benyttes forutsetningen om at trafikkmengden i Skjærhalden
sentrum sammenlignet med på innfartsveien til hele Hvaler er ca. 44 % (se Figur 2-4). På
bakgrunn av dette er det estimert et anslag på behov for lading fra ca. 260 elbiler i
høysesongen.
Kommunale tjenestebiler har også et ladebehov.

3.3.2. Nye ladepunkter
Estimert antall elbiler med behov for lading i Skjærhalden tyder på at det er behov for
flere ladepunkter for turister og dagsbesøkende i Skjærhalden, samt reservert lading for
pendlerparkering. Ved parkeringsplasser for abonnementsparkering i forbindelse med de
østre øyene, kan lading over natten være nyttig. For andre, vil hurtiglading være mest
attraktivt. Hurtiglading vil også skape mer sirkulasjon ved ladepunktene i Skjærhalden,

6

Parkeringsanalyse for Hvaler, Asplan Viak 2022
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fremfor å etablere mange flere destinasjonsladere med lavere effekt, som kan betjene
færre elbiler, med sitt lavere omløp. Kommunale tjenestebiler kan lade over lengre tid.
Ladepunktene bør i hovedsak plasseres utenfor sentrumskjernen, for å unngå at
ladepunktene genererer unødvendig kjøring i sentrum av Skjærhalden. Samtidig bør det
etableres noen hurtigladepunkter i sentrumskjernen, ved andre funksjoner, for å kunne
kombinere lading med for eksempel handling i butikken. Lading i stor skala bør imidlertid
ikke plasseres her, da kjøring til sentrumskjernen bare for å lade ikke er hensiktsmessig for
bymiljøet i Skjærhalden.
På sikt kan også lading for langdistansebusser bli et behov. Regulering av busser bør da
vurderes utenfor sentrumskjernen, for å unngå opphoping av busser som lader i sentrum7.

7

Parkeringsanalyse for Hvaler, Asplan Viak 2021
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4. Tiltak for å begrense bilkjøring i sentrum
4.1. Parkering
Data på kommunens parkeringsinntekter ved de deres parkeringsplassene i og nær
Skjærhalden viser tydelig variasjonene i parkeringsetterspørsel gjennom sesongen.
Maksimalt parkeringsbehov for reisende til de østre øyene er i dag er beregnet til 690. I
tillegg kommer behov knyttet til korte besøk (handel og lignende), dagsbesøk, «faste»
besøksturer som gjennomføres gjennom hele året i forbindelse med handel og annet
tjenesteyting for beboere på Hvaler, samt arbeidsreiser til/fra Skjærhalden. Mange av
disse kjører gjennom sentrum for å parkere eller lete etter parkeringsplass i dag, og tiltak
som reduserer denne ferdselen er vesentlig for å redusere trafikkmengden i sentrum.

4.1.1. Regulering av parkeringstilbudet
Ulike reisehensikter er i ulik grad utsatt for konkurranse. Korttidsparkering knyttet til
handel er konkurranseutsatt på reisemål, og det er viktig å tilrettelegge for kundenes
behov for kort gangavstand og godt tilrettelagte gangforbindelser til handlestedet.
For lengre parkeringstider, typisk arbeidsreiser eller andre pendlerreiser, er gangavstand
mindre viktig med mindre det er snakk om HC-parkering eller andre spesielle behov.
Hensikten med å gi parkeringsplassene ulike parkeringsvilkår er derfor å forsøke å gi et
tilbud som er tilpasset handle- og servicetilbudets behov, basert på kunnskap om
konkurransen om parkeringsplassene.
For Skjærhalden sentrum betyr det at parkering for andre reiseformål enn korttidsbesøk
og andre handel- og servicereiser i Skjærhalden sentrum kan og bør lokaliseres utenfor
sentrum, både for å redusere trafikken i sentrum, og for å frigjøre verdifulle arealer i
sentrum som i dag brukes til parkering.

4.1.1.1 Regulering med pris
Regulering kun med pris er hovedløsningen på de fleste kommunalt eide plassene i dag,
og denne anbefales videreført. Fleksibiliteten i ordning gjør at den kan tilpasses ønsket
parkeringstid på det enkelte parkeringsområde. Steder det ønskes langtidsparkering
prises lavere enn der det ønskes korttidsparkering. I Skjærhalden betyr det at parkering i
utkanten av/utenfor sentrum bør prises lavest. Ettersom Hvaler kommune stort sett bare
eier parkeringsplasser ved Rådhuset/Floren i utkanten av sentrum har kommunen bare
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mulighet til å regulere sine priser ned i forhold til de private aktørene som eier
parkeringsplasser mer sentralt.

4.1.2. Innfartsparkering utenfor sentrum
Etablering av innfartsparkering kan være arealkrevende. For å redusere arealinngrepet
ved å etablere en ny parkeringsplass, kan innfartsparkering lokaliseres på allerede grå
arealer utenfor sentrum. I den anledning kan det være aktuelt å bruke pukkverktomten
ved tunnelåpningen til stor innfartsparkeringsplass. Det er regulert gang- og sykkelvei
mellom innkjøringen til pukkverkstomten og Rådhuset. Tomten ligger rett etter har
kommet ut av tunnelen på Kirkøy, og et stykke før man oppfatter at man er i Skjærhalden.
Man må regne om lag 30 minutters gange mellom denne parkeringen og havna. På grunn
av avstanden fra sentrum vil det være behov for en shuttlebuss-ordning til Skjærhalden.
For at dette skal bli et attraktivt tilbud i dagens situasjon mener vi det er behov for svært
hyppige avganger på shuttlebussen, noe som vanskelig kan ansees som økonomisk
bærekraftig. Tiltaket kan være aktuelt i langtidsperspektiv, men vi mener dette tiltaket ikke
har potensial for å begrense bilkjøring i sentrum i dagens situasjon

4.1.3. Innfartsparkering i ytterkant av sentrum
Som Figur 3-4 vis eier Hvaler kommune mest grunn ved Rådhuset og Floren, der det
allerede er etablert offentlig tilgjengelig parkering. Vi anbefaler å videreutvikle
parkeringsplassen ved Rådhuset slik at den blir det selvsagte valget for reisende på
dagsbesøk, samt reisende til de østre øyene. Optimalt belegg for parkeringsplassen er
80-85 % når etterspørselen er størst. Anslag for hvor stor parkeringsplassen bør være må
vurderes nærmere. I kommuneplanen er det regulert store arealer rundt dagens
parkeringsplass på Rådhuset til fremtidig parkering og fremtidig offentlig eller privat
tjenesteyting. Disse kan arealene kan benyttes til utvidelse av parkeringsplassen.
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Figur 4-1 Utsnitt av kommuneplankart og reguleringsplankart rundt Rådhuset og Floren. Kilde: Hvaler
kommune

Ulempen er at store arealer som blir stående tomme utenfor sommersesongen. Det bør
derfor vurderes om deler av parkeringsplassen kan ha andre funksjoner utenfor
høysesongen, for eksempel flyttbare aktiviteter som sykkelpark, basketballbane eller
skatebane.
For å spare overflateareal kan etablering av parkeringsgarasje under bakken vurderes.
Dette vil innebærer vesentlig høyere kostnader, og en nytte/kost-vurdering av tiltaket vil
være helt sentralt.
Det kan være aktuelt å etablere abonnementsparkering for eiere av helsårseiendom og
fritidseiendom på de østre øyene på en slik innfartsparkering. Hvordan en slik ordning kan
utformes mest hensiktsmessig må utredes nærmere.
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4.1.3.1 Redusere antall parkeringsplasser i sentrum
En utfordring ved utvidelse av parkeringskapasiteten ved Rådhuset er at det kan føre til at
det kun blir flere reiser til Skjærhalden, og at trafikk til parkeringsplasser i sentrum eller for
å lete etter parkeringsplasser i sentrum opprettholdes. Ettersom kommunen eier svært få
av parkeringsplassene i sentrum, vil grep for å fjerne parkering være mer omfattende. Et
første grep vil være å avslutte dispensasjoner for arealer som er regulert til andre formål,
men hvor det er tillatt parkering gjennom dispensasjoner. Videre må eiere av
parkeringsplasser i sentrum gis insentiver til å benytte arealet til andre, mer
sentrumsrealterte formål.
Å lokalisere parkering i avstand fra besøksmål kan redusere bilbruk ved at man gjør bilen
mindre tilgjengelig, og dermed redusere etterspørsel etter parkering, Større
parkeringsanlegg i utkanten av sentrum kan dekke flere parkeringsbehov og redusere
trafikk på lokale veier, og på denne måten bidra til bedre miljø i sentrum8.
Sambruk og involvering av parkeringsbrukerne, samt systematisk evaluering av effekten av
tiltak, bør ligge til grunn for etablering av parkering i Skjærhalden, i tråd med foreslått
strategi for etablering av parkering i Hvaler kommune9.

4.2. Bagasjealternativer
Organisert transport av bagasje og varer med elektrisk lastesykkel for hyttebeboere kan
være et miljøvennlig og kostnadseffektivt tilbud for å begrense kjøring til fergeterminalen
og private brygger. Transporten kan eventuelt inngå i fergebilletten. Det er etter hvert
mange ulike typer elektriske lastesykler på markedet, med mulighet for å frakte relativt
store kvanta. Lastesykler som vist i Figur 4-2, vil kunne transportere bagasje og varer for en
til to biler per tur. Én syklist vil anslagsvis bruke 10-15 minutter per tur, inkludert av- og
pålossing, og vil dermed kunne erstatte mellom fire og ti bilturer per retning i timen
(bagasje for én til to biler per tur). Vi anbefaler å starte med tre til fire sykler i kontinuerlig
drift i de mest hektiske sommerukene. Tilbudet kan skaleres opp, dersom tilbudet er
attraktivt. Det vil være en engangsinvestering av kjøp av sykler (30-100 000 per sykkel), og
fortløpende kostnader til vedlikehold og lønn til syklistene. Sykkeltransport av bagasje kan
være en fin sommerjobb for ungdom.

8
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9
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Figur 4-2 Ulike typer elektriske lastesykler som kan benyttes for transport av bagasje og varer i Skjærhalden.
Bilder fra internett.

Private lastesykler ble observert i bruk i Skjærhalden under befaringen, og kan være en
del av identiteten i Skjærhalden. Se Figur 4-3.
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Figur 4-3 Lastesykler observert i Skjærhalden under befaring.

4.3. Tilrettelegging for gående og syklende
4.3.1. Forslag til løsning for Storveien
I Storveien ferdes gående, syklende og biler i samme real uten noen form for separering.
Dette gir dårlig trafikksikkerhet, opplevd trygghet og gjør det lite attraktivt for myke
trafikanter å benytte seg av gata. I tillegg medfører det redusert fremkommelighet for alle
trafikantgrupper, spesielt i høysesongen (sommerhalvåret). Storveien er «den rette linjen
inn til sentrum», og i tillegg til å være korteste vei mellom Rådhuset og Torvet, er det også
den er det også den mest intuitive ruten, hvor det er lettest for gående og syklende å finne
frem. For å gjøre det mer attraktivt å parkere lenger unna sentrum er det kritisk at denne
strekningen tilrettelegges bedre for gående.
I sommermånedene er trafikkmengden i Storveien tidvis så høy at det bør etableres et
sammenhengende tilbud for fotgjengere på strekningen, både med hensyn til
trafikksikkerhet og for å gjøre det med attraktivt å gå langs veien. En mer
fotgjengervennlig løsning i Storveien kan bidra til å øke andelen som går i Skjærhalden.
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I dag mangler Storveien fortau mellom Prestehavna og Torvet, se Figur 2-9 og Figur 4-4.
Fotgjengere må gå i kjørebanen eller på veiskulder. Innimellom står det tverrparkerte biler
ut i veikanten, noe som begrenser fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og
syklende. Dagens løsning signaliser at bilen er prioritert i Storveien, og at det er enklere
og tryggere å kjøre bil enn å gå.

Figur 4-4 Trafikksituasjon observert i Storveien under befaring og snittfoto av Storveien.

Mellom Prestehavna og Torvet er veibredden bare 6-7 meter. Det er nødvendig å utvide
veien for å anlegge en løsning som tilfredsstiller gjeldende krav til veibredder for gående
og kjørende. Gjeldende regulering for Skjærhalden sentrum fra 2012 viser en veibredde
på 11 meter i Storveien, fordelt på 5,5 meter kjørebane, 3,5 meter fortau og 1 meter
sideareal på hver side. Storveien er ikke oppgradert i henhold til reguleringsplanen. I

trafikkanalyse for Skjærhalden, utarbeidet av Asplan Viak i 2015, ble det anbefalt 2
meter tosidig fortau og 6 meter kjørevei, til sammen 10 meter veibredde. Dette
forslaget er heller ikke tatt videre til bygging.
For at to store kjøretøy skal kunne passere hverandre bør veibredden være minst 6 meter.
Vi foreslår derfor en løsning med 6 meter kjørebane og 3-4 meter fortau, slik at total
veibredde blir 9-10 meter, pluss eventuelt sideareal. For best mulig utnyttelse av det
smale tverrsnittet og minimere inngrep i privat grunn, foreslår vi å etablere ensidig fortau
på strekningen. I henhold til Statens vegvesens håndbøker er dette en akseptabel løsning
når fartsgrensen er 30 km/t. En slik løsning krever dermed at skiltet hastighet reduseres fra
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dagens 40 til 30 km/t. Fortausbredden kan variere, og tilpasses bebyggelsen på
strekningen. Fortauet bør anlegges på vestsiden av Storveien, hvor det er flest målpunkt
og avkjørsler. En slik løsning vil gi sammenhengende fortau mellom Rådhuset og Torvet.

Gateløpet bør signalisere at fotgjengere er prioritert i Storveien. I tillegg til høy
standard på gangarealet foreslår vi å lage innsnevringer i kjørebanen på to kritiske
punkt, hvor møtende biler må avvente hverandre og den ene vike. De to
innsnevringene kan plasseres på samme sted som foreslått i trafikkanalyse for
Skjærhalden, utarbeidet av Asplan Viak i 2015. Mellom innsnevringene vil veien ha
vanlig bredde.
Tiltaket må kombineres med tilstrekkelig parkeringskapasitet i utkanten av Skjærhalden,
for eksempel ved Rådhuset. Redusert hastighet til 30 km/ og en løsning som oppleves

som trangt for kjørende trafikk, vil ha trafikkavvisende effekt. Mindre biltrafikk og
lavere hastighet i Storveien vil også gjøre det mer attraktivt å sykle.

Figur 4-5 Illustrasjon fra reguleringsplan for Skjærhalden sentrum. Kilde Hvaler kommune. Vi foreslår 6 meter
kjørebane og 3-4 meter fortau.
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4.3.2. Oppgradering av rundkjøring på Torvet
Torvet er det sentrale trafikknutepunktet i Skjærhalden, hvor de hovedveiene gjennom
sentrum møtes. Her ligger også bussholdeplassen for ankomst og avreise fra Skjærhalden
og atkomsten til ferjeterminalen. Området fremstår i dag som et rent trafikkareal og er lite
tilrettelagt for fotgjengere. Det mangler fortau på østsiden av rundkjøringen, mellom
Strandveien og Under Kollen/Vadbenken, og det er ikke anlagt fotgjengeroverganger for
kryssing av veiene inn mot rundkjøringen, blant annet for atkomst til bussholdeplassen. Se
Figur 4-6.

Figur 4-6 Torvet med rundkjøring og snuområdet for buss er lite tilrettelagte for gående og syklende i dag.
Foto og Asplan Viak

Figur 4-7 Ferjeanløpet sett fra rundkjøringen.
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For å bedre trafikksikkerheten og attraktiviteten for gående på Torvet anbefaler vi å
stramme opp rundkjøringen med gode og brede fortau og anlegge korte
fotgjengerkrysninger. I tillegg anbefaler vi fartshumper i Strandveien, for å senke
hastigheten inn mot rundkjøringen. Se Figur 4-8.

Figur 4-8 Forslag til oppstramming av rundkjøringen med brede fortau og gode fotgjengerkrysninger

På sikt kan det vurderes et mer torgmessig preg på Torvet, for eksempel med inspirasjon i
en «shared space»-løsning som vist i Figur 4-9. Noen viktige elementer i slike løsninger
som kan vurderes for Skjærhalden er10:


Opphøyd rampe for trafikken inn i området som både signaliserer at man kommer
til et spesielt område, og som fører til fartsreduksjon



Adskilte og fysisk markerte kjørefelt for å skape trygghet og oversiktlighet, slik at
en vet hvor den motoriserte trafikken beveger seg. For å unngå for høy fart og
«fortrinnsrett» bør kjørefelt kombineres med kurver, innsnevringer og andre tiltak



Lav fart en bør være lav (15-20 km/t)

Kilde: Tiltakskatalog for transport og miljø (Sambruksareal/Shared space - Tiltakskatalog for transport og
miljø)
10
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Under 4000 ÅDT

Utforming må tilpasses Skjærhalden. I første omgang foreslår vi et dekke som signaliserer
at Torvet er et område for lav hastighet og hvor bilistene må være særlig oppmerksomme
på fotgjengere. I tillegg bør trafikkmengden i sentrum reduseres i forhold til i dag.

Figur 4-9 Eksempler på rundkjøringer/torg med «shared space» løsning fra Sonnenplatz i Graz i Østerrike
(kilde Public Square: A CNU Journal11).

4.3.3. Oppgradering av gang- og sykkelrute mellom Rådhuset og ferjekaia
Det er to hovedtraseer for å gå og sykle mellom parkeringsplassen ved Rådhuset og
Torvet/ferjekaia, enten langs Storveien eller via småveiene mellom bebyggelsen vest for
Storveien (Granstuveien, Prestehavna og Løkka). For å komme til Granstuveien må en
enten følge en sti mellom parkeringsplassen og Prestegårdsskogen (se venstre kart i Figur
4-10) eller følge Storveien frem til kryss med Prestegårdsskogen (høyre kart i Figur 4-10).
De to traseene er omtrent like raske å benytte. Ingen av traseene er skiltet som mulig
gang- og sykkelvei til Skjærhalden i dag.

11

Shared space intersections mean less delay | CNU
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I Storveien må en gå og sykle i blandet trafikk. Veien har 40 km/t og tidvis mye trafikk.
Strekningen Granstuveien, Prestehavna og Løkka gir mulighet for en hyggeligere
reiseopplevelse. Stien mellom parkeringsplassen og Prestegårdsskogen er smal og kan
være vanskelig å finne, spesielt hvis man står i Prestegårdsskogen.
Inntil det etableres fortau i Storveien anbefaler vi å sette opp veivisningsskilt for å lede
gang- og sykkeltrafikk til strekningen Granstuveien, Prestehavna og Løkka, både ved
parkeringsplassen og i krysset Storveien x Prestegårdsskogen. Det kan i tillegg vurderes
en mindre utbedring av stien mellom Prestegårdsskogen og parkeringsplassen for å gjør
den mer sykkelbar, både med hensyn til dekke og vegetasjon langs stien. I tillegg bør
stien skiltes i Prestegårdsskogen.

Figur 4-10 Alternative traseer for å sykle mellom parkeringsplassen ved Rådhuset og ferjekaia.

4.3.4. Andre tiltak
Andre tiltak som kan bidra til å tilrettelegge for gående og syklende nevnes i det
følgende.
Skilting av gang- og sykkelruter
Skilting til Kyststien og til turveier utenfor sentrum kan øke orienterbarheten til fotgjengere
og gjøre det tydeligere for besøkende og brukere av Skjærhalden hvordan de kan ferdes
til fots og på sykkel i området. Skiltingen kan med fordel knyttes til større kontekst, og
skilte mot Storesand og andre målpunkter for besøkende til Skjærhalden.

Rapport – Trafikkanalyse

52

Sykkelparkering
For å ytterligere underbygge attraktive forhold for syklende i Skjærhalden, bør det
etableres sykkelparkering ved attraksjonene i sentrum, som ved butikker, Kroksand, på
torget, holdeplasser, andre besøksintensive virksomheter osv. Avstandene i Skjærhalden
er korte, og tett og synlig plassert sykkelparkering kan bidra til at flere velger å sykle.
Sykkelparkeringsplassene bør alltid plasseres mer sentralt enn parkeringsplassene for bil
ved målpunktene, det vil si nærmere inngangspartier enn bilparkeringsplasser12, da sykler
opptar mindre areal enn biler, så flere vil få nytte av plassen. Dette gir økt trafikksikkerhet
og mulighet for bedre bymiljø på de sentrale arealene i sentrum. Sykkelstativene bør være
av høy kvalitet og han en utforming som gjør det mulig for å låse alle typer sykler i
rammen, for eksempel A-stativ, eller omvendt U-stativ.
Et eventuelt tilbud med utleiesykler for besøkende, for eksempel fra parkeringsplassen
ved Rådhuset, bør kombineres med reserverte sykkelparkeringsplasser i sentrum.
Informasjon
Informasjon om muligheter for å ta seg frem i Skjærhalden med sykkel og til fots bør
kommuniseres tydelig, både på nettsider, ved Rådhuset og i sentrum. Dette kan formidle
Skjærhalden som et sted for rekreasjon og opphold, og hvor det er hyggelig å bevege seg
i rolig omgivelser.
Parkeringstilbudet ved Rådhuset må være tydelig skiltet, og besøkende må oppfordres til
å parkere her for å gå det siste stykket inn til sentrum. På parkeringsplassen må det skiltes
slik at det er lett å forstå hvor en skal gå for å komme til sentrum. Her bør det også være
tilgjengelig turkart som viser nettverket av gangforbindelser i og rundt tettstedet. Det kan
gjerne også settes opp informasjonstavler og markører for å identifisere turveinettet i
Skjærhalden, for å gi en god opplevelse for gående og syklende. Eksempler på denne
type kart som inspirasjon er vist i Figur 4-11, Figur 4-12 og Figur 4-13.

12
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Figur 4-11 Eksempel fra Mineralparken, Kilde: Mineralparken, Informasjon - MineralparkenMineralparken

Figur 4-12 Eksempel fra Stavanger med 11 hverdagsturer. Kilde: UT.no
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Figur 4-13 Eksempel fra Alnaelva. Kilde: Scandinavian Society for Trenchless Technology

4.4. Endring i kjøremønster
4.4.1. Regulering av rutebuss ved Rådhuset
Rutebussen regulerer på Torvet i dag. Hvis et eventuelt reguleringsområde ved Rådhuset
planlegges og etableres i sammenheng med gjennomgående fortau langs Storveien, kan
kjørebredden i Storveien reduseres til 5,5 m. Det at rutebussene kjører inn til
rundkjøringen ved torget antas å være årsaken til at Storveien er fylkesvei gjennom hele
tettstedet. Hvis man etablerer endeholdeplass med reguleringsoppstilling i nærheten av
Rådhuset istedenfor på Torvet, vil dette forholdet bortfalle. Det kan da tenkes at
kommunen kan opprette dialog med fylkeskommunen om omklassifisering av Storveien til
kommunal vei, slik at kommunen selv kan stå for oppgradering av Storveien gjennom
Skjærhalden.
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Reguleringsområde for turbuss bør etableres i utkanten av sentrum, for eksempel ved
Rådhuset eller pukkverkstomta, for å begrense kjøring i Skjærhalden sentrum.

4.4.2. Enveiskjøringer/stenge for gjennomkjøring
Bortsett fra Storveien er det få gjennomkjøringsmuligheter i sentrum i dag.
Store deler av veinettet i sentrum av Skjærhalden er privat, ref. Figur 3-5 Vegeier i

Skjærhalden. Kilde: NVDB. For at kommunen skal ha mulighet til å gjøre endringer på
kjøremønster som flytter motorisert trafikk inn på det som er private veier i dag, må
kommunen først omklassifisere disse veien til kommunale veier. Det virker derimot ikke
hensiktsmessig å flytte trafikk inn i andre deler av veinettet i sentrum ettersom dette er
svært smale boliggater som ikke har forutsetninger for å tåle en vesentlig økt
trafikkmengde. Vi ser det derfor som lite hensiktsmessig å foreta endringer i kjøremønster
i Skjærhalden sentrum.
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