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Forord
Hvaler er en liten kommune målt i folketall, men samtidig en stor hytte- og turistkommune. Om
sommeren opplever kommunen en mangedobling av folketallet, noe som setter sitt preg på øyene og
ikke minst kommunesenteret Skjærhalden. Tettstedet fungerer da både som trafikalt knutepunkt,
handelssenter og som en attraksjon i seg selv. Sammenstimling av trafikk og mennesker gjennom noen
sommeruker representerer betydelige utfordringer, blant annet knyttet til trafikkavvikling, trygghet og
trivsel.
Utredningen drøfter disse problemstillingene og gir innspill til løsninger. Oppfølging av innspillene
kan skje både ved strakstiltak og gjennom reguleringsplan.
Analysen har vært utført av Asplan Viak på oppdrag for Hvaler kommune. Robert Moan og Susanne
Lund Johansen har vært kommunens kontaktpersoner gjennom arbeidet.
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1. Skjærhalden
Øykommunen Hvaler har ca 4.000 innbyggere, hvorav mer enn halvparten er bosatt i kommunesenteret Skjærhalden. De siste årene har det vært vekst i innbyggertallet. Foruten den kommunale
administrasjonen huser Skjærhalden viktige tilbud innen privat handel og service. Gjestehavna
ligger gunstig plassert i butikksonen sentralt i havnesonen. Kundene kommer følgelig både sjøveien og fra landsiden. Med i alt 4.700 hytter bidrar hytteliv, båtliv og turisme til en mangedobling av innbyggertallet om sommeren.

Figur 1-1: Skjærhalden og Østre øyer

Egendekningen av helårs arbeidsplasser er liten, noe som medfører netto arbeidspendling ut av
kommunen. Fylkesvei 108 gir ferjefri forbindelse fra Skjærhalden over Hvalerøyene og Kråkerøy
til Fredrikstad. Kjøreturen gjøres unna på ca 25 minutter. Det er nylig innført bomavgift for
person- og lastebiler over Glomma (hhv 22 og 44 kr for person- og lastebil).
Østfold kollektivtrafikk betjener Hvaler med busslinje 365 langs fylkesveien. Det kjøres i alt 20
daglige avganger mellom Skjærhalden og Fredrikstad (9 på lørd og 6 på sønd). Reisetiden er 4045 minutter. Enkelte busser kjører videre som ekspresslinje til Oslo. På oppdrag for Østfold
fylkeskommune kjører Flexx skolerutene i kommunen. De kan også tilby bestillingstransport dørtil-dør tre dager i uka innenfor vanlig kollektivtakst. Tre drosjeeiere har tilhold i Skjærhalden. De
betjener østre Hvaler med vanlige drosjer og en maksi-drosje (9 seter). De kan tilby lokale turer til
en minstetakst på 100 kr. Drosjene tar også oppdrag for Flexx knyttet til den nevte bestillingstransporten. I følge drosjeeierne genererer øyferjene lite drosjetrafikk, mens Strømstadferja
genererer en god del.
På Nordre og Søndre Sandøy og Herføl er det innført kjøre- og parkeringsforbud for bil. Det
finnes mulighet for å søke om dispensasjon på permanent eller midlertidid basis, men for de fleste
er det stor oppslutning om kjøreforbudet. Det skjer derfor omlasting på ferjekaia, fra bil til ferje
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(eller egen båt) og omvendt på returen. Den bilfire øytrafikken har igjen lagt grunnen for et
leiemarked for parkeringsplasser i Skjærhalden.
Ytre Hvaler nasjonalparksenter ble åpnet i 2009, i det gamle kornmagasinet. Senteret har som mål
å bidra til kunnskap og forskning og til økt forståelse for Hvalerkystens verdier. Senteret huser en
permanent utstilling og om sommeren arrangeres det ulike uteaktiviteter for barn og voksne.
Besøkstallet var i fjor oppe i 9.200 besøkende, med hele 3.300 i juli måned. Skoleklasser og
turgrupper kommer i tillegg, med i alt ca 70 grupper i fjor. Turbussene setter gjerne av og henter i
rundkjøringen, noe som kan være til hinder for rutebussen.
Ferjehavna (i forgrunnen)
og gjestehavna i februar.
I bakgrunnen Kroksand og
Gilbergodden.

Turistanleggene på Vadbenken og Stolen.
Hvileberget i bakgrunnen.
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2. Veitrafikk
Fylkesvei 108 knytter Hvalersamfunnet sammen. Gjennom Skjærhalden har fylkesveien navnet
Storveien. På tross av dette er veien heller trang, stedvis med hus og forhager helt inn mot veien.
Stedvis er det tverrparkering i veikanten. Inn mot Skjærhalden er fartsgrensen 60 km/t, skiltet ned
til 40 km/t fra rådhuset mot havna. På denne strekningen er det anlagt i alt seks fartshumper. Det
er fortau fra rådhuset til ned til sideveien Presthavna, men det mangler fortsatt 200 meter ned til
rundkjøringen. Her er fotgjengerne henvist til kjørebanen.
Figuren under viser trafikkens årstidsvariasjoner ved Bukkholmen, helt nord i øygruppen. Fra
årsskiftet og inn mot sommerferien skjer det mer enn en dobling av trafikkvolumet, fra under
4.000 kjt til 8.600 kjt. Det framgår også at det har vært en betydelig trafikkvekst de siste årene.
Fra 2004 til 2013 økte volumet med ca 30 prosent om sommeren og prosentvis enda mer utenfor
sesongen.

Døgntrafikk, Fv 108 Bukkholmen
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Figur 2-1: Fv 108 Bukkholmen - døgntrafikk

På vei sørover mot Kirkøy i sør skjer det en gradvis avskalling av trafikk. En maskinell telling i
Storveien ved rådhuset sommeren 2014 viste en døgntrafikk opp mot 4.500 kjt fredagen i uke 27,
ved inngangen til fellesferien (jf tabell 2-1, figur 2-2 og figur 2-4). Maksimal timetrafikk var
denne fredagen oppe i 450 kjt/t. Desverre ble tellingen avbrudt etter denne fredagen. En simultan
telling i Storveien nærmere snuplassen viser at volumet økte videre inn i helga. Ut fra dette vil vi
anslå maksimal døgn- og timetrafikk ved rådhuset til hhv ca 5.500 kjt og 550 kjt.
Tellingen ble gjentatt i september (uke 38). Da var det langt roligere, men fortsatt en viss aktivitet
rundt hytter og båtliv. Gjennomsnittlig døgntrafikk var 2.300 kjt og største døgntrafikk på 2650
kjt (fredag). Største timetrafikk var 250 kjt på fredag. Ut over høsten og vinteren avtar aktiviteten, som vist i figur 2-1. Ut fra dette vil vi anslå døgntrafikken i Storveien til under 2000 kjt i
lavsesongen.
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Tabell 2-1: Fv 108 Storveien ved rådhuset – døgntrafikk (antall kjøretøy)

Estimerte tall i parentes

Storveien ved rådhuset - timetrafikk (kjt), juli 2014
500
450
400
350
300
250

Ons 2.7
Fre 4.7

200
150
100
50
0

Storveien ved rådhuset - timetrafikk (kjt), september 2014
300
250
200

Ons 17.9

150

Fre 19.9

100
50
0
Figur 2-2 a og b: Fv 108 Storveien ved rådhuset - døgntrafikk (ant kjt) onsdager og fredager i juli og september
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Det nevnte tellepunktet nederst i Storveien, ca 100 meter nord for snuplassen, viste noe lavere
trafikk som følge av avskalling mot Kjølholtveien og noen andre sideveier (tabell 1-2 og fig 1-4).
Døgntrafikken i uke 27 ble målt til ca 3.000 kjt midt i uka, økende til 3.600 kjt på fredagen (før
fellesferien). Største timetrafikk denne fredagen var 360 kjt. Denne tellingen ble avsluttet midt i
uke 28. På onsdagen i den første ferieuka ble det telt 3.900 kjt. Ut fra foreliggende tall vil vi anslå
maksimal døgntrafikk til 4.500 kjt knyttet til ferie og helgeutfart. I uke 38 var tallene nede i 1.3001.400 kjt midt i uka og ca 2.000 kjt på fredag og lørdag. Største timetrafikk fredag var ca 200 kjt.
Tabell 2-2: Fv 108 Storveien nær havna – døgntrafikk (ant kjt)

Estimerte tall i parentes

Storveien nær havna - timetrafikk (kjt), juli 2014
400
350
300
250
200

ons 2.7
fre 4.7

150
100
50
0

Storveien nær havna - timetrafikk (kjt), sept 2014

250
200
150

ons 17.9
fre 19.9

100
50
0
Figur 2-3 a og b: Fv 108 nær havna
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I Høghebakken og Stenlia er det som følge av manglende veibredde innført enveiskjøring og
dessuten forbud mot gjennomkjøring i retning Kjølholtåsen (hyttefelt) og nærliggende boligfelt.
Bosatte og hyttefolk skal følgelig kjøre Sigrid Bjørsets vei og Kjølholtveien som møter Storveien
ved rådhuset. Det ble gjennomført en telling i Høghebakken for å kartlegge kjøremønsteret, jf
tabellen under. Her var det lave trafikktall både i juli og september. Ut fra dette kan det se ut som
at gjennomfart neppe utgjør et stort problem i dag. Tall fra før forbudet er ikke kjent.
Tabell 2-3: Høghebakken - døgntrafikk

Tall for gang- og sykkeltrafikken foreligger ikke.
Figur 2-4: Tellesnitt

1: Storveien ved rådhuset
2: Storveien nord for snuplassen
3: Høghebakken

Storveien ender i en
rundkjøring, avgrenset
mot torget med planterabatter. Rundkjøringen
fungerer som snuplass
og bussholdeplass.
Strandveien kommer inn
fra høyre i bildet.
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Storveien ved Floren; forvarsel om gjennomkjøringsforbud i Høghebakken og Stenlia.
Skiltet gjennomkjøringsforbud (under)

Storveien ved rådhuset
(sett mot nord)

Storveien sør for Floren
(sett mot nord)
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3. Ferjetrafikken
Skjærhalden havn er et omstigningspunkt mellom veitrafikk på den ene siden og øyferjene,
private småbåter og Strømstadferja på den andre. Som følge av kjøre- og parkeringsforbudet på
øyene foregår det en betydelig omlasting på ferjekaia i Skjærhalden. Etter omlasting finner
øyboerne en parkeringsplass i rimelig gangavstand.
Øytrafikken utføres av ferjeselskapet Hollungen AS, som en del av kollektivtilbudet. Gjennom
sommeren er det 18 daglige båtavganger på virkedager og 12 på søn- og helligdager. Strømstadferja (Nadir Fjordcruise) trekker folk både fra Hvaler og regionen for øvrig, med opp til seks
daglige avganger i sommersesongen. I lavsesongen er det trafikk fredag og lørdag. Attraksjonen
ligger blant annet i taxfree-handelen. Figurene under illustrerer ferjetrafikken til og fra de østre
øyene. De to båtene Hvalerferja II og Olava fraktet i 2014 mer enn 90.000 passasjerer, jf figur 31, hvorav hele 20.400 i juli (23 % av totalen). I tillegg ble det fraktet nærmere 3.000
motorkjøretøy og anleggsmaskiner, av disse ca ni prosent i juli.
Figur 3-1:
Trafikk med
øyferjene
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Figuren under viser trafikken på utvalgte dager gjennom juli, august og september 2014. Det
framgår at trafikken på travle utfartsdager kan nå opp i 1.000-1.200 reisende tur og retur. Vi må
anta at retningsfordelingen varierer både etter uke og ukedag. Fredag 18. juli var en travel dag for
ferjene, med 1.200 reisende, herav to av tre inngående, dvs med ankomst Skjærhalden.
Figur 3-2:
Trafikk med
øyferjene
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Figuren under viser trafikken fordelt på utvalgte enkeltavganger og -ankomster fredag 18. juli.
Typisk formiddagsbelegg var 50-60 reisende per båt, stigende til rundt 100 på kveldstid. I vårt
materiale ble dette bare overgått søndag 10. august, med 110 passasjerer ved anløpet kl 1520.
Passasjerer per avgang og ankomst
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Figur 3-3: Passasjerer med øyferjene (Hollungen AS)

Under Kollen – terminalområde for
øyferjene

Terminal for Strømstad-ferja
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4. Parkering
Biltrafikken i Skjærhalden er sammensatt av ulike grupper med ulike behov. Om sommeren er det
en miks av fastboende, hyttefolk, båtfolk, handlende, ferjepassasjerer og dagsturister. Det er klart
at en parkeringsløsning ikke passer for alle. Vi må anta at hytteeiere og øyboere har funnet fram
til løsninger som passer dem, gjerne basert på abonnementsordningen på kommunens plasser eller
på avtaler med private grunneiere. Øyturistene har i tillegg sine særlige utfordringer knyttet til
logistikken, med omlasting av bagasje og varer før og etter sommerbesøket. For mer tilfeldige
besøkende er situasjonen mer lik det en finner andre steder. Dagsbesøkende har behov for en plass
der en kan sette fra seg bilen for noen timer, og vi må anta at de ønsker trygge omgivelser for
ferdsel til fots i havnesonen. Besøksparkering innebærer søketrafikk, det vil si bilførere på leting
etter egnet parkeringsplass. I Skjærhalden betyr det trafikk fram og tilbake i Storveien.
I havnesonen mellom Kroksand og Hvileberget vil vi anslå tilbudet av bilplasser til 460, jf tabell
4-1. Med unntak av torgplassen, som er kommunal grunn (parkering i lavsesongen), ligger
plassene i havnesonen på privat grunn. De driftes etter privatrettslige regler, mange steder i et
samarbeid mellom grunneier og selskapet Europark. I vestre del av havna er de fleste plassene
reservert for brukere med særskilt avtale med grunneier. Det er et lite innslag av avgiftsplasser for
besøkende. I midtre og østre del av havnesonen er det flere ubebygde tomter der det tilbys
besøksparkering mot avgift, i alt ca 200 bilplasser. Med noen unntak kan en langtidsparkere til en
fast døgnpris. Da prisene er forholdsvis høye, vil vi likevel anta at tilbudet i havnesonen i hovedsak brukes til korttidsparkering. Den kommunale torgplassen er reservert for torghandel gjennom
sommeren, mens det ellers i året er gratis å parkere inntil 3 timer.
Hvaler kommune har parkeringsmyndighet og disponerer rundt 250 bilplasser ved rådhuset og
Hvaler kirke. Disse er tilgjengelige både for besøksparkering mot avgift eller for lengre opphold
mot en fast døgnpris eller mot bruk av sesongkort (abonnement). I ferien utvides tilbudet med ca
40 plasser ved Floren skole, via à vis rådhuset. Dette er bare for abonnenter. Gangavstanden fra
Floren/rådhuset til ferjehavna er under 500 meter.
Plassen ved Hvaler kirke driftes også av kommunen. Her kan en stå gratis i tre timer mot trekking
av p-billett. Deretter er det vanlig avgiftsbetaling, per time eller mot en fast døgnpris. En kan også
parkere med periodekort. Denne plassen er mindre aktuell for øyboere og for dagsbesøk i Skjærhalden sentrum – da gangavstanden er lang (ca en km). Plassen brukes ved arrangementer i kirka
og av badegjester til Storesand/Prestesand.
Ut over de tilbudene som er omtalt eksisterer det også et privat parkeringsmarked, basert på utleie
av privat grunn. Det skjer dels i det små, på boligeiendommer rundt om, men også mer organisert,
slik som ved Rove idrettsbane. Her har ungdomslaget lagt til rette ca 200 langtidsplasser på
gressplenen til en rimelig leie. Belegget skal etter sigende være godt, på tross av en lite sentral
plassering (ca 1,5 km til havna).
Etterspørselen etter bilplasser avtar raskt etter ferien, og på høsten står de fleste plassene tomme.
Som en følge av lav etterspørsel dekkes de kommunale parkeringsautomatene til fra midten av
oktober og fram til midten av mars. Mange private følger samme eksempel. Det betyr gratis
parkering halve året. Bare en liten del av arealene i småbåthavna brukes til båtopplag. Det meste
står ubrukt gjennom lavsesongen, noe som bidrar til å gi havnesonen et ødslig preg.
Tabellen på neste side og kartfigurene i vedlegg gir en oversikt over parkeringstilbudet.

Skjærhalden trafikkanalyse

Asplan Viak AS

15
Tabell 4-1: Parkeringsplasser i Skjærhalden

Sted

Vilkår

Ca antall
plasser

Private plasser ved torvet og langs Strandveien
Plasser vest for Kollen (mot avgift)
27 kr/t, 240 kr/døgn
Plasser rundt torvet (mest avgiftspl)
20-27 kr/t, 150-240 kr/døgn
Strandveien (mest avgiftspl)
20-27 kr/t, 150-240 kr/døgn
Sum

49
37
90
176

Private plasser langs båthavna – mellom Vadbenken og Hvileberget
Reserverte plasser
Avgiftsplasser
20 kr/t, 150 kr/døgn
Sum

255
31
286

Offentlige plasser
Rådhuset (automat) 1
Hvaler kirke (automat)

129
120

Skjærhalden torg
Floren skole

10 kr/t, 100 kr/døgn el abonnement2 *)
Gratis 3 t, deretter 8 kr/t, kr 80/døgn el
abonnement *)
Gratis utenfor sesong (< 3 t), reservert
for torghandel om sommeren
P med abonnement i sommerferien *)
(foran bygget og skolegården)

Sum

(24)
12 + 30
275-290

Andre tilbud
Rove idrettsbane

Langtidsparkering mot avgift (juli)

Samlet Skjærhalden (sommer):

200
ca 950

*) Gjelder fra medio mars til medio oktober

Kommunen disponerer dessuten ca 45 plasser, reservert for ansatte og besøkende til rådhuset.
Bruken av skolegården ved Floren skole er blitt et tema for politisk vurdering, som følge av klager
fra SFO.
Ødslig bruk av arealene i
havnesonen

1

Plan for gang- og sykkelvei langs Storveien vil legge beslag på 15-20 bilplasser nord for rådhuset.

2

Et sommerabonnement koster 1.480 kr, et årsabonnement 3.260 kr,
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Privat parkering ved båthavna

Ny «midlertidig» parkeringsplass
i Storveien – februar 2015

Kundeparkering ved butikkene i
havnesonen
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5. Gjeldende planer
Figur 5-1:
Reguleringsplan Florendammen (1998)

Planen omfatter nytt rådhus med
nærliggende veier og parkering.
Storveien er regulert med kjørebane og tosidig fortau (3,0/6,5/2,0
m), dessuten busslommer. Fortauene er ikke opparbeidet fullt ut.
Nord for Kjølholtveien er det
ensidig fortau til rådhuset, derfra
ikke noe fortau videre nordover.
Kommunen er i dag hjemmelshaver, mens tilgrensende skogareal mot nord og vest tilhører
Opplysningsvesenets fond.

Reguleringsplanen for «Gnr 3…» fra år 2000 omfatter Kiwi-tomta på Storveiens østside vis à vis
rådhuset; formål kombinert forretning/kontor. For øvrig tilpasser planen seg til ovennevnte plan
med hensyn til vei og fortau i Storveien langs tomta.
Figur 5-2:
Reguleringsplan Prinsebakken (2011)

Detaljreguleringen Prinsebakken
omfatter ca 70 meter av Storveien,
med kjørebane og tosidig fortau
(3,0/6,5/3,0 m). Sideområdet har
formål bolig/ forretning. I åssiden
mot øst planlegges konsentrert
småhusbebyggelse. Planen ble
vedtatt i 2011.
Tomta på veiens sørvestside er
nylig opparbeidet som parkeringsplass.
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Reguleringsplanen «Skjærhalden» fra 2004 (rev 2005 og 2012) omfatter sentrale deler av
tettstedet mellom Vadbenken og Gilbergodden; dessuten arealene langs Storveien opp til
Prestehavna. Her er det regulert kjørebane med et bredt fortau på vestsiden (hhv 6,5 og 4,0 m).
Tilliggende arealer er regulert til bolig/forretning. Arealene mellom Strandveien og sjøen er i
hovedsak regulert til forretning.

Figur 5-3: Fra reguleringsplan for Skjærhalden (2004/2012)

I mars 2013 ble reguleringsplanen for fv 108 mellom Tangebekken og rådhuset vedtatt. Planen
legger til rette for en gang- og sykkelvei over en strekning på ca 1.900 meter. I nordvestre del har
tiltaket et vanlig profil med 3 meter asfaltert gs-vei og 3 meter grøft mot kjøreveien. På de siste
400 meterne fram til rådhuset trekkes gs-veien ut fra kjøreveien med varierende avstand. Nærmest
rådhuset er avstanden hele 17 meter. Hensikten har vært å spare furutrærne nærmest veien. Det
betyr samtidig et inngrep i dagens parkeringsplass på (420 m2) og et tap av 25 plasser (av i alt
154), jf figur 5-1 og 5-4. Det er forventet anleggsstart i 2015.
Sett i lys av aktuelle planer om å utvide parkeringskapasiteten, vil det likevel bli inngrep i
furuskogen, men da på motsatt side av plassen.
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Furuskog
Inngrep i parkeringsplass

Figur 5-4: Utsnitt fra reguleringsplan for Rv 108, Tangebekken-Skjærhalden (2013)
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Figur 5-5 viser reguleringsplan for boligområde mellom Kjølholtveien og Stenlia, vedtatt i 1982.
Boligområdet er i hovedsak bygget ut. Samleveien Kristinelia er imidlertid bare bygget på et kort
stykke; den mangler kontakt mot Stenlia i øst.

Kristinelia

Figur 5-5: Del av Kjølholt, Gn4, bnr 6 (over) /dagens situasjon (under)
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Storveien mellom Prestehavna og
torget
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6. Innspill for utvikling av infrastruktur og transportløsninger
Mye har skjedd i Skjærhalden de siste årene. Sentrumssonen preges av butikker, kafeer og
parkering, dessuten kaier med ferjetrafikk og gjestehavn. Øst for Kollen er det nye turistanlegg og
en stor småbåthavn med tilhørende servicefunksjoner. Stedvis er det gamle Skjærhalden i ferd
med å forsvinne. Desto viktigere blir det å ivareta det som er igjen av særpreg og historie, det
være seg enkeltbygninger, bygningsmiljøer, gateløp og naturelementer. De tiltakene som foreslås i
denne utredningen har dette som bakteppe.
Tiltakene er innrettet mot følgende mål/intensjoner:
 Å redusere biltrafikken i Storveien og i havnesonen
 Å gi fotgjengerne et trygt tilbud
 Å skape et mer oversiktlig parkeringssystem, innrettet mot brukernes behov
Forslagene kan sees som en tiltakspakke, der hvert av tiltakene bidrar i samme retning. Ikke minst
henger parkeringsløsningen nært sammen med ønsket om trafikkstyring. Da sommersesongen er
kort, er det et poeng å dimensjonere tiltakene med en viss nøysomhet.

Et styrket parkeringstilbud ved rådhuset
Transportbildet gjennom sommeren er sammensatt, med ulike brukergrupper, behov og
preferanser. Belastningen på veinett og parkeringsplasser varierer over tid med en spissbelastning
gjennom noen korte sommeruker og tomme plasser gjennom vinteren. Mens mange av de bilbesøkende sommerturistene er på jakt etter en parkeringsplass for noen timer, for en byvandring,
litt handel og kanskje litt mat, er øyboerne ute etter en langtidsplass for hele ferien. I dag framstår
parkeringstilbudet som uoversiktlig og fragmentert, uten noen form for samordning.
Vi mener det vil være riktig å styrke parkeringstilbudet ved Floren/rådhuset, slik at den kommunale plassen vil framstå som hovedanlegget for parkering i Skjærhalden, både for kortere og
lengre opphold. Grusplassen ved rådhuset ligger i rimelig gangavstand fra torvet og havnesonen
(500 m), forutsatt at det kommer fortau i Storveien. For å sikre tilstrekkelig kapasitet og forutsigbarhet bør kapasiteten dobles fra i dag, fra ca 150 til over 300 plasser. Plassen lar seg forholdsvis
enkelt utvide mot nord og vest, på god sandgrunn. Kommunen har nylig utredet mulighetene for
en stor plass med 320 bilplasser, lagt utenfor gjeldende regulering for gang- og sykkelvei langs
Storveien (jf figur 6-2). Arealene utenfor dagens plass er eid av OVF og må følgelig erverves.
Tilbudet bør prises ned slik at det framstår prisgunstig i konkurranse med de private plassene i
havnesonen, gjerne med en gratis førstetime (tilsvarende som ved kirka). Abonnementsordningen
for øyboerne og andre med behov for langtidsparkering videreføres. Tilbudet må markedsføres og
følges opp med informasjon og veivisning. For å styrke bruken, bør en vurdere inndragning av
private plasser i havnesonen. Bare et fåtall av disse er i samsvar med gjeldende regulering.
Den planlagte gang- og sykkelveien vil gi et inngrep i dagens parkeringsplass over 70 meter,
tilsvarende 25 plasser. Anlegget bør følgelig avvente til etter sommersesongen 2015, ev avvente
den planlagte utvidelsen av plassen. På sikt vil sommerparkeringen ved Floren skole bli overflødig. Bruken av skolegården i kommende sesong må vurderes ut fra parkeringsbehovet og hva
en kan få til av avbøtende tiltak for SFO.
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Figur 6-1: Plan for utvidelse av
plassen ved rådhuset
(Kilde: Hvaler kommune/ Griff

Den nye gs-veien legges inn på parkeringsplassen for å spare skogbeltet langs Storveien.

Grunneiere har foreslått å anlegge parkering i fjellhaller, under Hvileberget eller Kristineberget.
Ut fra et trafikalt synspunkt ligger Hvileberget ugunstig til, lengst vest i havna i en privatisert
sone. Biltrafikken til og fra vil være henvist til Storveien eller til de mindre boligveiene vest for
denne. Kristineberget ligger bedre til, et lite stykke nedenfor Floren. Et anlegg her vil kunne bidra
til å avlaste nedre del av Storveien, så framt trafikantene finner tilbudet attraktivt og prisgunstig.
Men et fjellanlegg vil være kostbart å bygge. Et anlegg dimensjonert for 200 biler vil anslagsvis
koste 40-50 mill kr. Med en svært kort sesong og mange konkurrerende plasser, vil vilkårene for å
drifte et kostbart fjellanlegg neppe være de beste.
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Skyssordning for øyfolket
Kjøreforbud på øyene gjør at sommergjestene er henvist til å parkere i Skjærhalden, vanligvis
med ferjekaia som omlastingssted. Mange tilreisende kommer langveis fra, og de handler ofte
under tidspress. Selve parkeringen skjer på kommunale eller privat plasser, stedvis også langs
veinettet og i private hager etter avtale. Vi foreslår å etablere en skyssordning for sommergjestene.
En kan vurdere å knytte skysstilbudet til parkeringsbilletten, som en form for park & ride. En slik
ordning vil bygge opp om intensjonen om å avlaste Storveien for unødvendig trafikk. Tilbudet må
markedsføres og underbygges med stedlig informasjonstavler og visningskilt. Vi ser for oss to
alternative ordninger; den ene for passasjerer og bagasje (maksi-drosje) og det andre bare bagasje
(varesykler).
Maksi-drosje
Vi tenker oss at en eller to drosjer kjører i skytteltrafikk mellom rådhuset og ferjekaia, best mulig
tilpasset ferjenes anløps- og avgangstider. Det legges til rette for at omlastningen fra bil til drosje
skjer ved en egen holdeplass ved rådhuset. Hyttefolket parkerer og laster inn i en ventende drosje
og eventuelt på tilhenger. Vi antar at en drosjetur kan erstatte 3-4 personbilturer. Tilbudets suksess
vil avhenge av en god og forutsigbar kapasitet, både på parkering og skyss. I tillegg vil prisen
være av betydning. På samme måte som for dagens bestillingstransport foreslås en subsidiering –
slik at en kan reise med kollektivtakst ned til kaia. En annen tilnærming kan være å inkludere
drosjeskyss på parkeringsbilletten.
Ferjestatistikken viser at det genereres opp til 1.000-1.200 personturer på landsiden i løpet av en
dag, og 50-100 personturer per ferjeanløp eller -avgang. Det tilsvarer 300-400 daglige bilturer og
20-35 bilturer per anløp (en vei). Potensialet for avlastning av Storveien er følgelig til stede i de
mest trafikkerte periodene. Med en gunstig takst må vi kunne anta at også andre enn øyboerne vil
finne skysstilbudet attraktivt.
Maksi-drosje (bilde fra internett)
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Varesykler
Da sommersesongen er kort, vil det være nærliggende å søke enkle løsninger. Et transporttilbud
basert på varesykler vil være et miljøvennlig alternativ. Jobben blir å frakte bagasje mellom
rådhuset og ferjekaia, eventuelt også småbåthavna. Vi ser for oss en flåte med fire varesykler,
hvorav 2-3 er i drift det meste av tiden. Det vil kreves en arbeidsstokk av spreke ungdommer som
tar del i en turnus fra morgen til kveld gjennom sommerukene. Kommunen kan være arbeidsgiver
for skoleungdommer med sommerjobb, eller jobben kan settes bort til det lokale idrettslaget el l.
Praktiske ordninger må utredes i lys av gjeldende regelverk.
En bil som parkerer og laster om ved rådhuset, vil potensielt spare Storveien for to bilturer (tur og
retur) ved ankomst og tilsvarende på hjemturen. Varesyklene vil kunne bli et morsomt innslag i
bybildet, på linje med varemopeder på Koster, sykkeldrosjer i Berlin og turisttogene i mange byer.

Varesykler av typen Christiania Cycle

Varemoped på Koster
(begge bilder fra internett)
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Storveien som miljøgate
Storveien gjennom Skjærhalden har fortsatt noe av sitt opprinnelige preg, gjennom småskala
dimensjoner og hus og forhager tett inn mot veien. Trafikkvolumet i sommersesongen er
imidlertid ikke småskala, med opp mot 450 biler per time. Med slike belastninger kreves det et
sammenhengende tilbud også for fotgjengerne. På strekningen ned til Prestehavna er det fortau,
men det mangler helt på strekningen videre ned mot torvet - ca 200 meter. Her er fotgjengerne
henvist til å gå i kjørebanen eller ut på veiskulderen. Stedvis står det tverrparkerte biler helt ut i
veikanten, til irritasjon og ulempe for fotgjengerne. Det er anlagt fartshumper som et avbøtende
tiltak, noe som trolig har en begrenset effekt når bil og fotgjengertrafikken er på sitt største. For
besøkende gir dagens utforming et signal om at det er enklere og tryggere å kjøre bil enn å gå.
Vi foreslår at Storveien rustes opp iht vegvesenets konsept «miljøgate», med vekt på fotgjengernes trygghet og stedets fotutsetninger. Vårt konsept er en smal «bygate» med fortau på begge
sider. (Dagens regulering tilsier vei med ensidig fortau eller gs-veg). Det legges vekt på at gateløpet skal oppleves som trangt for kjørende trafikk - tilpasset stedets småskala preg og gjeldende
fartsgrense. Ønsket tranghet oppnås ved å legge innsnevringer på to kritiske punkt, der møtende
biler må avvente hverandre og den ene parten vike. Innsnevringene kan kombineres med opphøyd
gangfelt/opphøyd kjørebane. Det visuelle inntrykket av tranghet kan forsterkes gjennom bruk av
brolagte rennesteiner på begge sider (rekker av storgatestein). Bred platekantstein av granitt vil
virke i samme retning, og i tillegg bidra til et mer høyverdig, estetisk preg. De to innsnevringene
er plassert slik at de vil bidra til å skåne for hageinngrep ved to sårbare snitt. Mellom innsnevringene planlegges veien med vanlig møtebredde.
Miljøgata og parkeringskonseptet kan sees som to sider av samme sak. I høysesongen vil innsnevringen tjene som en «kapasitetsbrems» og en ekstra motivasjonsfaktor for å parkere utenfor
havnesonen. Skal dette fungere, kreves god visningsskilting og målrettet informasjon.
Også rundkjøringen strammes opp med økte fortausbredder og kortere kryssinger. Holdeplassen
beholdes der den er. Anlegget kan anlegges med en etappe 1 fra rundkjøringen til Prestehavna
(der en møter dagens fortau), eventuelt videreføres med en etappe 2 opp til Floren. Om en bygger
om begge strekningene bør Storveien kunne forsvare navnet Storgata. Tilsvarende prinsipp kan
også legges til grunn for utformingen av Strandveien.

Son i Akershus; til inspirasjon for miljøgatekonsept
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Figur 6-2: Konsept; Storveien som miljøgata mellom Prestehavna og Strandveien
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Andre vei- og trafikktiltak
Under Kollen og Vadbenken er trange veier. Den trange situasjonen på begge sider av Kollen
bidrar til lav fart og trolig til redusert trafikkbelastning. Enveiskjøringen ved ferjeterminalen
motiverer for å sirkulere rundt Kollen. Det anbefales å opprettholde dette systemet. Om en likevel
skulle velge å utvide bredden langs Vadbenken, bør det skje uten inngrep i Kollen. Uavhengig av
dette bør fasilitetene ved ferjekaia bedres med tydeligere markerings av lasteplasser, blant annet
for drosjene ev også for varesykler (jf neste avsnitt).

Figur 6-3: Lasteplasser ved ferjekaia

Vi må anta at det er noe turbusstrafikk i dag, blant annet til strømstadferja og nasjonalparksenteret. Om et nytt og større senter blir etablert i havnesonen, må en forvente økt besøk av
skoleklasser og turgrupper, gjerne utenfor høysesongen. Oppstillings- og snuplasser for busser er
meget plasskrevende. Vi støtter forslaget om å legge turbussoppstillingen til plassen ved rådhuset
(Floren), jf 6-1. På- og avstigning kan skje mot holdeplassen i rundkjøringen, så framt det ikke er
til hindrer rutebussen. Med et sammenhengende fortau i Storveien kan skoleleevene alternativt gå
fra Floren.
Biltrafikken til og fra boligfeltene på Kristinelundfjellet og hytteområdet på Kjølholtåsen er pålagt
en betydelig omvei langs Sigrid Bjørseths vei og Kjølholtveien via Rove.3 Det har blant annet
sammenheng med det nevnte forbudet mot gjennomfart i Stenlia. Kristinelia er regulert som kjørevei fra Kjølholtveien til Stenlia, men er ikke opparbeidet helt fram. Det mangler ca 200 meter. En
fullføring av samleveien vil bidra til en halvering av kjøreavstanden for et betydelig antall bosatte
og hytteeiere. Samtidig vil det gi en avlastning av Kjølholtveien og Sigrid Bjørseths vei, begge
smale og svingete og uten fortau. Trolig vil færre boliger enn i dag bli støyutsatt.

3

Kjøreavstanden mellom Kjølholtåsen og Storveien er 1.260 m. Åpning av Kristinelia vil gi en kjøreavstand på
630 meter.
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Dagens kjørerute

Kristinelia forlenges
iht regulering

Figur 6-4: Forlengelse av Kristinelia mot Stenlia

Kristinelia

Kjølholtveien
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Restriktive tiltak
Tiltakene som er omtalt i dette kapittelet kan oppfattes som incentiver for en ønsket atferd.
Effekten kan trolig bedres ytterligere gjennom en kombinasjon av «pisk og gulrot». Restriksjoner
på bilkjøring i Storveien vurderer vi imidlertid som mindre aktuelt, i og med at ikke bare ferjehavna, men også store deler av handelen ligger på bryggekanten. I tillegg er det bolighus, rorbuer,
båthavn og andre funksjoner som krever biltilgjengelighet. Et eventuelt kjøreforbud vil derfor
måtte følges opp med et dispensasjonsbyråkrati. Dispensasjoner betyr igjen utvanning av effekten.
Da vil det trolig være enklere å skjerpe kravene for å anlegge og drifte parkeringsplasser på privat
grunn. I dag tilbys parkering mot avgift på en rekke ubebygde tomter i den sentrale havnesonen (jf
kap 4), hvorav bare et fåtall er hjemlet i reguleringsplan. I høysesongen bidrar plassene til å trekke
uønsket trafikk ned i havnesonen. Skogen av skilt og automater bidrar til et uryddig visuelt uttrykk og tomme asfaltflater bidrar i lavsesongen til å gi Skjærhalden et ødslig preg. Vi foreslår at
praksis rundt godkjenning og dispensasjoner for slik arealbruk innskjerpes med hjemmel i planog bygningsloven.
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Vedlegg: Oversikt over parkeringsarealene
Floren-Storveien

Priv avg parkering

Rådhuset II

Rådhuset I
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Kollen-Strandveien

Priv avg parkering

Kundeparkering

Priv avg parkering

Torget (P vinter)

Priv avg parkering
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Vadbakken-Stolen

Reservert parkering

Reservert parkering

Priv avg parkering

Reservert parkering
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Hvileberget

Reservert parkering

Reservert parkering
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