
Høringsuttalelser og kommentarer

Generelt
Reguleringsplanen for gang- og sykkelvei fra Puttesund til Åsebu er et prosjekt som må ses i 
sammenheng med ny strømforsyning til Hvaler.  Hvaler kommune ser det som svært ønskelig å 
legge ny strømkabel i kulvert under gang- og sykkelvei. På den måten kan man få realisert den 
lenge ønskede gang- og sykkelveien samtidig som man unngår høye strømmaster i et sårbart 
landskap. I forbindelse med konsesjonen for ny strømforsyning er det satt en frist for ferdig 
reguleringsplan for gang- og sykkelveien ved nyttår 2018 for at man skal arbeide videre med 
kombinert gang- og sykkelvei og strømkabel. 

Reguleringsplanen var på høring høsten 2017. Endringer som er gjort basert på høringsuttalelsene 
er gjort under forutsetning at de ikke utløser ny høring. Det er ikke tid til ny høring før fristen ved 
nyttår. En konsekvens blir at mange foreslåtte endringer ikke gjøres. En forutsetning som kommer 
av å unngå ny høring, er at ytre plangrense ikke endres. Noen endringer i plankartet kan tillates 
innenfor veiformål, men kun der naboer ikke blir vesentlig negativt berørt. I praksis betyr det at 
bl.a. at mange foreslåtte endringer i forhold til bussholdeplasser ikke er mulig å ta med i 
reguleringsplanen. 

Detaljeringsgraden er lavere enn hva som er vanlig for samferdselsprosjekter. I den her fasen har 
det ikke vært rom for detaljprosjektering av veianleggene verken økonomisk eller tidsmessig. 
Derfor er mange detaljer, inklusive store avgjørelser som broenes utforming, ikke avgjort. 
Reguleringsplanen viser på den måten en mulighet for gang- og sykkelvei fra Puttesund til Åsebu 
og danner grunnlag for videre prosjektering. Reguleringsplanen vil også oppfylle kravet som er stilt 
i konsesjonen for strømforsyning. 



Offentlige

Østfold fylkeskommune 25.10.17 og 27.10.17
Har vært spesielt opptatt av bevaring av kystlandskapet så langt det er mulig. Mener den 
sammenhengende strekningen mellom Kjøkøy og Vesterøy bør angis som hensynssone landskap. 
Under § 8.6 bør det tilføres en setning om at nye brukonstruksjoner skal tilpasses formspråk og 
materialer på eksisterende broer best mulig. 
Under § 8.6 før det tas inn et punkt om at nye fjellskjæringer og fyllinger skal behandles på en 
måte så de glir best mulig inn i det tilgrensende landskapet. 
Kan ikke se å ha mottatt referat fra møtet med barnas talsperson. Det fremkommer heller ikke om 
det er Fredrikstad og/eller Hvaler sin talsperson som er involvert. 
Prosjektet er et pilotprosjekt for enklere og billigere løsninger for gående og syklende. Veieier kan 
ikke se at forutsetningene med enklere og billigere løsninger er ivaretatt i planforslaget. 

- Savner en beskrivelse av alternativene om Norderhaug og Sand samt avklaring om hvorfor 
disse allerede bestående mulige traséene ikke er med. 

- Savner vurderinger og anbefaling om hvilke traséer som oppfyller forutsetningene best. 
- Kortere avstand mellom g/s-vei og kjørevei enn anbefalt skapere som regel behov for 

rekkverk og blir ikke billigere eller enklere. 
- Anbefaler g/s-vei på utside av fjellkolle nord for Sildeodden i stedet for å sprenge den bort. 

Utbyggingen av g/s-vei vil berøre bussholdeplasser, snuplass og bussoppstillingsplass. Det er viktig 
å sørge for god og hensiktsmessig utforming av disse samferdselsanleggene. Det er svært viktig at 
innbyggere og sommergjester får mulighet til å sette fra seg sykkel eller bil ved bussholdeplassene. 
Vedrørende bussholdeplasser: 

- Alle bussholdeplasser må få den standard det legges opp til langs hovedveier. 
- Bussholdeplasser ved Håholmen er ikke tegnet inn. De trenger utvidelse, oppmerking og 

asfaltering. 
- På Stokken er kun vestre bussholdeplass tegnet inn i planforslaget. 
- Bussholdeplassene ved Økholmen ligger 200 m fra planlagt rasteplass ved Sildeodden. Kun 

den ene bussholdeplassen er tegnet inni planen. Plasseringen gjør det vanskelig å komme 
til rasteplassen med buss. 

- G/s-veien er ikke tegnet inn i Ødegårdskilen. Bussholdeplassene der er viktige. 
- Ny bussholdeplass på vestsiden ved Bratte Bakke vil bli lite oversiktlig og i 70-sone. 
- Ved Bratte Bakke er det behov for gode forhold for overgangsventing, bedre utforming av 

snuplassen og bussoppstillingsplass. 
Vedrørende pendlerparkering: 

- Det er kun viset pendlerparkering ved Bekkene. De fleste bussholdeplasser bør ha sykkel- 
og biloppstillingsplasser i nær tilknytning. Det er stort og økende behov for 
pendlerparkering ved Bratte Bakke. 

Forslagsstillers kommentar:
Se generell kommentar for informasjon om strategiske valg som er gjort. 
Hensynssone landskap er ikke tatt inn som en endring ettersom det anses være en så vesentlig 
endring at det ville krevd ny høring. 
Det er tatt inn bestemmelser om utforming av broer og fyllinger/skjæringer. 
Medvirkningsmøtet var med Hvaler kommunes barnetalsperson. 
Alternative ruter er ikke tatt med pga. store høydeforskjeller og opplevelse av å måtte sykle en 
omvei. Det er også viktig å sikre gang- og sykkelvei rett mellom knutepunktet Bratte Bakke og 
grendesenteret Skjelsbu. Se også KU kap 8.7 og kap 8.13.
Smal grøft er ikke bare valg pga. kostnader, men også av hensyn til terrenginngrep og 
landskapsbilde. Vi registrerer at ØFK mener det vil fordyre prosjektet. 
Fjellkollen nord for Sildeodden vil gå tapt ettersom det er viktig å minimere fyllinger i området med 
verneverdig bløtbunnsområde. 
Det er gjort er strategisk valg i forhold til å ikke gjøre endringer som utløser ny høring. Se generell 
kommentar til høringsuttalelsene. Derfor er endringene av bussholdeplassene etter høring 
begrenset. Det er imidlertid tatt inn en tabell på side 31 i kapittel 8.11 som viser konsekvensene av 



planforslaget bussholdeplass for bussholdeplass. Bussholdeplassen ved Bratte Bakke er et innspill 
fra Statens Vegvesen. Utforming og plassering er gjort i samråd med Vegvesenet. 
Når det gjelder pendlerparkering vises det også til den generelle kommentaren til 
høringsuttalelsene. Det har altså vært stort fokus på gang- og sykkelveien og fremdrift. Derfor er 
ikke alle andre temaer tatt inn i planen. Ved Bratte Bakke er det regulert et generelt 
samferdselsformål etter ønske fra Vegvesenet. Der står det veieier fritt å kunne etablere alle 
veiformål, også f eks parkering som kan brukes av pendlere. Utover dette arealet er det pga. bratt 
terreng vanskelig å finne alternative parkeringsplasser akkurat ved Bratte Bakke. 

Fylkesmannen i Østfold 27.10.17
Fylkesmannen er positiv til at det legges til rette for å øke fremkommeligheten for gående og 
syklende på en sikker måte. På deler av strekningen vil gang- og sykkelveien også legge til rette 
for økt tilgang til strandsonen. Planlagte gang- og sykkelveitiltak må ses i lys av konsesjonen som 
er gitt for ny kraftlinje mellom Kråkerøy og Asmaløy. 
Det er viktig at man får en god dokumentasjon av bl.a. strekningen langs fastlandsveien. Anbefaler 
at illustrasjoner utarbeides for strategiske punkter som f.eks Puttesundbroa og Stokken. Videre bør 
løsningen på Spjærøy ved Sand illustreres. Løsningen for broene mellom Asmaløy og Spjærøy bør 
også visualiseres. Anbefaler også at man illustrerer alternative løsninger på samme sted. Løsningen 
bør illustreres ikke bare på kart med også på bakkenivå. 
Fylkesmannen har forståelse for at det kan være ønskelig med fleksibilitet for valg av løsninger, 
men mener også at det er et dilemma for medvirkningsprosessen for forutsigbarheten. 
Det bør være grunnlag for noe strammere føringer i reguleringsplanen. Mener hele strekningen fra 
Puttesund til Vesterøy bør markeres med hensynssone. Hensynssone landskap bør også vurderes 
for brua over Skjelsbusund, strekningen mellom Grønnet og Asmaløy samt den åpne strekningen 
ved Sand. Det kan med fordel etableres en fellesbestemmelse som gir noen overordnede føringer 
for terrengarbeidene på strekningen som helhet. 
Det bør tas inni bestemmelse § 6.8 at tiltaket ikke skal bidra til innførsel eller spredning av 
fremmede skadelige arter. Det bør i bestemmelsen også vises til SVV rapport om fremmede 
skadelige arter nr 387/2016. 
I hensynssone naturmiljø ved Sildeodden åpnes det i § 11.3 for planting av stedegen vegetasjon. 
Mener at det heller før satses på naturlig revegetering. Det bør også satses på å beholde 
eksisterende terrenghøyder så langt det er mulig. 
Fylkesmannen mener det bør legges hensynssone naturmiljø også for rasteplassen ved Stokken. 
Det er viktig også her at det ikke innføres masser eller planter som endrer naturforholdene på 
stedet. 
Anbefaler at kravet om at utomhusplanen skal vise «ny vegetasjon» fjernes fra § 8.9g og at det 
heller kreves en redegjørelse for massene og hvordan disse evt. skal bygge opp under den 
naturlige vegetasjonen som finnes på stedet. 
Ser det som positivt med mulighet for avbøtende tiltak for Fastlandsveien som sperre. 
Anbefaler sterkt en endring av bestemmelsen § 5.2 om støy som er uklar. Det bør kreves i 
bestemmelsene at nye støyskjermer som skal erstatte de eksisterende skal ha minst like god effekt 
som dagens. Fylkesmannen er usikre på hva som er tenkt i siste setning i § 6.2, om dette gjelder 
utsettelse av gjennomføring eller om det er ment at man skal kunne avtale seg bort fra kravet 
Sistnevnte frarådes. 
Forslagsstillers kommentar: 
Se generell kommentar for informasjon om strategiske valg som er gjort. 
Det er ikke utarbeidet flere illustrasjoner. Planforslaget oppfyller krav til illustrasjoner satt i 
planprogrammet. Reguleringsplanen for gang- og sykkelveien er en overordnet plan som ikke er 
basert på det detaljprosjektert veianlegg. Derfor der det her og nå vanskelig å forutse i detalj 
hvordan det kan se ut. Det er også slik at det ligger føringer på å gjøre det så enkelt som mulig for 
å holde nede kostnader. Det betyr mest sannsynlig at f.eks. gang- og sykkelveien langs 
fastlandsveien vil se ut omtrent som fastlandsveien gjør i dag. Se foto her under. Det vises her 
også til de generelle kommentarene om strategiske valg. 



Det er gjort et strategisk valg i forhold til fremdrift at planforslaget ikke skal sendes på ny høring. 
Derfor er endringer i plandokumentene etter høring svært begrenset. Å innføre nye hensynssoner 
er ansett å utløse ny høring da de vil vesentlig endre planens innhold. Det finnes generelle 
bestemmelser i planen som ivaretar noe av de forholdene fylkesmannen påpeker. 
Støybestemmelsen er endret. Dette er gjort i samråd med Statens Vegvesen. 
Bestemmelsenes § 6.8, § 11.3 og § 8.9g er endret som fylkesmannen har anbefalt. 

Statens vegvesen 27.10.17
Statens vegvesen hadde ønsket å ha blitt mer involvert før høring og mener det er mange temaer i 
planen som ikke er godt nok avklart. Har ikke innsigelse, men forutsetter at Vegvesenet og Hvaler 
kommune gjennomfører møte, da det er andre kommentarer til planen i tillegg til det som står 
beskrevet i høringsuttalelsen. 
Vegvesenet mener lange strekninger med rekkverk er problematisk. Rekkverk er et faremoment i 
seg. Rekkverk vil kunne være et negativt element i landskapet. Rekkverk er dyrt å etablere og må 
vedlikeholdes. Vegvesenet ber om at konsekvensene av å etablere rekkverk utredes. 
Håndtering av overvann er ikke vurdert i planarbeidet. Det er ikke sikkert at det er regulert inn 
tilstrekkelig areal til overvannshåndtering. 
Belysning har ikke vært et tema i reguleringsplanen. Det vil kunne være vanskelig å etablere lys 
når grøften mellom gang- og sykkelveien og bilveien er smal. 
En oppgradering av bussholdeplassene burde vært tatt med i planen. Reguleringsbestemmelsenes 
§ 6.1 om bussholdeplasser bør omformuleres. Bussholdeplassen på Stokken før reguleres med 70 
m lengde. 
Det burde foreligge dokumentasjon på at det er behov for støyskjerming før det tegnes inn 
støyskjermer på plankartet. Vegvesenet foreslår en ny formulering for bestemmelsen om støy. 
Vegvesenet gjennomfører forprosjekt for broer som en del av forarbeidene til reguleringsplan. 
Vegvesenet savner en utredning på hvordan situasjonen skal løses dersom gang- og sykkelveien 
blir etablert før det er mulig å krysse sundene i bro. 
Anleggsbelte eller riggområde er ikke regulert. 
Det er brukt feil formål ved Brente på Asmaløy. 
Det må stilles krav til detaljprosjektering av avkjørsler i byggeplanen. Bestemmelsen i § 6.2 bør 
også gjelde eksisterende avkjørsler. 
Fleksibilitet i forhold til bredden på gang- og sykkelveien bør komme tydeligere frem i 
bestemmelsene. 2,5 m asfaltert bredde er tilstrekkelig. 



Forslagsstillers kommentar: 
Se generell kommentar for informasjon om strategiske valg som er gjort. 
Det er gjennomført to møter med Statens vegvesen etter høringen/høringsuttalelsen. Det er ikke 
en heldig situasjon at mange temaer kun er avklart på et overordnet nivå. Normalt hadde en 
reguleringsplan vært basert på detaljprosjektering. Her var det ikke nok tid og økonomiske midler 
av satt for å kunne gjennomføre en slik prosess. Vegvesenet har deltatt i drøftinger rundt hvilke 
temaer som er mulige å gjøre endringer på uten at det utløser ny høring. I den forbindelse er en 
enkel reguleringsplan for en gang- og sykkelvei prioritert, mens en rekke andre temaer er 
nedprioritert. For temaene rekkverk, overvann og belysning har det ikke vært mulig å gjøre 
endringer uten at dette ville ha utløst ny høring. Det er i samråd med Vegvesenet tatt inn 
illustrasjoner som viser hvor det er planlagt smal grøft med rekkverk. Det er tatt inn bestemmelse 
som tydeliggjør fleksibilitet innenfor veiformålene og en tydeliggjøring om at minst 2,5 m 
asfaltbredde er tilstrekkelig. 
Pga. krav om ny høring er heller er ikke anleggs- og riggområder tatt inn i planen. Vegvesenet eier 
i dag et anleggsområde nær Bekkene på Spjærøy. Dette området vil kunne brukes. I tillegg vil det 
kunne være mulig å avtale riggområder med grunneiere uten at dette reguleres i plan. 
Uten ny høring har det dessverre ikke vært mulig å ta inn og omprosjektere bussholdeplasser, 
heller ikke på Stokken. Unntaket er på Håholmen der bussholdeplassen var uteglemt. Der er 
bussholdeplassen tatt inn, innenfor samme ytre plangrense. Der det har vært mulig å gjøre 
endringer uten å endre ytre plangrense er leskur tatt inni plankartet. Det er tatt inn en tabell i 
beskrivelsens kap 5 som gjør rede for regulert standard på hver enkelt bussholdeplass. 
Bestemmelsenes § 6.1 om bussholdeplasser er også omformulert. 
Dersom gang- og sykkelvei blir etablert før nye brokonstruksjoner vil dette fungere ved broene slik 
som det er i dag – at folk går og sykler på broene til tross for at de er smale. 
Feilaktig formål kjørevei er endret til annen veigrunn ved Brente. 
Vegvesenets forslag til formulering vedrørende støy er tatt inn i bestemmelsene. 
Det er tatt inn krav om detaljprosjektering av avkjørsler i bestemmelsene. 

Bane NOR 01.10.17
Planområdet berører ikke jernbanens interesser og vi har ingen merknader. 

Avinor 15.09.17
Avinor har ingen merknader til planforslaget. 

Forsvarsbygg 30.10.17
Kan ikke se at detaljreguleringen kommer i konflikt med forsvarets interesser på nåværende 
tidspunkt. 

Kystverket 25.10.17
Etablering av broer krever tillatelse fra Kystverket. Forutsetter at nye broer har minimum samme 
vertikal og horisontal klaring som eksisterende broer for å unngå innskrenkning av farleden. 
Forslagsstillers kommentar: 
I denne fasen er en grov reguleringsplan prioritert. Reguleringsplanen er altså viser altså ikke 
plassering av detaljprosjekterte broer. Broprosjektering vil bli gjort i en senere fase av prosjektet. 
Det er tatt inn bestemmelse om at broer skal ha samme vertikale og horisontale klaring som 
eksisterende broer. 

Fiskeridirektoratet 20.10.17
Viser til tilbakemelding på oppstartsvarselet og har ikke innspill eller merknader til framlagte 
planforslag. 

NVE 15.09.17
Reguleringsplanen kan ikke legge føringer for fremføring av 132 kV-ledningen som går ut over 
vilkår gitt i gjeldende anleggskonsesjon. 



NVE anbefaler bruk av hensynssoner innenfor planområdet for de deler av regionalnettlinja som 
skal fortsette å gå i luftstrekk. 
Forslagsstillers kommentar:
Se generell kommentar for informasjon om strategiske valg som er gjort. 
Bakgrunnen for planen er at strømforsyningen skal legges i bakken, ikke i luftlinje. Derfor er ikke 
hensynssoner for luftlinjer tatt med i planen. Dersom luftlinje likevel blir aktuelt vil dette uansett 
ikke komme i konflikt med noen av formålene. Sikkerhetsavstand ivaretas i dette tilfelle av annet 
lovverk. 



Organisasjoner

Hvaler hytteforening 26.10.17
Høyspentmastene og ledningstrekkene er brutale og må legges i bakken. 
Planforslaget viser mange og farlige krysninger. Ønsker at planfrie underganger som kan komme 
gående og syklende til gode utredes nå. 
Hytteforeningen utfordrer Statens Vegvesen til å lage rasteplasser slik det gjøres på de nasjonale 
turistveiene. 
En gang- og sykkelvei vil binde sammen alle øyene og være et fantastisk tilbud hele året. 
Glimrende at dette kan samkjøresmed ny fremføringsvei for ny høyspent. 
Forslagsstillers kommentar: 
Det jobbes fortsatt med å legge strømforsyningen i bakken. Dette avklares imidlertid ikke bare som 
den del av reguleringsprosessen, men også i forhandlinger med ansvarlige for strømforsyningen. 
På hele strekningen bytter gang- og sykkelveien side ved Stokken, Ødegårdskilen og Skjelsbu, 
altså totalt tre ganger. Myke trafikanter vil også krysse fylkesveien andre steder for å komme frem 
til gang- og sykkelveien. Ved Stokken kan evt. antallet kryssende over veien øke så mye at 
hastigheten etter Vegvesenets prinsipper kan settes ned fra 80 km/t til f.eks. 60 km/t. Dette kan 
imidlertid ikke reguleres i reguleringsplan. Ved Ødegårdskilen skjer kryssing av fylkesveien i 50-
sone på etablert gangfelt. 
En planfri krysning med tunnel koster flere millioner kroner å bygge. Nå og overskuelig fremtid 
finnes ikke midler til tunnel eller bro for gående og syklende. Likevel er å regulere tunnel ved 
Skjelsbu drøftet med Statens Vegvesen. Det er viktig at en tunnel kan plasseres der det er naturlig 
å krysse veien. Ellers vil den i praksis ikke bli brukt. Dessverre er det ikke mulig å finne en 
plassering for tunnelen som leder gående mellom bussholdeplassene/Skjelsbu/Nordre Skjelsbu pga 
terreng og veikryss. 
Statens Vegvesen ser ikke fastlandsveien til Hvaler som en av de nasjonale turistveiene. 

Syklistenes Landsforening 30.10.17
Ideelt sett ønsker SLF at gang- og sykkelveien etableres med et skille mellom gående og syklende 
og anmoder om at normalen «sykkelvei med fortau» anlegges spesielt i områder hvor det kan 
forventes større antall av gående (f.eks. i butikkområdet i Ødegårdskilen). Sideskifte og krysninger 
over fylkesveien bør så langt det er mulig unngås, det ideelle ville være gang- og sykkelvei på 
samme side av fylkesveien hele veien. 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er i reguleringsplanen prioritert en enkel standard på gang- og sykkelveien fordi det øker 
sannsynligheten for at den kan finansieres. I Ødegårdskilen er det allerede bygget gang- og 
sykkelvei. Derfor reguleres ikke den strekningen på ny. Antallet sideskiftninger er holdt til et 
minimum, med tre krysninger totalt (Stokken, Ødegårdskilen og Skjelsbu). Gang- og sykkelveien 
begynner på høyre side av veien ved Kjøkøya sett mot Hvaler. Der kobler den seg på en 
eksisterende vei som brukes av syklende. Et eller annet sted mellom Kjøkøya og 
Havtunet/Økholmen må gang- og sykkelveien skifte side for å kobles på eksisterende gang- og 
sykkelvei fra Økholmen til Bratte Bakke. Stokken ble valgt fordi det er et sted der mange krysser 
veien uansett. I Ødegårdskilen går gang- og sykkelveien på venstre side og det er på venstre side 
ved Rødskrysset den skal avsluttes. Terrenget ved Langero på Vesterøy gjør det imidlertid umulig å 
bygge gang- og sykkelvei der. Det er en bratt klove med særlig bratt terreng på venstre side som 
ikke bør sprenges i stykker. Å la gang- og sykkelveien gå over Norderhaug er ikke ønskelig pga 
mange brukere som skal videre fra Bratte Bakke. Dermed må gang- og sykkelveien krysse 
fylkesveien to ganger til mellom Ødegårdskilen og Rød. Første gang er valgt til det eksisterende 
krysningspunktet med gangfelt i Ødegårdskilen. Den andre gangen er lagt til Skjelsbu fordi det 
allerede er mange som krysser veien der. 



Oslofjordens friluftsråd 27.10.17
OF støtter forslaget om å etablere en gang- og sykkelvei. Dette vil foruten å trygge trafikken for 
myke trafikanter også gjøre det mer attraktivt å både gå og sykle på Hvaler, både for fastboende 
og hyttegjester. Dette er et viktig tiltak med tanke på å tilrettelegge for fysisk aktivitet. 
Forslagsstillers kommentar: 
Etter høringen har forslagsstiller hatt kontakt med OF som grunneier ved Åsebu for å avklare 
endringen av formål (fra feilaktig formål kjørevei til annen veigrunn og nytt leskur). 

Østlandske Pensjonistboliger AS 26.09.17
Støtter etableringen av gang- og sykkelvei over Skjelsbusundbroen. I forbindelse med arbeidet for 
ny gang- og sykkelvei over broen som er et vesentlig konstruksjonsarbeid foreslås at sidene mot 
nord og evt sør kles med billige og enkle støyplater, slik at trafikkstøyen ledes opp i luften og ikke 
horisontalt til siden og skrått ned fra broen. 
Forslagsstillers kommentar: 
Utforming av evt. ny bro vil ikke bli bestemt i reguleringsplanen, men vil være en del av en senere 
prosjektering. 

Siljeholmen Vel 25.10.17
Vi er tilfreds med løsningen og at krysning av gang- og sykkelvei fra øst til vest skjer som foreslått. 
Dette medfører at Siljeholmen Vel endelig får gjennomslag for fartsbegrensning fra 80 km/t til 50 
km/t. Utfra vedlagte bilder kan vi ikke se at manøvreringsarealet til noen av våre p-plasser blir 
berørt såfremt overgang blir lagt syd for den søndre p-plass. Ved å plassere overgangen her, 
opprettholder også Stokke Båt&Motor båtrampen som er svært viktig for dem. 
Gang- og sykkelprosjektet vil trenge mye steinmasser. Syd for søppelcontainer finnes en fjellkolle 
som hindrer siktlinje for avfallsbil som tømmer søppelcontainer og hindrer sikt til bussholdeplass. 
Siljeholmen Vel anbefaler at denne kollen fjernes for å bedre siktlinjer. Dette bidrar til «korreiste» 
og rimelige fyllmasser samt at det kan etableres 5-6 nye p-plasser. 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er riktig at plasseringen av krysningspunktet ved Siljeholmen vil kunne føre til at hastigheten 
senkes på strekningen. Hvor dette plasseres avgjøres ikke i reguleringsplanen. 
Gang- og sykkelveien er plassert slik at den ikke berører parkeringsplassen til Siljeholmen Vel. 
Dette har vært et premiss for planen. Av hensyn til bl.a. naturverdier vil det ikke være mulig å 
utvide parkeringsplassen ved f.eks bruk av fyllmasser. Av hensyn til sterke krav om fremdrift for 
reguleringsplanen som forutsetning for koordinering mot strømutbyggingen vil ikke 
reguleringsplanen for gang- og sykkelveien prioritere andre tiltak enn selve gang- og sykkelveien. 
Dersom ikke fremdriften holdes, vil ikke gang- og sykkelveien kunne blir realisert. Derfor er tiltak 
som f eks bedre siktforhold ved søppelcontainer eller utvidelser av bussholdeplasser ikke tatt med i 
planen. 



Privatpersoner

John Henrik Andersen og Kristian Andersen 12.10.17
Som eier av 53/10 ser vi at adkomst til og tilknytning til vår eksisterende skogsvei til fylkesveien er 
ikke ivaretatt. 
Forslagsstillers kommentar: 
Adkomsten er tatt inn som pil i revidert plankart. Endringen vil ikke ha betydning for andre 
grunneiere i området da det er en eksisterende adkomst som ved en inkurie ikke tidligere har vært 
vist i planen. 

Anne-Marie Hågensen, Langero 53/25, 25.10.17
Mener tomten må skjermes og at gang- og sykkelvei må gå på alternativ 2, eller aller helst på 
alternativ 3. 
Gangveien kommer helt inntil huset. Huset kan rase ved graving. Hågensen utbedret 
parkeringsplass på den siden av huset i 2016 og graveren turte ikke å gjøre mer ennå fjerne 
øverste jordlag av fare for setningsskader. 
Gangveien kommer så nær inngangsdøra at det vil være ubehagelig å la døra stå åpen. Det vil 
redusere muligheten for å lufte og øker faren for at noen går inn i huset og stjeler. 
Hågensen har problemer med overvann som renner fra veien inn på tomten i stedet for i grøft. 
Dette er rapportert flere fanger til Statens Vegvesen. 
Hågensens brønn ligger 4 m fra veien i dag. Ser det som eneste mulighet at brønnen erstattes med 
innlagt vann og avløp. 
Hele tomten vil bli ødelagt. Avkjørsel lengst ned på tomten brukes ved kjøring med 
henger/båthenger og på dager med mye trafikk pga. bedre sikt enn opp ved huset. Hele tomten 
blir forringet, både prismessig og bruksmessig. Det som blir igjen er da bare fjell. 
Svingen nederst på tomta burde vært rettet ut på motsatt side av veien. Da hadde det vært færre 
ulykker der. Derfor burde alternativ 2 vært vurdert her sammen med tiltak i svingen. 
Det er ikke mange personer som går forbi. Syklister kan likeså sykle over Norderhaug der det 
allerede er gang- og sykkelsti. Det må også være det billigste alternativet. 

Forslagsstillers kommentar: 
Det vises til konsekvensutredningen og til kapittel 5.8 for hvorfor gang- og sykkelveien er lagt på 
den siden der den ligger. Ved Langero har det vært avgjørende å minimere terrenginngrepene og å 
koble seg til eksisterende gang- og sykkelvei ved Bratte Bakke. 
Det vil under byggearbeidet bli gjort tiltak som sikrer huset mot setningsskader. 
Forslagsstiller har forståelse for at det er negativt at gang- og sykkelveien kommer så husets dør 
og vinduer. Det har imidlertid vært en overordnet vurdering av samfunnshensyn som gjør at 
planforslaget er utformet slik det er. 
Overvannshåndtering vil være en del av detaljprosjekteringen senere i prosjektet. Det vil kunne og 
en bedre situasjon i forhold til avrenning enn det som er i dag. 
Etter høring er adkomsten flyttet noe lenger nord for å sikre tilstrekkelig frisikt ved huset. Det er 
også tatt inn bestemmelser om at vannforsyning må sikres som erstatning for brønnen. Adkomsten 
lengst ned på tomten opprettholdes da den er vurdert å være en lovlig etablert avkjørsel. 
Reguleringsplanen prioriterer gang- og sykkelveien og prosjektets fremdrift. Slik sett er det mange 
andre potensielle utbedringer av veien som ikke blir tatt med i planen. Å rette svingene ved 
Langero er ikke tatt med i planen. 
Å lede syklister over Norderhaug har vært vurdert, men ses ikke som en god nok løsning. Det er 
viktig å sikre gang- og sykkelvei mellom grendesenteret Skjelsbu og knutepunktet Bratte Bakke. 
Etter høringen har forslagsstiller hatt kontakt med Hågensen på telefon og e-post for å avklare 
detaljer. 



Merete Holth og Rune Clasen, Sand, 16.10.17. 
Gang- og sykkelvei er svært positivt, men det berører Holth/Clasen sin eiendom i særlig stor grad. 

I 2011 søkte Holth/Clasen om riving/nybygg av hytte på eiendommen. Det var krevende å få 
godkjent søknaden. De ble bl.a. pålagt å foreta en støyfaglig utredning i forhold til utearealene. Det 
synes helt uakseptabelt at kommunen nå foreslår å utvide fylkesveien nærmere 4 m inn på deler 
av tomten. Holth/Clasen ble ikke på noe tidspunkt spurt eller anbefalt å flytte hytta lenger ned i 
terrenget. Noen burde ha fortalt om denne fremtidige muligheten i forbindelse med prosjektering 
av plassering av hytta. 

Er bekymret for fremtidens bruksnytte og verdien av eiendommen. Tenker særlig på støy og 
støvplager, men også bekymringer for hvordan sprengningsarbeidene vil påvirke hytta og hvordan 
de endelig vil fremstå rent visuelt. Det vil være et betydelig inngrep som vil begrense adkomst til 
hytta og fremtidens bruksverdi. Utvidelsen vil komme svært nær inngangsdøren og 
barnesoverommet. Det vil medføre en betydelig økning av støy og forurensing fra fylkesveien. 
Områder med flotte trær, busker og blomster vil forsvinne. Arealene nærmest hyttedøren benyttes 
til opphold, aktiviteter og rekreasjon. 

Er også bekymret for parkeringssituasjonen. Mister parkeringsplasser på ved avkjøringen til Sand 
som har vært brukt siden 1962. Flytting av parkeringsplassene til et sted lenger ned vil være 
negativt da det er bratt stigning opp til tomten. 

Ber om at tre alternative løsninger vurderes. 

1. Krysset Sandeveien/Olabakken/fylkesveien brukes av mange. Krysset kan utbedres til 
fordel for alle med en undergang. Løsningen vil ikke være negativ for hytter på den andre 
siden av veien. Løsningen vil sikre skolebarns adkomst til bussholdeplassene på begge 
sider av fylkesveien. 

2. Fylkesveien utvides og sideforskyves mot vest slik at gang- og sykkelvei kan etableres på 
østsiden uten endring av vår eiendomsgrense. Dette vil medføre mindre sprenging og 
fjerning av fjellmasser. En slak sving på fylkesveien vil også kunne medføre redusert 
hastighet og risiko for ulykker. 

3. Å sprenge seg inni fjellet på undersiden mot tomten med et overheng slik at man unngår å 
flytte eiendomsgrensen og fjerne fjellmasser på kollen mot tomten. Usikker på hvilken 
innvirkning dette vil ha på støy nivå. 

Forslagsstillers kommentar: 
Da det ble søkt om byggetillatelse på hytta i 2011 var planarbeidet ikke påbegynt. Det var først i 
forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunestyret i desember 2015 det ble vedtatt å 
utarbeide reguleringsplan. Selve planarbeidet ble startet våren/sommeren 2016. Det hadde vært 
ønskelig å koordinere dette, men det var altså ikke mulig den gangen det ble søkt om 
byggetillatelse. 
Etter høring er det tatt inn krav om at støyskjermen som finnes ved hytta etableres igjen. Det vil 
skjerme hytta fra veistøy og -støv. Rekkefølgebestemmelser sikrer at det vil bli gjort. 
Det vil bli noe mindre areal til parkeringsplasser ved avkjørselen til Sand. Det arealet er i midlertid 
på Statens Vegvesen sin eiendom. Innenfor planens begrensninger er det også mulig å bygge en 
mur i stedet for en fylling for å beholde mer areal til parkeringsplass. Det er i så fall en løsning som 
må drøftes med Statens Vegvesen i forbindelse med utbyggingen. 
Det hadde vært ønskelig med underganger flere steder langs fylkesvei 108. Det er imidlertid et 
kostbart tiltak, som det ikke er mulig å finansiere. 
Å sideforskyve fylkesveien er også mer kostbart enn å bare etablere gang- og sykkelvei. Det er 
allerede noe usikkert om det vil være mulig å finansiere prosjekt gang- og sykkelvei. Derfor er det 
ikke rom for annet enn en enkel løsning, slik som foreslått i planen. 



Å etablere overheng over gang- og sykkelvei er ikke i tråd med Statens Vegvesens normer for 
utforming av gang- og sykkelveier. Det vil også være teknisk meget krevende og kostbart å 
gjennomføre slik at overhenget blir trygt. 
Forslagsstiller har hatt kontakt med Holth på telefon under høringen og etter høringen og informert 
om konsekvenser av planforslaget. 


