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Sammendrag av innkomne merknader: 

Gang/-sykkelveg Puttesund – Asmaløy 
Datert: 15.08.16, sist revidert 04.08.17

Nedenfor er en oppsummering av innkomne merknader ved varsel om oppstart av planarbeid og høring 
av planprogram samt 

1. Thore Hansen, datert 21.05.16 
2. Østlandske pensjonistboliger AS, datert 23.05.16
3. Per Kåre Herredsvela, datert 23.05.16
4. Norsk maritimt museum, datert 07.06.16
5. Helge Mikalsen, datert 07.06.16
6. Glenn Nicolaisen, datert 15.06.16
7. Skipstadsand hyttevelforening, datert 15.06.16
8. Sverre Lefsager, datert 15.06.16
9. Forum for natur for friluftsliv Østfold, datert 20.06.16
10. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 21.06.16
11. Norges vassdrag- og energidirektorat, datert 21.06.16
12. Anne Sigrid Hamran, datert 27.06.16
13. Fylkesmannen i Østfold, datert 28.06.16
14. Fiskeridirektoratet region sør, datert 29.06.16
15. Hvaler hytteforening, datert 29.06.16
16. Østfold fylkeskommune, datert 30.06.16
17. Per Kristian Lande, datert 03.07.16
18. Kystverket, datert 04.07.16
19. Statens vegvesen, datert 04.07.16
20. Sameiet Økholmen sjøbodmiljø, datert 04.07.16
21. Jeanette Andersen, datert 04.07.16
22. Stein Tore Aarum, datert 05.09.16

1. Thore Hansen, datert 21.05.16 

Registrerer at det er planer om å legge ned strøm i traseen. Håper også at det blir lagt ned bredbånd, med 
muligheter for tilknytning til hytter og hus. 
 
Hansen har selv hytte inntil eksisterende gangvei mellom Havtunet og Ødegårdskilen. Tar man Dalsholmen med, 
blir det et betydelig antall interesserte bare her.

Forslagsstillers kommentar: 

Etablering av bredbånd er ikke en del av oppdraget. Dersom det etableres en støpt kanal i gang- og sykkelveien 
er det imidlertid potensielt senere anledning til å legge bredbånd. 
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2. Østlandske pensjonistboliger AS, datert 23.05.16

Grunnet bratte fjellsider på begge sider av Skjelsbusundet, medfører trafikken over broen mellom Vesterøy og 
Spjærøy veldig mye trafikkstøy, som forsterkes av akustikken i fjellsidene. 

Vi støtter etablering av gang- og sykkelvei over Skjelsbusund-broen. I forbindelse med arbeidet for ny gang- og 
sykkelvei over broen bør det arbeidet kombineres med billige og enkle støyplater, slik at trafikkstøyen ledes opp i 
luften og ikke horisontalt til siden og skrått ned fra broen. Dette er rimelige tiltak. 

Samtidig gir det en stor miljøgevinst og økt livskvalitet for alle beboerne i området.

Forslagsstillers kommentar: 

Planlagte tiltak legger ikke opp til en forverret støysituasjon sammenlignet med dagens støynivå. Det stilles derfor 
ikke krav til etablering støyreduserende tiltak ved Skjelsbusund-broen.  

3. Per Kåre Herredsvela, datert 23.05.16

Uttrykker begeistring for det varslede tiltaket. Slik det er nå, er det ikke trygt og ikke en god opplevelse å ferdes 
langs fylkesvei 108. Likeledes er det positivt at høyspentkabler kan legges i samme trasé.  

Ønsker også at det kan legges til rette for å legge kommunale vann- og avløpsledninger i samme trasé. Det bør 
være et mål for kommunen at alle skal kunne knyttes til det offentlige nett, det gir også miljøgevinst. For egen del 
tenker Herredsvela på streningen mellom Rød og Åsebu, der det er mange hus og hytter som ikke er tilkoplet 
offentlig nett. 

Forslagsstillers kommentar: 

Etablering av nye VA-ledninger inngår ikke planlagte tiltak. Imidlertid er det ikke noe i veien for at kommunen kan 
gjennomføre dette likevel.   

4. Norsk maritimt museum, datert 07.06.16

Gang- og sykkelstien vil langs Fastlandsveien kunne medføre inngrep i sjøen. I kryssingene av Skjelsbusundet og 
Asmalsund antar vi at den vil gå på eksisterende broer. Det har ikke blitt gjennomført systematisk registrering av 
kulturminner under vann i traseen mellom Vesterøy og Kjøkøy. Dersom det blir aktuelt med nye tiltak i sjøen her 
vil NMM sette krav om å gjennomføre en arkeologisk registrering jfr. kulturminnelovens § 9 om 
undersøkelsesplikten. Forholdet til kulturminner må være avklart før en reguleringsplan kan vedtas. Dette til 
orientering. 

Forslagsstillers kommentar: 

Ved etablering av ny bro over Asmaløysund vil det sannsynligvis være nødvendig med tiltak i sjøen. Da nye broer 
ikke er prosjektert, er det stor usikkerhet om nøyaktig hvor nye tiltak griper inn. Det er derfor sikret i 
reguleringsbestemmelsene at behovet for eventuell gjennomføring av arkeologisk registering langs strekningen 
sør for Vesterøy skal avklares med NMM før byggetillatelse gis.  
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5. Helge Mikalsen (nabo Siljeholmen), datert 07.06.16

Positivt at det fremlegges en løsning for å unngå de nye store høyspentmastene. 

Bekymret for at det velges en løsning der parkeringene på østsiden blir berørt, herunder også broadkomst til 
Siljeholmen.   

Ved utbygging av Fastlandsveien ble sundet mellom Stokken og Siljeholmen vesentlig innsnevret og på sikt blitt 
grunnere. I dag er det fremdeles mulig å kjøre der med liten båt, men frykter at en ytterligere utvidelse vil medføre 
at vannet i sundet blir nærmest stillestående og illeluktende, og på sikt enda grunnere. I tillegg vil det kunne 
medføre at flere båtplasser ikke lenger kan benyttes.  

Mikalsen tror ikke det er mulig å legge hele traseén på en side av veien. Anbefaler at gang- og sykkelveien legges 
på vestsiden i området ved Stokken. Ved parkeringsplassen ved Stokke kunne man lagt gang- og sykkelvei helt 
inntil kjørebanen med autovern imellom. Det finnes noen grøftearealer på Stokken som kunne vært egnet areal, 
og man kan således beholde parkeringsplassene. 

Forslagsstillers kommentar: 

Foreliggende forslag til reguleringsplan griper ikke inn i eksisterende parkeringsplasser eller sundet mot 
Siljeholmen. 

Ny gang- og sykkelvei griper ikke inn i sundet mellom Siljeholmen og FV108. 

Nord for Stokken er gang- og sykkelveien på vestsiden og sør for Stokken går den på østsiden. 

6. Glenn Nicolaisen, datert 15.06.16

Hvordan er det tenkt å kunne komme forbi i Bekkene og over mot Sand? Et det aktuelt å utvide på begge sider av 
veien for å få plass. Eller vil alt foregå på en side når trase blir valgt? Med tanke på høye fjellskjeringer kloss i 
veiskulder på begge sider. Hvordan er mulighetene for å flytte på hovedveien noen steder for å få plass? For 
Nicolaisen sin del så kan det være interessant å få gang og sykkelsti på sin side.

Forslagsstillers kommentar: 

Ved Bekkene og Sand skal gang- og sykkelveien gå på østsiden. 

Å sideforskyve/flytte hovedveien er et altfor stort byggetiltak til at det er aktuelt. Sidevalg for gang- og sykkelveien 
fremkommer tydelig av plankartet. 

7. Skipstadsand hyttevelforening, datert 15.06.16

Ser et stort behov for ny gang- og sykkelvei, og ber om at det legges til rette for trasé helt frem til tunnelen. Dette 
vil også favne de fastboende og hyttene som ligger på strekningen fra Åsebu og frem til tunnelen, samt grei 
tilgjengelighet for hytteeiere og fastboende på Brattestø, Håbu og Viker. 

Det er kun én nærbutikk på Asmaløy. Med ny gang- og sykkelvei kan alle ta seg til uten å være avhengig av bil. 

Veien fra Åsebu og videre mot tunnelen oppleves som en trafikkfarlig og lite oversiktlig (særlig fra Åsebu til 
bedehuset) vei hvor mange gående/syklende/mosjonister ferdes. Mange benytter seg av den fine runden på 
Kyststien som har en avstikker ut på veien ved Åsebu, slik at man må følge veien tilbake sørover. 

Forslagsstillers kommentar: 
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Gang og sykkelvei helt frem til tunellen er ikke en del av dette oppdraget. 

8. Sverre Lefsager, datert 15.06.16

Fantastisk gode nyheter og veldig godt jobbet så langt. Dette arbeidet vil om mulig gjøre det enda bedre og bo på 
Hvaler. Her ser Lefsager muligheter for barna som ønsker å bruke sykkelen og små korpulente småbarnsfedre til 
og trimme litt.
Lefsager sykler mye til jobb i Fredrikstad og mener det er fornuftig og legge sykkelstien over Norderhaug. Mot 
byen er det ca 30 sec lengere tid, men mot Skjelsbu er det over 1 minutt raskere. 

Lefsager ønsker bare å komme med noen forslag til alternative traseer. Se vedlegg.

Forslagsstillers kommentar: 

Alternativet via Norderhaug er vurdert grundig i planbeskrivelsen. Dette vil uansett være en alternativ trasé slik 
den fungerer i dag. 

De andre alternativene til Lefsager representerer altfor store terrenginngrep i naturen til at de er aktuelle. De er 
heller ikke optimale mhp. hva som er de mest gunstige plasseringen av ny gang- og sykkelvei. Det verdsettes 
høyt at slike som Lefsager uttrykker stor begeistring og engasjement for dette arbeidet! 

9. Forum for natur for friluftsliv Østfold, datert 20.06.16

Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold er veldig positive til at det nå planlegges gang- og sykkelvei fra
Puttesund til Asmaløy. Forhåpentligvis fører dette til færre biler på veiene hilses derfor varmt velkomment. 
Understreker også viktigheten av at gang- og sykkelveien framføres helt til starten av Hvaler-tunnelen slik at de 
flotte områdene i Viker og Brattestø også er tilgjengelig for gående og syklende.

Ser bare positive virkninger for friluftslivet og planområdet ser heller ikke foreløpig ut til å påvirke viktige 
naturverdier. Følger prosessen videre og gir innspill ved mulighet.

Forslagsstillers kommentar: 

Kommunens bestilling for planarbeidet følger det som er traséen for ny kraftledning, dvs frem til Rød/Åsebu. 

10. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 21.06.16

Direktoratet for mineralforvaltning har ingen merknader til varsel om oppstart. 

11. Norges vassdrag- og energidirektorat, datert 21.06.16

I perioder med store saksmengder har NVE Region Øst ikke alltid ressurser til å gjøre en konkret vurdering av 
planområder ved varsel om oppstart. Denne planen er en av disse. 

Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred 
ved ny utbygging. Våre retningslinjer for hvordan en kan ta hensyn til flom- og skredfare i arealplaner (NVE 
2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar) ligger tilgjengelig på www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging, og 
vi ber om at denne legges til grunn i det videre planarbeidet. 

http://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
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Forslagsstillers kommentar: 

Planlagte tiltak medfører terrenginngrep hovedsakelig i fast fjell eller i sjø, og det vurderes derfor ikke å være fare 
for utglidning av marine leire (kvikkleire). 

12. Anne Sigrid Hamran (hytte ved Liatoppen), datert 27.06.16

Flott at det skal bygges en gang-sykkelvei og at det søkes å legge strømkabler i traséen! Behovet for sykkelvei og 
gangvei langs riksveien har vært en stund og er økende, dette har både med liv og trivsel å gjøre. 

Hamrans hovedbudskap er at det bør gjøres skikkelig når noe først skal gjøres. Det er fornuftig å se kritisk på 
Vegvesenets vegnormal og vurdere andre løsninger, men det er ikke fornuftig å spare penger på feil sted og ikke 
tørre å ta beslutninger som gir ubehagelige konsekvenser. Det må besluttes modig og langsiktig.

Hamran støtter alternativ 1 over Vesterøy, subsidiært alternativ 2, ikke Norderhaugalternativet.  Bakgrunnen for 
dette er følgende:

 jfr punkt 1.1., 4.2. og 5.8.1. Behovet for gang- sykkelvei er sammensatt med alt fra å rusle med 
barnevogn, skolevei, søndagstur, jogging, gå hjem fra fest vinterkveld, sykle på jobb, bruk av gang- 
sykkelveien som idrett, så som temposykling, rulleski og rulleskøyter. Det vil også være et sted for 
skateboard og segway. Dette krever plass! Norderhaugfeltet er et boligfelt med sin egen rytme av trafikk, 
og å tvinge mer trafikk opp i området, vil skape helt unødvendige konflikter. Selv ihuga trimsyklister ser 
merkelig nok ut til å søke korteste strekninger og minst mulig vertikalvariasjon, - de sykler der det er 
tilrettelagt, og de sykler fort. Ikke slipp dem inn i boligområder.

 jfr punkt 5.3 og 5.11. Hvalerterrenget er vanskelig å gå tur i. Man er avhengig av stier som følger de 
langstrakter åsene eller har krysningspunkter over klover. Videre ønsker man å bli ledet mellom hus og 
hytter uten å være til sjenanse. Det er kommet noen fine merkede løyper de siste årene, til Den optiske 
telegrafen og til Utgårdskilen fra Langero. Det er svært berikende for det alminnelige friluftsliv om gang- 
sykkelveien blir egne lenker og utvider turveinettet, og minst mulig bruker eksisterende veier.

 jfr punkt 5.9. Ut i fra tiltakets effekt, er resonnementet om beredskap greit, men om en snur på det, og 
ser om tiltaket i seg selv kan ha positiv virkning på beredskapen, bør dette også tillegges vekt. 
Fastlandsveien på Hvaler er i dag sårbar ved ulykker. Det er stort sett én vei som mange steder ligger i 
trange partier, og når ulykken er ute, blir veien stengt. En parallell gang- sykkelvei vil øke mulighetene 
for omkjøring, enten direkte eller ved liten tilrettelegging, og dermed redusere sårbarheten ved stengning 
og innsnevring av bilveien. Dette styrker alternativene 1 og 2 som øker antall veier som kan brukes.

Fastlandsveien er rett og slett bare lesset ut med stener og fyllinger og skjæringer for å legge til rette for stor fart. 
Det er helt utrolig stygt gjort. Noen strandnelliker lyser opp tidlig på sommeren, men ellers er det betonggriser og 
railguarder av verste sort. Dette må gjøres godt igjen. 

Hele gang- sykkelveien må bli en arkitektonisk og estetisk nytelse. Hamran ser frem til et anlegg som tar opp i 
seg lokal byggeskikk og bruker stedlig vegetasjon og byggematerialer. 

Forslagsstillers kommentar: 

Foreliggende planforslag legger opp til løsninger som anses full ut tilfredsstillende mhp. kvalitet og 
trafikksikkerhet. Det er imidlertid ved en senere byggesak man står friere til vurdere hvor mye ressurser man 
velger i å legge evt. utsmykkinger, fylling langs Fastlandsveien osv. 

Alternativet via Norderhaug er ikke tatt med som en del av planforslaget, foruten en del eksisterende kjørevei som 
reguleres til kjørbar gang- og sykkelvei. Dagens praksis med mulighet for å sykle via Norderhaug vil 
opprettholdes. 
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13. Fylkesmannen i Østfold, datert 28.06.16

Fylkesmannens innspill er svært langt, og forslagstiller har kommentert under hvert enkelt innspill. Innspill som 
ikke er kommentert direkte anses ivaretatt i planen. 

Fylkesmannen ser positivt på at det legges til rette for å øke framkommeligheten for gående og syklende en 
sikker måte, slik at dette kan bli et mer reelt alternativ til bilbruk. Dette er viktig av både klima- og 
folkehelsehensyn. Fylkesmannen har i sin uttalelse til omsøkt kraftlinje mellom Kråkerøy og Asmaløy skrevet at 
de ser positivt på kommunenes initiativ i saken om å samlokalisere kraftledningene med gang- og sykkelveien.

Fylkesmannen ser det generelt som viktig at det planlegges for minst mulig terrenginngrep. Fylkesmannen ser 
således positivt på at man skal vurdere spesialtilpassede løsninger for gang- og sykkelveien, ut fra et mål om å 
redusere terrenginngrepene. Det bør fortrinnsvis benyttes områder med eksisterende inngrep til midlertidige 
massedeponi.

Deler av planområdet ligger også i 100m-beltet langs sjøen, hvor det i henhold til plan- og bygningsloven § 1-8 
skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Det er gitt statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Kystkommunene i 
Østfold tilhører Oslofjordregionen hvor byggeforbudet skal praktiseres strengt. Det er gitt klare føringer i pkt. 5.2 
for hva som skal vektlegges i 100m-beltet. Det fremgår blant annet at:

 Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har betydning for andre formål, som blant 
annet friluftsliv, naturvern, naturmangfold og landskap.

 Utbygging av veier, annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at inngrep og ulemper blir 
minst mulig.

 Det skal legges vekt på løsninger som kan bedre situasjonen for landskap og allmenn tilgang til sjøen.
 Alternative plasseringsmuligheter skal alltid vurderes før bygging tillates. Dette gjelder også for mindre 

tiltak.
 Ytterligere privatisering og gjentetting av strandarealer skal unngås.

Strekningen mellom Puttesund og Vesterøy er et estetisk vakkert og åpent kystlandskap med holmer, små øyer 
og skjær. Området er lett tilgjengelig og mye brukt til friluftsliv som bading, soling og fiske. På grunn av 
tilgjengeligheten brukes området også av personer med ulik grad av bevegelseshemninger, og av eldre. I 
kommuneplanens arealdel er dette området gitt hensynssone landskap. Verdifulle landskap med forholdsvis lite 
inngrep bør tillegges stor vekt. På deler av strekningen bør det vurderes om det er mulig å etablere bruer, som er 
et «lettere» inngrep. Det bør også vurderes om det er mulig å etablere små landskapstilpassede stoppesteder for 
gående og syklende, for eventuelt fiske eller annen rekreasjon.

Forslagsstillers kommentar: 
Det legges ikke eksplisitt til rette for etablering av bruer langs fastlandsveien (foruten der det er bruer allerede), 
imidlertid kan deler av ny gang- og sykkelvei etableres som f.eks bruer eller brygger, så fremt dette ikke er i 
konflikt med reguleringsplanen.  

Fastlandsveien har endret naturtilstanden og kan ha gitt konsekvenser for blant annet vannstrømmer, saltinnhold, 
islegging og ferdsel på sjøen. Dersom det skal gjøres større inngrep på strekningen bør det vurderes om dette 
kan være tidspunktet for å etablere en eller flere åpninger i veifyllingen, ved hjelp av rør, kulverter eller mindre 
bruer. Det bør undersøkes om det er mulig å få til et spleiselag med flere myndigheter for å sikre dette.

Forslagsstillers kommentar: 
Reguleringsplanen åpner for etablering av slikt på to forskjellige steder mellom Puttesund og Vesterøy, imidlertid 
stiller ikke reguleringsplanen krav om at dette skal etableres. 

Bukkholmen langs fv. 108 i Fredrikstad kommune er et statlig sikret friluftsområde. Varig omdisponering av statlig 
sikrede friluftsområder skal i prinsippet ikke skje, men i unntakstilfeller kan det likevel være hensiktsmessig å 
akseptere omdisponeringer, jf. DNhåndbok 30-2011. Det kan videre vurderes om et tiltak som dette kan være i 
tråd med formålet for friluftsområdet og således ikke representere en omdisponering. Ved varige 
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omdisponeringer, som dette eventuelt vil innebære, må det innhentes samtykke fra Miljødirektoratet. Det kan 
påregnes at et samtykke til omdisponering vil bli gitt. 

Forslagsstillers kommentar: 
De totalene inngrepene ved Bukkholmen er veldig begrenset, og planlagte tiltak vurderes også å være forenelig 
med intensjonen i friluftsformålet. Det er startet en prosess for å få dette avklart med Miljødirektoratet. 

Det er i Miljødirektoratets Naturbase registrert flere lokaliteter med arter av stor forvaltningsinteresse og verdifulle 
naturtyper, som kan bli berørt av planforslaget. Dette gjelder kanskje særlig marine naturtyper. Det er viktig at 
man bruker eksisterende og lokal kunnskap som et grunnlag for å vurdere valg av løsninger, avveining av 
alternativer og foreslår eventuelle avbøtende tiltak som kan redusere skaden på naturverdiene. Det er også viktig 
at man benytter kartlegging av «hule eiker» (som foreløpig ikke er lagt inn i Naturbasen).

Det må i planleggingen tas hensyn til prognosene for et framtidig klima med intense nedbørsperioder. Det bør 
vurderes ulike løsninger for overvannshåndtering, og sikre at tiltak i planområdet ikke gir uønskede konsekvenser 
nedstrøms. 

Kommentarer til foreslått planprogram
Vi vil påpeke at i forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 5, fremgår det at 
planprogram skal utformes slik at det kan tas stilling til om planarbeidet er gjennomført i samsvar med 
planprogrammet. Det gir noen utfordringer når man under punktet om naturens mangfold utsetter vurderingen av 
eventuelt behov for ytterligere kartlegging, eller under landskap hvor det står at det skal utarbeides 
illustrasjoner/fotomontasjer som viser hvordan foreslått utbygging vil se ut i landskapet fra strategiske punkter, 
uten at disse punktene er nærmere spesifisert. Vi ser det som positivt at det skal vurderes ulike alternativer, og 
eventuelle kombinasjoner av alternativene.

Kommentarer til foreslåtte utredningstema
5.2 Naturens mangfold
I tillegg til å registrere naturverdier som direkte berøres av tiltaket må det også ses på naturmangfold i en viss 
avstand fra tiltakssonen, som kan bli påvirket av anleggsarbeidet. 

Forslagsstillers kommentar: 
Planprogrammet stiller krav om at det skal vurderes i hvilken grad gjennomføring av reguleringsplanen kan 
komme i konflikt naturverdier utenfor planområdet. 

Dersom det ikke vanskeliggjør prosjektet bør det vurderes om det samtidig er mulig å reetablere en bedre 
vannutskifting under bilveiens fylling ved hjelp av rør, kulverter eller broer, for å gjenskape noe av vannforholdene 
som fantes på stedet før fastlandsveien ble etablert.

Forslagsstillers kommentar: 
Å stille krav om tiltak for å bedre vannutskiftingen ved FV100/veifyllingen ville vært veldig økonomisk belastende 
og ikke en del av prosjektet. Det er derfor ikke innarbeidet i planprogrammet, men etablering av slikt er lagt inn 
som en mulighet i selve reguleringsplanen.  

5.4 Landskap
Det fremgår av foreslått planprogram at det skal utarbeides illustrasjoner/fotomontasjer på strategiske punkter. Vi 
ser det som viktig at man får en god dokumentasjon av blant annet strekningen langs fastlandsveien. Vi anbefaler 
således at Puttesundbrua med utsyn vest- og sørover er et av disse «strategiske punktene», og fra Stokken i 
begge retninger. Videre bør løsningen for strekningen langs fv. 108 på Spjærøy ved Sand illustreres, for å 
visualisere inngrep i et eksponert fjellterreng. Løsningen for bruene mellom Spjærøy og Asmaløy bør også 
visualiseres. 

Vi vil også anbefale at man illustrerer alternative løsninger på samme sted, for å vise hvilke konsekvenser de 
ulike løsninger for gang- og sykkelveien vil ha for landskapet.
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Forslagsstillers kommentar:
Det er i reguleringsplanen lagt inn enkle illustrasjoner og tverrsnitt ment som prinsipp for nye løsninger og 
terrenginngrep. Dette er lagt inn for de områdene der planlagte tiltak anses å medføre størst terrenginngrep. 

Angående broene så vet man ikke engang om det vil bli egne separate broer eller påhengte konstruksjoner. Å 
arbeidet med illustrasjoner til ulike løsninger i denne delen av prosjektet er derfor ikke gjort. 

Følgende statlige planretningslinjer/-bestemmelser ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).
 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011).
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

(1995)

Følgende generelle temaer vurderes også som viktige i det aktuelle planområdet:
 Barn og unge, medvirkning og levekår. 
 Medvirkning og tilrettelegging for grupper og interesser som ikke selv er i stand til å delta direkte i 

planprosessen.
 Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. 
 Universell utforming. 
 Blå-grønn struktur.
 Naturmangfold. Eksisterende kunnskap om området må framskaffes og det må vurderes om det er 

behov for ytterligere undersøkelser.
 Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. 
 Støy. Vi viser til retningslinje T-1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging.
 Klimagassutslipp og energi. 

Forslagsstillers kommentar
Innspillene fra Fylkesmannen anses ivaretatt. 

14. Fiskeridirektoratet region sør, datert 29.06.16

Fiskeridirektoratet region Sør ønsker i denne omgang å peke på at det innenfor og i umiddelbar nærhet av 
planområdet er registrert viktige marine naturverdier. Det er flere registreringer av naturtypene ålegrassamfunn, 
vektet som lokalt viktige, og bløtbunnsområder, vektet som viktige. Vi antar at det i forholdsvis liten grad vil være 
nødvendig med inngrep som berører de nevnte lokalitetene for å realisere det aktuelle planformålet. 
Fiskeridirektoratet region Sør anser at man generelt sett alltid bør planlegge slik at inngrep i verdifulle og 
produktive gruntvannsområder i størst mulig grad unngås. Dersom planformål kan medføre tiltak som vil komme i 
konflikt med marine naturinteresser, anbefaler vi at det tas inn forbehold i bestemmelsene til planen slik at 2 
unødvendige og uforholdsmessige inngrep kan unngås. 

Forslagsstillers kommentar: 
Det planen kan komme i konflikt med marine interesser (langs Fastlandsveien) er gang- og sykkelveien plassert 
nærmest mulig kjøreveien for å minimere inngrepene i sjøen. 

15. Hvaler hytteforening, datert 29.06.16

Ønsker ny gang- og sykkelvei langs hele fylkesvei 108. Ønsker ikke halvgode løsninger for å spare midler. De 
fremlagte alternativene (til langsmed fylkesveien) er lengre, og i et mer krevende terreng. Det vil ikke være 
spesielt inviterende til bruk.   

En gang- og sykkelvei vil binde sammen alle øyene, og være et fantastisk tilbud hele året. Glimrende at dette kan 
samkjøres med ny fremføringsvei for ny høyspent! 
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Mener det burde vært 60km/t fartsgrense fra Stokken til Skjærhalden. 

Forslagsstillers kommentar: 
I dette prosjektet reguleres gang- og sykkelvei fra Puttesund til Åsebu. 
Alternativene via Norderhaug og Sand er ikke lenger en del av planarbeidet. 
Forslagsstiller har ikke anledning til å justere trafikkhastigheten som en del av dette planarbeidet. 

16. Østfold fylkeskommune, datert 30.06.16

Vi er positive til tiltaket ut fra et folkehelseperspektiv, for å øke trafikksikkerhet for myke trafikanter, for å redusere 
biltransport og energibruk og for å øke muligheter for friluftsliv og naturopplevelser.

Terrengtilpassing/pene fjellskjæringer
Et hovedkriterium i planleggingen bør være å forstyrre landskapsbildet minst mulig, ikke ødelegge 
svaberglandskapet og å bevare landskapsopplevelsen. Vi vil anbefale at det vurderes muligheter for å fravike 
Håndbok om vegutforming for å spare terreng i enkelte punkter.

Sprengning av fjell må planlegges med mål om å få til pene fjellskjæringer ved å vurdere slake helninger, 
avrunding av skjæringstopper, fylling mot fjellfoten og ved å unngå å sette igjen mindre fjellknauser som er delvis 
ødelagte av sprengning. På steder hvor det allerede finnes sprengningsskader, bør man søke løsninger som kan 
reparere disse skadene.

Transportsykling
I vurdering av alternativer bør det forsøkes å finne en attraktiv trasé som egner seg også for transportsykling.

Rasteplasser og busslommer
Vi anbefaler sterkt at det velges noen attraksjoner med utsiktpunkt hvor landskapet åpner seg, og som 
tilrettelegges som rasteplasser for myke trafikanter med universell utforming og møblering. Videre bør det 
avklares om det er aktuelt å anlegge nye busslommer på strekningen. 

Grønnstruktur.
Bevaring av eksisterende og eventuell innføring av ny vegetasjon må vurderes.

Kulturminner
Fylkeskonservatoren vil avgjøre om det er behov for en arkeologisk registrering innenfor planområdet etter § 9 i 
Kulturminneloven (undersøkelsesplikt) når plangrensen blir nærmere utredet og fastlagt. Vi ber derfor om at vi 
kontaktes så fort nærmere detaljer om innsnevret plangrense er bestemt.

Forslag til planprogram
 Geologiske mangfold: Svaberg glattskurt av is under istiden er en viktig del av Hvalers naturgrunnlag og 

identitet. Vi ber om at kvartærgeologi tilføyes som et eget utredningstema eller som ett avsnitt under 
kapittel 5.2 Naturens mangfold eller 5.4 Landskap.

 Hensynssone landskap: Kommuneplanen viser hensynssone for bevaring av landskap mellom Kjøkøy 
og Vesterøy samt i Skjelsbusundet. Områdets spesielle landskapsverdier bør beskrives i 
planprogrammet og hensyntas i planarbeidet.

 Estetikkveileder for Østfold: ”Estetikkveileder for Østfold” som er utarbeidet i forbindelse med 
fylkesplanen. Denne finnes bl.a. på fylkeskommunens nettsider under «Fylkesplanlegging» / Fylkesplan 
for Østfold. Vi ber om at denne nevnes under kapittel 3.1 Overordnede rammer og føringer.

Forslagsstillers kommentar: 
Det er i planarbeidet lagt vekt på å skåne fjell og svaberg mest mulig der det er mulig. 
Det er i planen regulert inn to rasteplasser. 
Oppgradering av busslommer var i utgangspunktet ikke en del av oppdraget. Reguleringsplan legger opp til 
oppgradering av en del busslommer der det er lite konflikt knyttet med andre interesser. 
Geologisk mangfold er i innarbeidet som et eget utredningstema  i kap. 5.4 Landskap. 
Områdets spesielle landskapsverdier er beskrevet i kap. 5.4 Landskap.  
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Fylkeskonservatoren har gjennomført befaring av planområdet og konkludert med at arkeologisk registering ikke 
er nødvendig. 

Innspillene fra Fylkeskommunen anses ivaretatt i planarbeidet. 

 

17. Per Kristian Lande, datert 03.07.16

Har eiendom ved alternativ 1, ved Nedre Skjelsbu. Er bekymret for at ny parkeringsplass blir direkte berørt av ny 
gang- og sykkelvei. I tillegg vil anneks og bolig bli sterkt berørt. 

Naboen vil få en eventuell ny gang- og sykkelvei helt inntil dørterskelen. 

Har innsigelse mot at alternativ 1 blir gjennomført. Alternativ 3 over Norderhaug må være et mye tryggere og 
roligere sted for myke trafikanter, og dessuten også det rimeligste alternativet. Ved Norderhaug unngår man også 
vesentlige terrenginngrep på denne del av strekningen. 

Forslagsstillers kommentar: 

Ny parkeringsplass, hus og anneks vil ikke bli berørt av gang- og sykkelveien. Imidlertid er det et gammelt skur på 
tomten til Lande som det er påregnelig at må rives. 

I foreliggende planforslag er alternativet over Norderhaug tatt ut. 

18. Kystverket, datert 04.07.16

Kystverket vil gjøre oppmerksom på at etablering av broer i sjøområder kreves tillates fra Kystverket. Det samme 
gjelder tiltak som krysser en kommunegrense (strømkabel i dette tilfellet). 

Vi har ellers ingen merknader til igangsettingen av planarbeidet eller til offentlig ettersyn av planprogrammet.

Forslagsstillers kommentar: 
Nødvendige tillatelser vil bli innhentet i forbindelse med en senere byggesak. 

19. Statens vegvesen, datert 04.07.16

Statens vegvesen er positive til at Hvaler kommune har startet opp reguleringsplanarbeidet for gang- og 
sykkelveg langs fylkesveg 108. Etablering av denne gang- og sykkelvegen er viktig av flere grunner. 

 Den viktigste er skoleveg. Skolevegen er ofte også vegen til fritidsaktiviteter på ettermiddager og 
kvelder. 

 Friluftsliv og helse. Gang- og sykkelveger blir ofte brukt som treningsarena og skaper muligheter for 
bevegelse og aktivitet for alle som bor i nærheten. 

 Sommerturismen på Hvalerøyene. 
 Gang- og sykkelvegen kan også føre til at folk velger å gå eller å sykle til arbeid eller andre daglige 

gjøremål. 
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Hvaler kommune ønsker å vurdere muligheten for å fravike håndboka på enkelte punkter i denne 
reguleringsprosessen. Statens vegvesen er åpne for det i denne saken, men kommer ikke til å akseptere 
løsninger som vi mener er i strid med trafikksikkerhet og 0-visjonen. 

Det bør vurderes hva slags funksjon gang- og sykkelvegen skal ha. Dette vil kunne variere på ulike 
delstrekninger. Skal det være helårsdrift eller skal det ikke brøytes om vinteren? Dette bør det tas stilling til i 
planarbeidet. 

På strekninger med 80 km/t må gang- og sykkelvegen enten ligge minst 3 meter fra fylkesvegen eller det må 
settes opp rekkverk. Bruk av rekkverk vil kunne redusere terrenginngrepet, men kan samtidig være et negativt 
element i landskapet. Rekkverk kan også være dyrere enn å etablere 3 meter med grøft. 

Statens vegvesen mener at det er viktig å involvere skolebarn. Kan hende barnetråkk-registrering kan være nyttig 
i denne sammenhengen.

Bussholdeplassene langs fylkesveg 108 er ikke bygget i henhold til dagens standard og krav. Vi mener at en 
vurdering av holdeplassene bør tas med i planarbeidet. 

Bruene over Skjelsbusund, Grønnetkilen og Asmalsund er generelt høyt utnyttet. Det betyr at dersom det er 
aktuelt å henge på gang- og sykkelbruer på eksisterende bruer, må de forsterkes. Statens vegvesen er også 
usikre på om det er mulig å få til en akseptabel løsning med påhengte gang- og sykkelbruer. 

Statens vegvesen skal godkjenne byggeplaner for tiltak på og langs fylkesveg 108, og det må tas inn 
reguleringsbestemmelse om det i planen. 

Forslagsstiller kommentar: 
Gang- og sykkelveiene vil ha ulike funksjoner som vil varierer med ulike deler av strekningen. Reguleringsplanen 
tar ikke stilling til å det skal brøytes eller ikke, men regulert bredde åpner for at de kan brøytes. 
Selv om det ikke er en del av det opprinnelige oppdraget, er det lagt til rette for oppgradering av enkelte 
bussholdeplasser.  
Det legges opp til fleksibilitet hvorvidt gang- og sykkelveien skal etableres som påhengt konstruksjon eller egen 
bro ved broovergangene. 
Utkast til plankart har vært sendt til elevrådene ved skolene. Elevrådene har uttalt  at de støtter trasévalget .

20. Sameiet Økholmen sjøbodmiljø (SØS), datert 04.07.16

Positive til at det planlegges for en gang-/sykkelvei som samlokaliseres med strømkabel slik NVE nå går inn for. 
Både alternativ 1 og 2 i planprogrammet vil ha konsekvenser for SØS. Det østlige alternativet vil medføre størst 
inngripen.

Mot fylkesveien ligger en lekeplass og parkeringsområdet. En framtidig offentlig gang-/sykkelvei over 
parkeringsplassen og lekeplassen er ikke hensiktsmessig. Ny trase må derfor gå langs fv. 108.

Der vil det ikke være bredde nok til en ideell løsning (9 meter areal ut fra vei) uten konsekvenser for eksisterende 
støyvoll.

Bestemmelsene for bebyggelsesplanen for Økholmen fra 1996 viser at støyvollen var forutsetning for 
utbyggingen.

Sameiet har fattet vedtak om å reetablere vollen. Kommunen har bifalt en reetablering og planen er å heve den 
med 1 meter. Med bakgrunn i at det nå skal lages reguleringsplan for gang-/sykkelvei, så er det aktuelt å avvente 
planforslaget. Sameiet ber om at det tas hensyns til disse forhold i arbeidet med reguleringsplanen, og at det 
planlegges med løsninger som gir støyskjerming minimum slik en reetablert støyvoll ville gitt.
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Dersom eksisterende gangvei skal foreslås som trase i reguleringsplanen, evt at det foreslås ny trase helt inntil fv. 
108 på denne strekningen, ber vi om at det legges opp til at området beplantes og det etableres støydempende 
tiltak. 

Forslagsstillers kommentar: 
For å gjennomføre planen slik det er lagt opp til, må deler av støyvollen flyttes/legges om. Fordelingen av 
kostnader og ansvar knyttet til dette må avklares med tiltakshaver i forbindelse med gjennomføring av tiltaket. 
Normalt er det tiltakshaver som står ansvarlig for erstatning av den slags. 
Det er gjennomført egen befaring sammen med representanter fra SØS. 

21. Jeanette Andersen, datert 04.07.16

Arbeidet ønskes velkomment.

Ønsker en regulert overgang mellom Skjelsbu og Norderhaugfeltet /v. Bygger'n) dersom det planlegges en gang 
og sykkelsti UAVHENIG av løsning for trasé. Ved busstoppene på Skjelsbu er fartsgrensen 70 km i timen. 

I anledning busstopp/skolebusstopp er Skjelsbu ett naturlig krysningspunkt både for mosjonister og 
skolebussbarna. Busstopp og krysningspunkt ligger rett før/etter en krapp sving. Dette er svært farlig, og 
Andersen mener at når det nå planlegges en trasé må det hensyntas spesielt skolebarnas sikkerhet i forbindelse 
med utbygging av gang og sykkelvei.
Ett godt kompenserende tiltak dersom traseen legges over Norderhaugveien vil derfor være som ett minimum 
fotgjengerovergang med nedsatt hastighet, helst trafikklysregulering, lik 50 km grensen i Ødegården.

Forslagsstillers kommentar:
Det Statens vegvesen som har ansvar for tiltak på FV108, og i forslag til reguleringsplan er det ikke tatt inn 
fotgjengerovergang ved Skjelsbu eller justering av fartsgrenser langs strekningen. 

22. Stein Tore Aarum på vegne av oppsitterne, datert 05.09.16

Vi er veldig imot alternativ 3, Spjærøy ned gjennom Sand. Dette alternativet vil berøre nærmere 40 hus og hytter, 
med kjempestore inngrep på eiendommene. Økonomiske kostnader vil sannsynlig være like store som 
kostnadene ved sprengningsarbeidene ved å følge hovedveien.

Vi mener at det å ikke gå for alternativ  1 eller 2  vil bli en dødsfelle. De færreste vil svinge ned via Sand når de 
allerede har en rett hovedvei foran seg.

Forslagsstillers kommentar: 
Alternativet via Sand er ikke tatt med i foreliggende planforslag. 



13

Innkomne merknader ved varsel om utvidelse av 
planområdet: 

1. Kystverket sørøst, datert 18.11.16
2. Holmetangen sameie, v/Inger Lise Melleby, datert 16.11.16
3. Per Kåre Herredsvela, hytteeier ved Åsebu, datert 14.11.16
4. NVE – Norges vassdrag og energidirektorat, datert 14.11.16
5. Fylkesmannen i Østfold, datert 05.12.16

1. NVE – Norges vassdrag og energidirektorat, datert 14.11.16

I forbindelse med utvidelse av planområdet og utsatt frist vil NVE henvise til svar den 21.06.2016 , dette vil også 
være gjeldende i forbindelse med utvidelsen av planområdet. 

2. Per Kåre Herredsvela, hytteeier ved Åsebu, datert 14.11.16

Som hytteeier på Åsebu, Asmaløy, har Herredsvela med interesse registrert at det planlegges en gang-/sykkelveg 
på strekningen Puttesund - Asmaløy. Så vel av trafikale hensyn som behovet for å legge elektriske kabler i 
bakken, er det et kjærkomment tiltak. 

Herredsvela har hytte mellom Rød og Åsebu - på vestsiden av vegen. I det området er det flere som ikke har 
kommunalt vann- og avløp, det ønskes derfor tilrettelagt for dette sammen med etableringen av gang- og 
sykkelvei. 

Det vil derfor av praktiske og økonomiske grunner være hensiktsmessig å legge til rette for det ifm det planlagte 
arbeidet på strekningen.

Forslagsstillers kommentar: 
Å legge VA-ledninger er ikke en del av dette prosjektet, like fullt er det mulig å gjennomføre dette dersom Hvaler 
kommune ønsker det. 

3. Holmetangen sameie, v/Inger Lise Melleby, datert 16.11.16

Har mottatt deres forslag til friluftsparkering i forbindelse med gang og sykkelsti på Holmetangen 43/137, et 
forslag Holmetangen sameie ikke aksepterer!

Holmetangen sameie trodde det handlet om gang og sykkelvei, ikke om parkering til friluftsbruk.
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Holmetangen sameie har aldri vært interessert i å fjerne all vegetasjon eller skyte bort fjell, tvert i mot, mener 
Holmetangen sameie skjønnsmessig sett, at det er noe som skjuler bilene.  Når det er sagt er Holmetangen 
sameie bare interessert i å utvide parkeringsplassen vår ned mot Asmaløysund til fordel for tomtefesterne som 
trenger parkeringsplass.  

Holmetangen sameie er ikke interessert i at en mengde turgåere skal invadere hytteområde og forringe trivselen 
for tomtefesterne.  Det er allerede nok turgåere der, og blir det anledning til å parkere for ikke festere på 
Holmetangen vil trafikken øke innover i feltet, noe som igjen vil gå utover verdien på tomtene.

Arealet som kommunen har avsatt er allerede utnyttet.  Tilsendte kart 10/11-16 er et gammelt foto og er ikke 
relevant.  Plassen har blitt bearbeidet slik at vi har fått plass til noen flere biler der.

Holmetangen sameie foreslår at dere opparbeider den foreslåtte friluftsparkering et sted hvor dere ikke griper så 
sterkt inn i grunneieres og hytteeieres private interesser. Holmetangen sameie er ikke villige til å ha dette på 
Holmetangen.

Forslagsstillers kommentar: 
Parkeringsplassen ved Holmetangen er tatt ut som en del reguleringsplanen. 

4. Kystverket sørøst, datert 18.11.16

Kystverket viser til sin uttalelse den 04.07.16, og har eller ingen merknader til varsel om utvidelse av planområde. 

5. Fylkesmannen i Østfold, datert 05.12.16
Bakgrunn for utvidelsene er at Hvaler kommune ønsker å legge til rette for etablering av 

 På strekningen Bukkholmen-Stokken ønskes det tilrettelagt for 1-2 mindre rasteplasser, alternativt én for 
kun sykler og én for et fåtall biler og sykler nord på Stokken. 

 Ved Sildeodden ønskes det å legge til rette for friluftsparkering og å benytte eksisterende kjørevei som 
adkomst. 

 Ved Bratte bakke ønskes det utvidelse to steder for å utvide snuplassen ved bussholdeplassen og å 
legge til rette for pendlerparkering. 

 Ved Bekkene (innkjøringen mot Sydengen) ønskes det pendlerparkering. 
 Ved Holmetangen ønskes regulert en bedre utnyttelse av parkeringsplassen, for å legge til rette for 

friluftsparkering på en mindre del av arealet. 

Varslet utvidelse av planområdet på Stokken og ved Sildeodden ligger innenfor 100m-beltet og i et eksponert og 
estetisk vakkert kystlandskap. Vi viser til vårt innspill 28.06.16 for ytterligere føringer og henvisninger til nasjonale 
føringer. 

Det fremgår av varselet at det vurderes flere alternativer rasteplasser for sykler og/eller biler. Vi skrev i vårt 
innspill 28.06.16 at «det bør også vurderes om det er mulig å etablere smålandskapstilpassede stoppesteder for 
gående og syklende, for eventuelt fiske eller annen rekreasjon.» Det er positivt at det ses på flere alternativer. 
Disse bør fremgå ved høring av planforslaget slik at det blir tydelig for alle hvilke alternativer det har vært arbeidet 
med, og hvilke konsekvenser de ulike alternativene er vurdert å få. Det fremgår av de statlige planretningslinjene 
for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen at alternative plasseringer alltid skal vurderes. 

For arealet på Stokken og holmene nord for denne må det forutsettes en løsning som innebærer et minimum av 
terrenginngrep og endringer i landskapsbildet. Det må også sikres en god landskapstilpasset overgang til 
naturterrenget. Reguleringsplanen må dessuten gi klare juridiske rammer slik at utførelsen av tiltaket blir i 
samsvar med reguleringsplanens intensjoner. Det bør ikke tilrettelegges slik at plassen kan benyttes for lengre 
opphold eller utfartsparkering. 
Vi ser det som positivt at det planlegges pendlerparkering ved Bratte bakke på Vesterøy og Bekkene på Spjærøy, 
for å tilrettelegge for mer bruk av busstilbudet langs fv. 108. 

Opparbeiding av parkeringsplass ved Holmetangen vil trolig først og fremst få lokale konsekvenser, men også her 
bør det arbeides for god natur- og terrengtilpasning med myke overganger til området rundt. 



15

Det er uklart for oss om det er fastsatt planprogram for konsekvensutredning av planarbeidet, da vi ikke har 
mottatt et slikt planprogram. Vi ber om at dette oversendes, jf. forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 
pbl. § 6. 

Forslagsstiller kommentar
Det legges til rette for nye rasteplasser ved Stokken og Sildeodden. Alternativet ved Bukkholmen er tatt ut. 
Parkering ved Holmetangen inngår heller ikke i planen. 
Planprogrammet ble fastsatt i planutvalget i Fredrikstad og Utvalg for samfunnsutvikling i Hvaler våren 2017. 


