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Rådmannens forslag til innstilling
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 
detaljregulering med konsekvensutredning for Fv.108 Gang-/sykkelveg Puttesund - 
Asmaløy, arealplanID 0106 1144, sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn i 
samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 12-10.

Sammendrag
Rambøll AS har på vegne av Hvaler kommune utarbeidet forslag til planprogram for 
utarbeidelse av detaljregulering med konsekvensutredning for gang-/sykkelveg langs Fv.108 
fra Puttesund til Asmaløy. 

Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny gang-/sykkelvegforbindelse langs 
Hvalerveien (Fv.108) fra Puttesund i nord til Asmaløy (Åsebu) i sør. Dette er en strekning på 
ca. 9,8 km, hvorav ca. 0,9 km er i Fredrikstad kommune. Reguleringsplanen skal også legge 
til rette for at en ny strømkabel fra Kråkerøy til Rød på Asmaløy skal kunne etableres som 
en nedgravd kabel i gang- og sykkelveien, for de deler av strekningen der det er 
hensiktsmessig.

Planarbeidet ble varslet og planprogrammet lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 
18.05.16 - 04.07.16. Grunnet utvidelser enkelte steder langs fylkesveien ble 
planavgrensningen varslet på nytt i begrenset omfang i perioden 09.11.16 - 07.12.16. 
Planprogrammet ble fastsatt i Bystyret i Fredrikstad den 04.05.17 (sak 54/17) og i 
kommunestyret i Hvaler 11.05.17 (sak 21/17).

Planområdet innebefatter arealer innenfor både Hvaler og Fredrikstad kommune. 
Plandokumentene skal behandles politisk i begge kommuner. Planarbeidet utføres av 
Rambøll AS i samarbeid med kommunenes administrasjon. Det legges fram saksframlegg 
med tilnærmet likt innhold for behandling i Hvaler kommunes planutvalg den 23.08.17 og i 
Fredrikstad kommunes planutvalg den 28.09.17.

I samråd med kommunenes administrasjon er tiltaket vurdert å utløse krav om 
konsekvensutredning. Planforslaget legges frem med konsekvensutredning av alternativene 
i henhold til fastsatt planprogram og innkomne innspill ved varsel om oppstart.

Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om å legge planforslaget med 
konsekvensutredning ut på høring og offentlig ettersyn. Det forutsettes at planforslaget blir 
vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg
1 Oversiktskart
3 Plankart ark 1 datert 04.08.17 (A0)
4 Plankart ark 2 datert 04.08.17 (A0)
5 Plankart ark 3 datert 04.08.17 (A0)
5 Plankart ark 4 datert 04.08.17 (A0)
6 Reguleringsbestemmelser datert 04.08.17
7 Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 04.08.17
8 Sammendrag av innspill til oppstart med plankonsulents kommentarer datert 15.08.16, 

sist revidert 04.08.17
10 Fastsatt planprogram datert 18.05.16, sist revidert 10.01.17
11 Samtykke til omdisponering av statlige friluftslivsområder på Bukkholmen og Håholmen, 

brev datert 29.08.17
12 Uttalelse fra Statens vegvesen - muligheten for oppheving av reguleringsplan Bomstasjon 

Bukkholmen, brev datert 19.06.17

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter se sak 2016/3919.
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Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Rambøll AS har på vegne av Hvaler kommune utarbeidet forslag til planprogram for 
utarbeidelse av detaljregulering med konsekvensutredning for gang-/sykkelveg langs Fv.108 
fra Puttesund til Asmaløy. Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny gang-
/sykkelvegforbindelse langs Hvalerveien (Fv.108) fra Puttesund i nord til Asmaløy (Åsebu) i 
sør. En slik gang-/sykkelveg vil binde sammen de store øyene Kjøkøy, Vesterøy, Spjærøy 
og Asmaløy. Dette vil være et viktig tilbud for beboere, skolebarn og friluftsliv i området. 
Dessuten vil en slik gang-/sykkelveg få forbindelse videre nordover mot Kråkerøy og 
Fredrikstad. Reguleringsplanen skal også legge til rette for at en ny strømkabel fra Kråkerøy 
til Rød på Asmaløy skal kunne etableres som en nedgravd kabel i gang- og sykkelveien, for 
de deler av strekningen der det er hensiktsmessig.

Planområdet ligger langs Fv.108 fra Puttesund på Kjøkøy i nord til Åsebu på Asmaløy i sør. 
Dette er en strekning på ca. 9,8 km, hvorav ca. 0,9 km er i Fredrikstad kommune. Det totale 
arealet er på cirka 126 dekar. Selv om tiltaket ikke medfører bebyggelse i tradisjonell form, 
foruten leskur på bussholdeplasser, vil det likevel være hensyn å ta i forhold til utforming og 
plassering av gang-/sykkelvegen. Viktige elementer i planarbeidet vil i utgangspunktet være 
det åpne landskapet langs Fastlandsveien, bruforbindelsene mellom øyene og større 
fyllinger/skjæringer. I samråd med kommunenes administrasjon ble tiltaket vurdert til å 
utløse krav om konsekvensutredning, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2014-
12-19-1726).

Planområdet omfatter arealene til selve gang- og sykkelveitraséene med grøfter, fyllinger, 
skjæringer, samt areal til nødvendige avkjørsler, areal for bussholdeplass, parkering og 
rasteplasser. Etablerte gang- og sykkelveier som inngår i andre reguleringsplaner, er ikke 
tatt med som en del av denne reguleringsplanen. Planområdet er derfor ikke 
sammenhengende, men i kombinasjon med eksisterende reguleringsplaner vil det være en 
sammenhengende regulert trasé fra Puttesund til Åsebu.

Hvalersamfunnet ser store fordeler med å få nedgravd kabel i gang- og sykkelveien i stedet 
for luftledninger med høye master. Samarbeid med kraftselskapet vil også gjøre det mindre 
kostbart å bygge gang- og sykkelvei enn hva det hadde vært å bygge den separat. Pga. 
konsesjonssøknad for ny kraftledning til Hvaler haster det med å få vedtatt 
reguleringsplanen for gang- og sykkelveien. Helt konkret finnes en tidsfrist satt til 01.01.18.

Overordnet planer og mål
I fastsatt planprogram er følgende planer og føringer nevnt:

 Kommuneplanens arealdel i begge kommuner
 Kommuneplanens samfunnsdel i begge kommuner
 Kommunedelplan for kystsonen i Fredrikstad kommune
 Kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune
 Sykkelhovedplan for Fredrikstad
 Trafikksikkerhetsplan, Fredrikstad
 Fylkesplan for Østfold
 Kystsoneplan for Østfold
 Statlige planretningslinjer (SPR) for samordnet areal og transportplanlegging (2014)
 SPR for Strandsonen
 Om barn og unge; rundskriv T-2/08.
 T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012)
 Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2005-2009)
 Naturmangfoldloven
 Regional transportplan for Østfold mot 2050
 Estetikkveilederen for Østfold - Fylkesplan for Østfold
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 Regional transportplan for Østfold mot 2050

Det henvises til planbeskrivelsens kap. 3 for en redegjøring og enkel vurdering av 
overordnede planer og føringer. Videre gir konsekvensutredningen i kap. 8 en grundigere 
vurdering av planer og retningslinjer som planlagte tiltak kommer i konflikt med. Nedenfor gis 
en oversikt over gjeldene reguleringsplaner innenfor planområdet på Fredrikstads side.

Gjeldende reguleringsplaner
Det er 2 gjeldende reguleringsplaner i Fredrikstad kommune som ligger innenfor eller 
berøres av planområdet. 

Den første gjeldende reguleringsplanen er Trolldalkrysset – Puttesund, del av Kjøkøy 
(planID 0106 177), i kraft 14.03.84. Ny plan griper delvis inn i gjeldende plan. Deler av 
regulert friområde blir i dette planforslaget omregulert til veiformål for å frigjøre areal til ny 
gangbro.

Den andre gjeldende reguleringsplanen er Bomstasjon Bukkholmen (planID 0106 357), i 
kraft 24.06.93. Ny reguleringsplan griper inn i deler av gjeldende reguleringsplan på 
vestsiden av Fv. 108. Reguleringsplanen for den tidligere bomstasjonen vurderes å ha liten 
hensiktsmessighet da slike bomstasjoner ikke lenger benyttes. Fredrikstad kommune 
rådførte Statens vegvesen i brev datert 08.05.17 med forespørsel om en vurdering av 
planen hensiktsmessighet og om det kunne anbefales oppstart av et arbeid med oppheving 
av gjeldende reguleringsplan. Etter signal fra Statens vegvesen ble oppstart av arbeid med 
oppheving av planen varslet den 18.08.17. Plandokumenter tilhørende dette pågående 
planarbeidet som ikke er vedlagt saksfremlegget ligger i sak 2017/13754.

Konsekvensutredning
I henhold til fastsatt planprogram er det i konsekvensutredningen utredet følgende 
alternativer:

 Alternativ 0: Med 0-alternativet menes at tiltaket ikke realiseres som foreslått. En 
beskrivelse av 0-alternativet kan omfatte konsekvensene for eller utviklingen i 
området dersom tiltaket ikke gjennomføres.

 Alternativ 1: Ny gang-/sykkelveg blir i all hovedsak liggende langs Fv. 108s vestside, 
herunder også langs Fastlandsveien.

 Alternativ 2: Ny gang-/sykkelveg med lengre strekninger liggende langs østsiden av 
Fv. 108, herunder langs Fastlandsveien.

 Alternativ 3: Eksisterende trasé over Norderhaug benyttes som en del av overordnet 
gang-/sykkelveg langs Fv. 108. I tillegg vurderes trasé som avviker noe fra Fv. 108 
over Spjærøy/ved Sand.

Planavgrensningen ble varslet vidt for å muliggjøre en utredning av forskjellige alternativer. I 
henhold til fastsatt planprogram ble reguleringsplanen med tilhørende konsekvensutredning 
utredet med 3 alternativer i tillegg til 0- alternativet for å belyse positive og negative 
konsekvenser for de ulike løsningene. Alternativene varierer ut fra hvilken side av Fv.108 
traséen legges på sammen med alternative traséer som avviker fra Fv.108 på enkelte 
strekninger. På bakgrunn av prosjektering/analyser/utredninger ble det også lagt opp til at 
det kunne være aktuelt å kombinere ulike deler av alternativene og justere traséene. 

Det vises til kap.8 planbeskrivelsen for en vurdering av hvert konsekvensutredningstema for 
hvert alternativ og en oppsummering av konsekvensen av de ulike alternativene i en 
matrise.

Konklusjon på valg av alternativ
Utfra en helhetlig vurdering viser matrisen for konsekvensutredningen mest positive effekter 
av en kombinasjon av alternativ 1 og alternativ 2.
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På bakgrunn av utredningene i konsekvensutredningen og innspillene til varsel om oppstart 
er valgt alternativ for dette planforslaget en kombinasjonsløsning av alternativ 1 og 2, med 
gang-/sykkelveg på høyre og venstre side av Fv.108.

Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold
Planområdet som ligger innenfor Fredrikstads myndighet er i Kystsoneplanen for Fredrikstad 
kommune (2011-2023) avsatt til vegformål, LNFR, fritids- og turistformål, friområde, bruk og 
vern av sjø, vassdrag, strandsone. Strekningen mellom Puttesund og Vesterøy er et estetisk 
vakkert og eksponert kystlandskap, sårbart for store inngrep. I landskapet rundt planområdet 
er det flere hensyn som bør vektlegges. Dette gjenspeiles i Kystsoneplanen hvor området er 
underlagt hensynssone landskap, hensynssone friluftsliv og faresone høyspenningsanlegg.

Utbygging eller terrenginngrep i dette området vil komme i konflikt med viktige nasjonale og 
regionale hensyn. Spesielt fremtredende er hensynet til 100-meters beltet langs sjøen. I 
henhold til plan- og bygningsloven § 1-8 skal det her tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I henhold til Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen tilhører planområdet 
Oslofjordregionen hvor byggeforbudet skal praktiseres strengt. I pkt. 5.2 i planprogrammet 
gis det klare føringer for hva som skal vektlegges. Blant annet skal bygging og 
landskapsinngrep ikke tillates på arealer som har betydning for andre formål, som blant 
annet friluftsliv, naturvern, naturmangfold og landskap. Samt skal utbygging av veier, annen 
infrastruktur og tomteopparbeidelse skje slik at inngrep og ulemper minimeres. Det skal 
legges vekt på løsninger som kan bedre situasjonen for landskap og allmenn tilgang til 
sjøen.

Planområdet som ligger innenfor Hvalers myndighet er i Hvalers kommuneplans arealdel 
(2011-2023) avsatt til vegformål, parkeringsanlegg, LNFR, fritidsbebyggelse, 
boligbebyggelse, offentlig eller privat tjenesteyting, næringsformål, sentrumsformål, 
kombinert bebyggelse og anleggsformål. Variasjonen av formål i planområdet gjenspeiles i 
bredden av utredningstemaer i konsekvensvurderingen. Deler av planområdet er angitt 
hensynssone friluftsliv, hensynssone naturmiljø og hensynssone landskap.

En viktig del av Hvalers naturgrunnlag og identitet er blant annet glattskurt svaberg fra 
istiden. Planprogrammet henviser til Statens vegvesen håndbok N100, som legger føringer 
for hvordan gang-/sykkelveger skal bygges. I en del tilfeller innebærer disse føringene at 
vegene blir dyre og terrenginngrepene store, for eksempel på grunn av føringer for bredden 
på vegen med tilhørende sidearealer. Planprogrammet legger derfor opp til en avveining av 
om sykkelveien skal kunne fravike fra vegnormalene enkelte steder for å etablere lettere 
inngrep i landskapet. Statens vegvesen utaler at de kan åpne for dette enkelte steder, men 
at de ikke kommer til å akseptere løsninger som vil være i strid med trafikksikkerhet og 0-
vekst visjonen.

En del av planområdet medfører behov for samtykke fra Miljødirektoratet for omdisponering 
av areal. Dette gjelder for strekningen Håholmen - Bukkholmen. Området er lett tilgjengelig 
og mye brukt til friluftsliv som bading, soling og fiske. Det ønskes å tilrettelegge for bruk av 
eksisterende sti/tråkk som leder ut mot svabergene. Samt ønskes det å ta utgangspunkt i 
arealer som enkelt lar seg opparbeide til parkering uten vesentlige terrenginngrep. Siden 
Bukkholmen er et statlig sikret friluftsområde skal varig omdisponering i prinsippet ikke skje, 
men det kan i unntakstilfeller allikevel være hensiktsmessig å akseptere omdisponeringer. I 
slike tilfeller må søknad om omdisponering av arealet sendes til Miljødirektoratet for et 
eventuelt samtykke før det kan legges ut på offentlig høring, jfr. forskriftens § 8. Det kan 
påberegnes et samtykke vil gis da tiltaket søker om å tilrettelegge for bruk av friluftsområdet, 
samtidig som en unngår vesentlige terrenginngrep. Forespørsel om omdisponering av statlig 
sikret friluftsområde Bukkholmen - Håholmen i Fredrikstad kommune ble sendt til 
Miljødirektoratet fra Fylkesmannen i Østfold den 04.07.17. Et brev med samtykke ble mottatt 
den 28.08.17. Samtykket ligger vedlagt saksfremstillingen.
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Det kom fram av høringsinnspillene at etableringen av Fastlandsveien kan ha endret 
naturtilstanden i vannmiljøet. Etableringen kan ha gitt negative konsekvenser for blant annet 
vannstrømmer, saltinnhold, islegging og ferdsel på sjøen. Det er mulig dette kan utbedres 
ved etablering av en eller flere åpninger i veifyllingen, ved hjelp av rør, kulverter eller mindre 
bruer. I reguleringsplanen vil det legges til rette for at denne typen tiltak kan gjennomføres 
på utvalgte steder for å forbedre vannutskiftningen dersom det skulle bli ønskelig, men 
tiltakene vil ligge utenfor de økonomiske rammene til prosjektet å gjennomføre.

Beskrivelse av planforslaget
Reguleringsplanen er enkel og overordnet i sin utforming. Den avklarer bl.a. plasseringen av 
gang- og sykkelvei og vil kunne fungere som grunnlag for grunnerverv. Av hensyn til bl.a. 
fremdrift er det bevisst valgt å gjøre detaljprosjekteringen av gang- og sykkelveien med 
broer i en senere fase.

Området er regulert til følgende:
PBL § 12-5 Arealformål ca. 
Nr. 1 Bebyggelse og anlegg 

Bolig (B) 0,1 daa
Nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur:

Samferdsel og teknisk infrastruktur (S) 1,2 daa
Kjøreveg (SKV) 7,7 daa
Fortau (SF) 0,4 daa
Gang- og sykkelveg (SGS) 32,8 daa
Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 11,6 daa
Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 54,3 daa
Holdeplass/plattform (SH) 0,7 daa
Kollektivholdeplass (SKH) 1,6 daa
Rasteplass (SR) 1,1 daa
Parkeringsplasser (SPP) 1,5 daa

Nr. 3 Grønnstruktur: 
Grønnstruktur (G) 1,9 daa
Friområde (GF) 0,5 daa

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Bruk og vern av sjø og vassdrag

- med tilhørende strandsone (V) 6,2 daa
Kombinerte formål i sjø og vassdrag

- med eller uten tilhørende strandsone (VKA) 4,1 daa
PBL § 12-6 Hensynsoner:

Sikringssone - frisikt (H140) 0,5 daa
Hensynssone - landskap (H550) 6,5 daa
Bevaring - naturmiljø (H560) 2,4 daa

Planområdet utgjør totalt ca. 126 daa. Bestemmelsene til planforslaget har spesifikke krav til 
hva som kan tillates i planområdet.  Det vises til planbeskrivelsens kap. 5.2 hvor 
reguleringsformålene grundig gjennomgås.

Begrunnelse for sidevalg og beskrivelse av delstrekning Puttesund – Økholmen  
Planbeskrivelsen begrunner sidevalg for delstrekninger fra Kjøkøy i nord og sørover helt til 
Brente på Asmaløy. Delstrekningen som er relevant for Fredrikstad kommune er 
fastlandsveien fra Puttesund til Økholmen, som vises i plankart ark 1, datert 04.08.17. 
Nedenfor beskrives planforslaget for denne delstrekningen.

Ny gang- og sykkelvei planlegges mellom og koblet til eksisterende traséer på Kjøkøy og 
Vesterøy. På Kjøkøy vil gang- og sykkelveien kobles til kjøreveiene langs Fv.108s vestside. 
På Vesterøy, ved Økholmen, vil den kobles på eksisterende gang- og sykkelvei som starter 
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ved hyttekomplekset, på østsiden av Fv.108. Dette betyr at gang- og sykkelveien er nødt til 
å krysse Fv.108 på ett punkt mellom Kjøkøy og Økholmen. Langs strekningen reguleres 
gang- og sykkelvei forholdsvis tett inntil eksisterende kjørebane. Det er for å minimere 
behovet for utfylling i sjøen.

Gang- og sykkelveien er lagt til kjøreveiens vestside langs strekningen fra Kjøkøy til 
Stokken. Stokken ligger i Hvaler kommune og er et knutepunkt langs strekningen. Her finnes 
bussholdeplasser på begge sider av FV108, Stokken marina og småbåthavn. I tillegg finnes 
det to store parkeringsplasser på østsiden av FV108 som benyttes av hytteeierne på 
Siljeholmen. Denne parkeringen ligger et stykke nord for bruovergangen til Siljeholmen, og 
etablert praksis er at flere krysser FV108 fra parkeringen over til Stokken-parkeringen, og 
deretter krysser enda en gang lengre sør ved broen. Siden dette er et område, der det 
uansett foregår en del aktivitet og krysninger, er det naturlig at gang- og sykkelveien bytter 
side her. 

Ved Stokken er gang- og sykkelveien forsøkt plassert nøysomt med hensyn til bevaring av 
eksisterende parkeringsplasser (parkeringen til Stokken Marina og den søndre parkeringen 
til Siljeholmen). Gang- og sykkelveien vil legge beslag på deler av arealene som benyttes av 
marinaen på Stokken, men de vil fortsatt kunne ha en rad med båter mot fjellsiden og en 
bilrad mot Fv.108. For parkeringen til Siljeholmen vil det medføre at manøvreringsarealet blir 
noe innskrenket, men langs deler av arealet vil det fremdeles være romslig nok til to 
parkeringsrader. Med tanke på stort behov for parkeringsplasser for hytter er det viktig at 
eksisterende parkeringsplasser ikke fjernes mer enn absolutt nødvendig. 

Videre sørover vil gang- og sykkelveien legges på østsiden av Fv.108. Ved Lille Revholmen 
må gang- og sykkelveien etableres som en egen broovergang. 

Strekningen mellom Puttesund og Økholmen vil for det meste benyttes av transportsyklister. 
Imidlertid vil det også være en del tursyklister som kan oppsøke rasteplassene, skjær og 
småholmer langs strekningen.

Det vises til planbeskrivelsens kap. 5.8 for videre beskrivelse av delstrekninger og 
begrunnelser for sidevalg i Hvaler kommune.

Konsekvenser av planforslaget
Det er utført konsekvensutredning av tiltaket, se kap. 8 i planbeskrivelsen. Denne beskriver 
eksisterende forhold som "0-alternativet" og omhandler følgende tema:

1. Forholdet til overordnede planer og retningslinjer
2. Kulturminner og kulturmiljø
3. Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven
4. Friluftsliv
5. Landskap
6. Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften 
7. Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
8. Trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, 

flom og skred
9. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
10. Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelvegnett
11. Barn og unges oppvekstsvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet

Nedenfor gjengis utredning tilhørende temaene i konsekvensutredningen:

1. Forhold til overordnede planer og retningslinjer
I planforslag og KU er det vurdert planer og retningslinjer som planlagte tiltak kommer i 
konflikt med. Temaene som blir belyst i de ulike planene og retningslinjene og som er 
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relevante for planarbeidet er grundig vurdert i konsekvensutredningen. Planer og 
retningslinjer som inneholder tema som blir utredet grundigere er Kystsoneplanen for 
Østfold, SPR for strandsonen, Naturmangfoldloven, Estetikkveilederen for Østfold og 
Regjeringens handlingsplan for Universell Utforming.

Gang- og sykkelplanen legger til rette for bedre tilgjengelighet for myke trafikanter, og bidrar 
til økt attraktivitet til å bruke sykkel og gange fremfor bil. Tiltaket er i samsvar med Statlige 
planretningslinjer(SPR) for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 2014.

Planforslaget er med på å forbedre barns tilgjengelighet og gir grunnlag for bedre mobilitet, 
og legger til rette for bedre trafikksikkerhet for alle og er i samsvar med Rikspolitiske 
retningslinjer(RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 1995.

SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) følger opp nye PBL der 
byggeforbudet i 100-metersbelet videreføres og strammes inn. Planen vil medføre en viss 
utbygging i sjøen langs fastlandsveien. Gang- og sykkelveitrasé vil gagne allmennhetens 
interesser da tiltakene gir nye muligheter til å ferdes trygt langs fv. 108 og oppleve 
sjøarealene mellom Puttesund og Økholmen.

Trafikken langs fv. 108 representerer allerede en betydelig støykilde, og nærmest hele 
planområdet ligger i rød støysone. Flere steder langs strekningen vil etablering av gang- og 
sykkelvei forutsette at eksisterende støyskjermer må flyttes. Der dette er aktuelt, eller der 
nye byggetiltak anses å påføre tilstøtende bebyggelse mer støy, er det da regulert inn 
støyskjerming. Tiltak anses å være i tråd med Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging. 

2. Kulturminner og miljø
I dag er det ingen registrerte verneverdige kulturminner, og ingen registrerte SEFRAK-
bygninger innenfor planområdet. Kulturlandskap blir vurdert videre under artikkel for 
Landskap. Langs strekningen via Norderhaug og Sand er det ikke registrert kulturminner 
eller kulturmiljøer. Fylkeskonservatoren har også befart området, og bekrefter at 
reguleringsplanen kommer ikke i konflikt eller utløser behov for nærmere registrering av 
kulturminner.

3. Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven §§ 8-12
Ved Sildeodden er det registrert Tusengylden og Strandrødtopp innenfor planområdet til 
gang- og sykkelplanen. Deler av dette området reguleres til grønnstrukturformål med hensikt 
om å verne naturmangfoldet, men parkeringsplassen som planlegges etablert er ikke 
optimalt for artenes vekstforutsetninger. Ved nedkjøringen til Sand er det registret 
Krabbekløver i selve kjøreveien. Planen vurderes å ikke i nevneverdig grad påvirke denne 
forekomsten. 

Dokumentasjon i planforslaget om forekomst av arter, naturtyper og økologisk tilstand er 
hentet fra kartdatabasen, Naturbase og Miljøstatus Hvaler- og Fredrikstad kommune. I 
forhold til omfanget i prosjektet vurderes dette som tilstrekkelig for å vurdere aktuelle 
avbøtende tiltak (jf. §§ 8-9). Planarbeidet åpner for byggetiltak innenfor anviste 
formålsgrenser i plankartet. Omgivelsene utenfor planområdet vil i liten grad berøres. Tiltak 
vurderes derfor ikke å gi vesentlig økt belastning på berørte økosystemer i forhold til dagens 
situasjon (jf. § 10). Tiltakshaver vil bekoste planlagte tiltak for istandsetting av berørte 
naturområder (jf. § 11) og vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig 
skånsomme i forhold til natur og miljø (jf. § 12).

4. Friluftsliv
Planforslaget bidrar i stor grad til at friluftsliv- og rekreasjonsformål kan knyttes opp til gang- 
og sykkelveien. Dette bidrar til at gående og syklende får økte muligheter for utøvelse av 
friluftsliv, både langs selve gang- og sykkelveitrasé, men også til turstier/avstikkere som 
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ligger langs fv. 108. Planen legger til rette for etablering av rasteplasser ved Stokken og 
Sildeodden, og det legges her til rette for både bilister, syklister og gående. 

5. Landskap
a) Naturlandskap
Langs fv. 108 er det et sårbart og veldig eksponert naturlandskap. Området oppleves som et 
vakkert og åpent landskapsrom med glattskurte svaberg og et rikt fugleliv. Dette er antatt å 
være det mest sårbare området på fv. 108 mellom Kjøkøy og Vesterøy. Fra broen i 
Asmaløysund oppleves naturlandskapet (sørover) på både Spjærøy og Asmaløy som åpent 
og flatt. Det er små terrengvariasjoner, landskapet er i hovedsak bebygd med mindre 
fritidsbebyggelse

b) Kulturlandskap
Skjelsbusundet oppleves av mange som et spesielt kulturlandskap. I områdene nærme 
vannkanten finnes det flere eksempler på småskala-bebyggelse med god terrengtilpasning. 
Flere små naust, hus og brygger er strategisk plassert, typisk bak knauser og i klover slik at 
det skånes mest mulig for vind og bølger. Dette er for det meste gamle 
landbrukseiendommer der det tidligere har vært en kombinasjon av fiske og 
landbruk/dyrehold. En stor del av disse eiendommene har i senere tid blitt omgjort til 
fritidsbebyggelse. Østsiden av Skjelsbusundet er blitt vesentlig mer utbygd enn vestsiden, 
spesielt de siste tiårene

c) Kvartærgeologi og terreng
Etablering av fv. 108 ble i gjennomført med varierende grad av terrenginngrep. Enkelte 
steder har store terrenginngrep med skjemmende skjæringer vært uunngåelig, samtidig 
finnes det innslag av intakte svaberg og fjellsider. Langs hele strekningen finnes eksempler 
på terrenginngrep i tidligere glattskurt fjell fra kvartær periode. Dette er inngrep som har vært 
nødvendige for fremføring av en funksjonell kjørevei med hensiktsmessig kurvatur, samtidig 
kunne det enkelte stedet blitt gjort mer skånsomt med mer avrundende kanter. Inngrep er 
beskrevet mer med illustrasjon i planbeskrivelsen.

d) Grønnstruktur og vegetasjon
Langs FV108 er det mye fjell i dagen med noe bar- og lavvegetasjon som over tid har 
etablert seg i grøfter, mindre klover og forsenkninger i terrenget. 
I området ved Skjelsbu er det noe vegetasjon på begge sider av veien, dette bidrar i å 
skjerme eksisterende bebyggelse fra biltrafikken på fv. 108.
På Asmaløy er vegetasjonen mer «jevnt fordelt». Det vil si at det er færre helt 
vegetasjonsfrie områder, samtidig er vegetasjonen spredt i små kompakte klynger. Enkelte 
eiendommer ligger tett på fv. 108, og er dermed lite skjermet. 

e) Fjern og nærvirkning
Langs store deler av fv. 108 går høyspentmaster parallelt. Høyspentmastene virker 
fremtredende i landskapet, spesielt ved de mest åpne partiene. 
Puttesundbrua er med sine to karakteristiske tårn veldig eksponert. Dette området er 
forholdsvis rikt på små holmer og har store terrengvariasjoner. I et overordnet landskapsrom 
er derfor broen mest eksponert nordover i Kjøkøysundet, men også sydover mot 
Furuholmen og Siljeholmen.
Fastlandsveien (strekningen Puttesund – Økholmen) representerer et tungt inngrep i 
naturen. Selve veilegemet er meget eksponert og visuelt synlig for de som ferdes på sjøen. I 
tillegg til selve veien, oppleves også autovernet som en del av fyllingen, og bilene som 
ferdes på veien kan høres og sees fra lang avstand.
Skjelsbusundbroen er lang og høythengende, med en jevnt fall fra vest til øst. Broen er 
veldig eksponert mot syd og kan sees helt fra nasjonalparken, men også Løperen mot nord.
Broen i Grønnetkilen krysser et kort vannspeil, men likevel har broen en betydelig lengde 
(over landareal) da den er høy og forbinder Spjærøy og Holmetangen. Sammenlignet med 
Skjelsbu og Asmaløysund er landskapet sør for broen mindre åpent, den er derfor ikke like 
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visuelt fremtredende fra sør, men heller ikke fra nord. Broen i Asmaløysund er den klart 
lengste broen. Mot nord er broen visuelt godt synlig, både mot sundet nord for Sand, samt 
Sydengen og Tjeldholmen. Mot sør sees broen helt fra Brattestø, men ikke fra 
nasjonalparken

Planforslaget følger i stor grad fv. 108, og ved de nevnte strategiske punktene er 
terrenginngrep og en viss visuell eksponering unngåelig.  Flere steder langs strekningen vil 
det være behov for å fjerne fjell for å frigjøre plass til gang- og sykkelvei. På de mest 
kritiske/trange partiene er det regulert inn 1 meters sone mellom kjørevei og gang- og 
sykkelvei for å redusere inngrepene mest mulig. 
Utformingen av gang- og sykkelvei ved brooverganger vil sannsynligvis være i omtrent 
samme høyde og lengde som kjørebroene, og slikt sett vil de ikke ha vesentlig negativ effekt 
på fjernvirkningen.  Sidevalg for gang- og sykkelveien har liten betydning for fjern og 
nærvirkning. Flere steder langs strekningen blir det både store og små terrenginngrep, og i 
sum anslås behovene for terrenginngrep til å være omtrent like store på begge sider av 
veien. 
Alternativene via Norderhaug og Sand vurderes å ikke ha betydning for landskapet da 
reguleringsplanen ville tatt sikte på å regulere de allerede eksisterende traséene dersom 
dette skulle inngå i reguleringsplanen.

6. Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften
Strekningen Puttesund-Økholmen ligger i dag på en steinfylling. Langs strekningen finnes 
det i dag to åpninger, ved Puttesundet og en liten broovergang ved Lille Revholmen. 
Steinfyllingen har medført at vannsirkulasjonen på begge sider har blitt tydelig preget og 
utviklet seg ulikt. Planforslaget vil medføre at mer sjøareal beslaglegges langs fv. 108 siden 
den eksisterende fylling må utvides. Planen bidrar ikke til å bygge igjen eksisterende sund 
eller farleder med dårlig eller manglende vannsirkulasjon. Det er sikret to områder som vist i 
plankartet SVT1 og SVT2 langs strekningen Puttesund og Økholmen. Ved strekningen 
tillates etablert kanal/rør gjennom veifyllingen for å sikre bedre vannsirkulasjon.

7. Transportbehov
I dag forutsetter store deler av persontransporten på Hvaler bruk av bil. Internt på de enkelte 
tettstedene (lokal- og grendesenter) er det normalt tilfredsstillende tilrettelagt for myke 
trafikanter, evt. at trafikkmengden er så lav at blandet trafikk ikke er et problem. 
Gang- og sykkelveinettet mellom tettstedene er ikke tilfredsstillende, og å ferdes langs fv. 
108 oppleves av mange som svært utrygt. Spesielt farlige er broovergangene og 
strekningen Puttesund-Økholmen der det er rekkverk/autovern på begge sider og myke 
trafikanter har derfor ikke anledning til flytte seg for motgående biler. I tillegg er det flere 
steder langs fv. 108 uoversiktlige svinger der biler kommer i høy fart. Dette gir økt bruk av 
privatbil.

8. Trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom 
og skred
Planforslaget legger ingen føringer for nøyaktig høyde på gang- og sykkelveien. Men ved 
Fastlandsveien vil gang- og sykkelveien sannsynligvis legges i samme planum som 
kjøreveien. Det er sannsynlig at det ved ekstremvær kan oppstå oversvømmelse, men da er 
det sannsynligvis få myke trafikanter som ferdes ute. 
På sikt vil det antakelig være nødvendig med tiltak for å heve Fastlandsveien. Det vil i den 
forbindelse også være naturlig å heve gang- og sykkelveien. Dette vil være vurderinger som 
gjøres ved et senere tidspunkt.

9. Folkehelse
I dag er mesteparten av fv. 108 ikke tilrettelagt for ferdsel for myke trafikanter. Dette 
medfører at en veldig begrenset del av befolkningen sykler eller går til og fra skole, jobb og 
fritidsaktiviteter.
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Planforslaget legger opp til en sammenhengende trasé som følger fv. 108, og fanger opp 
beboere langs strekningen.

10. Tilgjengelighet og universell utforming
Graden av universell utforming og stigningsforhold langs de etablerte gang- og 
sykkelveiene/fortauene varierer.  Store deler av strekningen er flat med enkelte langstrakte 
slake stigninger. Statens vegvesens veiledere gir anbefalinger for å oppnå gang- og 
sykkelveier med tilfredsstillende stigningsforhold. Hele planområdet er å regne som utenfor 
sentrumsområder, der man kan akseptere inntil 10 % stigning ved spesielle tilfeller. Alle 
strekningene vurderes å tilfredsstille standarden til Statens vegvesen.    

11. Barn og unges oppvekstsvilkår
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. De planlagte tiltak er med å forbedre barns tilgjengelighet, gir 
grunnlag for bedre mobilitet og legger til rette for å bedre trafikksikkerhet for myke 
trafikanter.  

12. Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet
Bebyggelsen langs fv. 108 består hovedsakelig av boliger, fritidsboliger og næringsbygg. I 
tilknytning til bussholdeplasser finner man leskur, skilting, lyktestolper og høyspentmaster. 
Planlagte tiltak representerer terrenginngrep i sårbare landskap. Dette er imidertidig ikke 
som uberørte områder å regne, og planlagte tiltak vurderes å ikke i vesentlig grad påvirke 
det overordnede landskapsbilde.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er foretatt en ROS analyse over hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært 
sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser. Analysen viser at det er få 
aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning. Det er 9 hendelser av mindre alvorlig 
grad hvor lite kostnadskrevende tiltak kan gjennomføres. Nedenfor følger kommentarer og 
tiltak til uønskede hendelser:

 Hendelse 5 Tidevannsflom/Havnivåstigning: Høy vannstand i Ødegårdskilen med 
stormflo. Det er en viss fare for oversvømmelse i Ødegårdskilen ved kombinasjon av 
sterk vind fra sør, flo og stor nedbørsmengde. Det inntreffer iblant (1-2/per år) at 
parkeringsplassen ved Coop oversvømmes. Konsekvensen av slike oversvømmelser 
kan være noe redusert trafikkfremkommelighet for en kort periode. 
Reguleringsplanen tar ikke sikte på å utbedre dette forholdet. 

 Hendelse 7 Vindutsatt: Fastlandsveien er vindutsatt, men faren for uhell pga. dette er 
liten. 

 Hendelse 9 Sårbar flora: Det finnes registrert sårbare og nær truede planter i 
området. 

 Hendelse 10 Sårbar fauna/fisk: Det finnes registrert store bløtbunnsområder og 
ålegresseng langs Fastlandsveien. 

 Hendelse 14 Kulturminne/-miljø: Kulturmiljø ved Skjelsbusundet. Ny gangbro eller 
påheng på eksisterende bro vil bli et synlig inngrep i det overordnede landskapet. 
Reguleringsplanen tar sikte på at ny gang- og sykkelveibane skal innordnes og 
tilpasses eksisterende kjørebro på en god og rasjonell måte. 

 Hendelse 15 Vei, bru, knutepunkt og 20 Vannforsyning: Tiltaket vil berøre 
eksisterende broer, veikryss og kraftledninger. 

 Hendelse 44 Ulykke i av-/påkjørsler og 45 Ulykke med gående/ syklende: Tiltaket 
berører avkjørsler og gående/syklende, men forholdene vil bli forbedret.

For utfyllende opplysninger om planforslaget vises det til planbeskrivelse med 
konsekvensutredningen datert 04.08.17.

Samråd og medvirkningsprosess
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Planarbeidet ble varslet og planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn i perioden 18.05.16 - 
04.07.16. Åpent folkemøte med fokus på orientering om bakgrunn, planprosess og 
medvirkning i forbindelse med oppstart av planarbeidet ble avholdt den 14.06.16.

Planarbeidet og varslingsområdet ble utvidet 5 steder langs Fv.108 og varslet på nytt i 
begrenset omfang i perioden 09.11.16 - 07.12.16 etter at det framkom et ønske om å legge 
til rette for etablering av små landskapstilpassede rasteplasser, pendlerparkering og 
friluftsparkering på utvalgte steder langs Fv.108. Samtidig ønsket Statens vegvesen at det 
skulle legges til rette for en forbedret snuplass ved Bratte bakke. Det er hensiktsmessig å ta 
dette med i samme planarbeid framfor å starte opp nye separate prosesser. Det har ikke 
kommet store innvendinger til utvidelsen av planområdet.

Varslingen og det offentlige ettersynet av planprogrammet gav til sammen 27 innspill. Det 
ble gjort justeringer av planprogrammet iht. anbefalingene i innspillene. Fra innspillene til det 
offentlige ettersynet av planprogrammet ble det avdekket et behov for en supplering av 
utredningstemaene landskap og naturmangfold i planprogrammet. Da dette var mindre 
endringer medførte de ikke et behov for å sende planprogrammet ut på nytt offentlig 
ettersyn. Det forelå ingen store innvendinger til planprogrammet fra statlige eller regionale 
myndigheter. 

Planprogrammet ble fastsatt i Bystyret i Fredrikstad den 04.05.17 (sak 54/17) og i 
kommunestyret i Hvaler den 11.05.17 (sak 21/17).

Innkomne innspill som ikke angikk selve planprogrammet, men selve planutarbeidelsen ble 
tatt med videre i planarbeidet. Innspillene er referert i vedlegg til saksfremstillingen, se 
sammendrag av innspill til oppstart med plankonsulents kommentarer datert 15.08.16, sist 
revidert 04.08.17.

Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser vil bli relevant i en senere fase tilknyttet gjennomføring. I 
utgangspunktet er det tiltakshaver (Hvaler kommune) som skal bekoste prosjektets utgifter. 
Disse går blant annet til innløsning av eiendommer, etablering av eventuelle støyskjermer og 
bygging av gang- og sykkelveien. I dette prosjektet er det derimot sannsynlig at totalen 
fordeles mellom flere aktører. Hovedsakelig netteier (Hafslund), men muligens også 
Fredrikstad kommune og/eller Statens vegvesen. 

Konsekvenser levekår/folkehelse
I avveining av virkninger vises det til at bedre tilgjengelighet for myke trafikanter medfører 
flere positive konsekvenser:

 Tryggere skolevei
 Økt fysisk aktivitet
 Redusert privatbilisme
 Positivt for klima 
 Økt tilgang til friluftsliv- og rekreasjonsområder

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Beskrivelse av planforslaget
Planforslaget er godt nok beskrevet i de vedlagte dokumenter. De vurderinger som er gjort i 
forhold til eksisterende planer og konsekvensutredningen vurderes å være gode nok.

Fremføring av gang- og sykkelvei vil medføre vesentlig terrenginngrep flere steder langs 
strekningen. Enkelte steder vil være inngrep i intakte og til dels naturlig fjell/svaberg, andre 
steder vil det være utvidelse av eksisterende skjæringer/sprengkanter. 
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Spesielt langs strekningen mellom Puttesund og Økholmen vil tiltaket betinge en del utfylling 
i sjøen samt at veilegemet med et eventuelt autovern vil øke størrelsen/omfanget og den 
samlede eksponeringen (kjørevei + gang- og sykkelvei). 

Etter en samlet vurdering av positive og negative konsekvenser som følge av gjennomføring 
av reguleringsplanen, legges det til grunn at det er overvekt av positive konsekvenser. 

Blant annet vil bedre tilgjengelighet for myke trafikanter medfører flere positive 
konsekvenser som: 

 Tryggere skolevei
 Økt fysisk aktivitet
 Redusert privatbilisme
 Positivt for klima 
 Økt tilgang til friluftsliv- og rekreasjonsområder

Som en del av prosjektet legger reguleringsplanen også til rette for at det kan etableres 
høyspentledning nedgravd i gang- og sykkelveitraseén. Det er ikke plankrav for fremføring 
av elektrisk kraft, derfor kan også høyspentledning avvike fra plasseringen av selve gang- 
og sykkelveien dersom det er hensiktsmessig.  Dette vil ha en betydelig positiv effekt, sett 
opp mot alternativ med høyspentmaster for naturlandskapet, og opplevelsesverdien knyttet 
til ferdsel langs strekningen.

Konsekvenser av planforslaget
I konsekvensutredningen skal planens virkninger beskrives og det skal redegjøres for behov 
og omfang av aktuelle avbøtende tiltak.

Konsekvensutredningen viser at planforslaget kan ha negative konsekvenser for 
naturmangfoldet.  Konsekvensutredningen konkluderer med at det er noe negativ 
konsekvens for registrerte arter ved Sildeodden for dette temaet ved valg av 
utbyggingsalternativene. Dette da det er registrert Tusengylden (sårbar) og Strandrødtopp 
(nær truet) ved foreslått rasteplass ved Sildeodden på Vesterøy. Det er derimot ingen 
forskjell i konsekvens mellom alternativene 1-3. Til tross for noen negativ konsekvens ved 
Sildeodden foreslås det ingen avbøtende tiltak. Plasseringen av rasteplassen vurderes som 
forsvarlig med tanke på at artene ikke er sterkt truet eller kritisk truet.

Avbøtende tiltak er tiltak som kan medføre at utbyggingen tilpasses omgivelsene og at 
eventuelle skadevirkninger elimineres eller begrenses. I henhold til konsekvensutredningen 
oppsummeres avbøtende tiltak innenfor aktuelle utredningstema nedenfor:

 Landskap: Noe mindre avstand mellom kjørevei og gang- og sykkelvei vil vesentlig 
minske terrenginngrepene.

 Vannmiljø: Mulighet for nye åpninger for vanngjennomstrømning under 
fastlandsveien.

 Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet: Bestemmelser som ivaretar 
estetikk.

Naturmangfold
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Ifølge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører 
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av 
påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 
geologisk mangfold, jf § 3 bokstav i. 

Det framkommer i dette tilfellet at det i tiltaksområdet ikke er registrert prioriterte, truede eller 
nær truede arter eller naturtyper på Norsk rødlister for arter og for naturtyper. Fredrikstad 
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kommunes lokalkunnskap og øvrige opplysninger i saken tilsier videre at det ikke er 
naturkvaliteter i området, som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Kravet i § 8 
om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, anses dermed oppfylt. I 
og med at naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke kan påvises 
effekter av tiltak på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta 
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12."

Konklusjon
Rådmannen har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at 
planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.


