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Hvaler kommune 
 
 
Saksopplysninger 
 
16.12.2019 mottok Hvaler kommune en forespørsel om innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033 
fra Viken fylkeskommune. Høringsfristen er 02.03.2020, og foreløpig uttalelse fra formannskapet blir 
sendt ut den 04.03.2020, og vedtak fra kommunestyret ettersendes den 19.03.2020. 
 
Fylkeskommunene ble invitert av Samferdselsdepartementet (SD) om prioritering av NTP 2022-2033. 
Viken fylkeskommune ber kommunene og de regionale aktører å komme med innspill til hva som er 
viktigst å legge vekt på i NTP for perioden 2022-2033.  
  
SD ønsker innspill på langsiktige satsingsområder framfor en liste av utbyggingsprosjekter. Men i 
første seksårsperiode ber SD fortsatt om prioriteringer på konkrete prosjekter og tiltak, samtidig som at 
planen også for denne perioden løftes til et mer strategisk og overordnet nivå. SD vil utarbeide en 
NTP som skal legge mer vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og måloppnåelse. Det vil være 
viktig å sørge for fleksibilitet slik at planleggingen kan tilpasses samfunnsmessige endringer og 
teknologisk utvikling. 
 
Basert på de største utfordringene i Viken ønsker fylkeskommunen tilbakemelding og innspill på dette: 
Konkrete prosjekter, tiltak og satsingsområder de første 6 årene i perioden hvor: 

 Forslag til løsninger blir fremstilt i prioritert rekkefølge. 
 Løsningene er knyttet til de identifiserte utfordringene i Viken 
 Kommunen beskriver i hvilken utstrekning de selv prioriterer å gjennomføre løsninger på 

områder hvor de selv har et ansvar, og som støtter opp under forslag til statlige løsning.  
  

Langsiktige satsingsområder for Viken: 
 Forslag til langsiktig satsingsområder på de frem transportkorridorene som berøre Viken. 
 En høy andel av trafikken på riksveier og jernbaner i Viken er lokaltrafikk som også en del av det 

samlet transportsystem rundt Oslo. Fylkeskommunen ønsker innspill på langsiktig utvikling av 
helheten i transportsystemet gjennom Viken 

 
 
Vurdering 
 
Rådmannen mener at følgende bør oversendes til Viken fylkeskommune som Hvaler kommunes 
innspill/uttalelse til Nasjonal transportplan 2022-2033: 
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Arkivkode N12 
Saksbehandler Aleksander Andreassen 
 



 
Konkrete prosjekter, tiltak og satsingsområder de første 6 årene i perioden 
Prioritet 1: Trygg skolevei – et samlet gang- og sykkelvegnett 
Kommunen ønsker redusert hastighet flere steder og fotgjenger overganger, om nødvendig med 
fartsdumper der skoleelever må krysse fylkesveien, for eksempel ved ungdomsskolen på Rød (fv. 
108).  
 
Fra Rådhuset og ned til Skjærhalden er det ikke anlagt fortau eller gang-/sykkelsti langs store deler av 
strekningen langs fv. 108. Hvaler kommune ønsker sammenhengende gang-/sykkelsti langs vår 
hovedfartsåre fv. 108. 
 
Det er i gang- og sykkelplanen fra Puttesund til Åsebu lagt inne en sykkelveg som vi ønsker prioritert. 
Langs veien er det rasteplasser, utbedring av bussholdeplasser og lagt til rette parkering for både 
sykkel og bil.  
Den første strekningen mellom broa ved Puttesund til Vesterøy er allerede igangsatt en prosess 
mellom Hvaler, Fredrikstad, Hafslund og Viken fylkeskommune.  
Men dette er fokus mest på selve gang- og sykkelveien. Vi ønsker også at rasteplassene som er lagt 
inn i planen også skal prioriteres gjennomført i samarbeid med Viken fylkeskommune.  
 
Hvaler kommune skal samle skolene til Rød, og vil øke ferdsel av barn og unge, og øke 
besøksfrekvensen fra både Vesterøy og Kirkeøy. Hvaler ønsker at et tettere samarbeid med 
fylkeskommunen med resten av gang- og sykkelveien for å sikre gjennomførbarheten av planen og 
man ønsker at dette skal bli prioritert i handlingsprogrammet fremover. En slik vei vil være med på å 
øke trafikksikkerheten, skape en tryggere skolevei og være forebyggende og helsefremmende tiltak.  
 
Det et behov for midler til gjennomføring av gang- og sykkelvei mellom Bratte Bakke og Hauge, pga 
av skolevei til Rød på Asmaløy etter skolene blir slått sammen i 2021. Samt er Utgårdskilen 
fiskerihavn under utvikling og vil ha en større andel tungbiltransport fra fv. 108 gjennom Hauge og til 
Utgårdskilen. 
 
Prioritet 2: Trafikksikkerhetstiltak langs fv. 108 
Hvaler kommune har gjort en god innsats for å bedre trafikksikkerheten på sine kommunale veier og 
ved å pålegge eiendommer å sørge for tilstrekkelig frisikt i kryss og innkjørsler. Hvaler ønsker at Viken 
fylkeskommune skal prioritere og følge opp trafikksikkerhet på samme måte som kommunen. Hvor 
kommunen bistår i å kartlegge farlige steder for frisikt og opplevd farlige krysningspunkter langs fv. 
108. 
 
Ønsket endring av fartsgrenser:  

 Hvaler kommune ønsker 50 km/t fra Åsebu forbi Rød-krysset frem til broen ved 
Asmaløy/Spjærøy.  

 Krysning ved Stokken. Ønsker utbedring av fartsgrensen. Et minstekrav her bør være å få satt 
ned fartsgrensen i sommersesongen til 60 km/t.  

 Det bør også innføres maks 60 km/t ved strekning fra Skjelsbu-brua til Ødegård.  
 Fartsgrensen på Storveien (Skjærhalden) burde endres fra 40 km/t til 30 km/t.  

 
Særlig steder som det er dårlig trafikksikkerhet: 
 Svingen ved Brimnes gård langs fv. 108. Ønsker utbedring av sikt, og evt. utvidet vegareal.  
 Krysning av fv. 108 til Rød. Ønsker utbedring av f.eks. fart og/eller krysningspunkt.  
 Krysning ved kollektivholdeplass ved Skjelsbu-Langerobakken. Ønsker tiltak for å bedre sikten, 

ev. senke fartsgrensen gjennom området.  
 Ny vegtrasé for Svanekil er lagt inn i kommuneplanens arealdel, og ønskes lagt utenom 

gårdstunet, på Østsiden av låven.  
 

 



Prioritet 3: Broer  
Hvalersamfunnet er avhengig av gode broforbindelser, og det er derfor viktig at vedlikeholdet 
prioriteres høyt og at det arbeides med gang- og sykkelløsninger, slik det f.eks. vises til i detaljplan for 
gang- og sykkelvei for Puttesund-Åsebu. Dette for å få et sammenhengende gang- og sykkelvegnett, 
som øker trafikktryggheten for alle.  
 
Prioritet 4: Kollektivtransportløsninger, Flexx, Vy-nettbuss, pendlerparkering og Hvalersambandet 
Kommunen opplever at timesavgangene på rutebussen, kombinert med mulighet for tilkjøring med 
Flexx gir innbyggerne et godt kollektivtilbud. Flexx-tilbudet burde utvides i ukedagene, både tidsrom 
og antall dager. Samtidig bor ikke alle nært fv. 108 og kommunene ønsker større tilpasning av 
kollektivknutepunkt/holdeplasser i forbindelse med lokalsentrene på Hvaler.  
 
Det er viktig at det satses videre på Flexx-tilbudet. For syklende er Flexx-bussen også blitt et viktig 
tilbud for å kunne komme videre gjennom Hvalertunnelen. Hvaler ønsker også at rutebussene skal 
være et konsekvent og godt tilbud til syklister som skal gjennom tunnelen. Hvaler kommune ønsker at 
timesekspressen skal ta med seg sykler igjennom for en rimelig pris.  
 
Hvaler kommune ønsker en utbedring av en pendlerparkering ved bussholdeplassene, slik at en har 
mulighet til å ta timesekspressen i stedet for å måtte kjøre hele strekningen.  
 
Hvaler kommune ønsker at Hvalersambandet, til de østre øyene opprettholdes. Fergetilbudet som er 
viktig for alle fastboende på de østre øyene, for feriegjester, sysselsetting og kulturtilbud på Hvaler.  
Hvaler kommune ønsker at fylkeskommunen skal se på utbedring av Skjærhalden som er 
kollektivknutepunkt slik at det blir mer attraktivt å ta buss og ferge fra og til Skjærhalden.  
 
 
Langsiktige utfordringer for Hvaler, og Viken 

  
Prioritet 1: Sikre/forbedre interne bruløsninger 

 Sikringstiltak for Skjelsbosundbrua og Asmaløysundbrua.  
 Se på muligheter for påheng av gang- og sykkelvei. 

 
Prioritet 2: Bedre kollektivløsninger 

 Opprettholde Hvalersambandet 
 Opprettholde at Vy6-Nettbuss skal gå to ganger i timen i sommersesongen, her ruten 

Skjærhalden-Fredrikstad. 
 Se på muligheter for nattbuss Fredrikstad-Hvaler natt til lørdag og natt til søndag.  

 
Prioritet 3: Trafikksikkerhetstiltak 

 Kartlegge og utbedre trafikkfarlige punkter, og fortsette å samarbeide med fylkeskommunen 
om dette. Særlig fokusere på lokalsentra, samt de grendesentra som ligger nært fv. 108.  

 Samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen om kartlegging av alternative løsninger for 
å skape en tryggere skolevei for barna på Hvaler. 

 Sikre overflatevannhåndtering langs fylkesveiene på Hvaler, i et beredskaps- og 
planleggingsperspektiv.  

 
 

Oppsummering og konklusjon 
 Hvaler kommune ønsker at utbedring av broforbindelsene i kommunen bør prioriteres høyt de 

kommende årene, særlig med tanke på en sammenhengende gang- og sykkelvegforbindelse til 
skolen på Rød på Asmaløy. 

 Sikre gode kollektivløsninger til alle lokalsentra på Hvaler 
 Hvaler kommune ønsker tiltak for å utbedre trafikktryggheten langs fv. 108, særlig at en tryggere 

skolevei for barna som skal gå på den nye Hvalerskolen på Rød blir prioritert.  



 Hvaler kommune ønsker utbygging av gang- og sykkelveg på strekningen mellom Bratte bakke 
og Hauge. Sikre trygg adkomst til kollektivholdeplass og fv. 108 fra grendesenter og lokalsentre 
vest på Vesterøy. 

 Kartlegge trafikkfarlige punkter og sikre gode løsninger med fylkeskommunen 
 
 
Rådmannen ønsker at kommunestyret kommer med alternative innspill til tiltak og utfordringer i 
prioritert rekkefølge. Formannskapet innstiller til kommunestyret.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret vedtar uttalelsen med følgende innspill:  

1. .............. 
2. .............. 
3. .............. 

 
Hvaler kommune, 21.02.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 


