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Svar på offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2020 

- 2032  

Vi viser til deres oversendelse av kommuneplanens arealdel for Hammerfest kommune til 

offentlig ettersyn, datert 24.06.20. 

 

Vår rolle 

Statens vegvesen sin rolle i kommuneplanarbeidet er først og fremst å påvirke kommunen til 

å legge opp et utbyggingsmønster som ivaretar trafikksikkerheten og trafikkavviklingen 

langs vegnettet i kommunen. Vi vil også påse at det legges opp til et utbyggingsmønster 

som ivaretar og støtter opp under nasjonal og regional areal- og transportpolitikk. Det betyr 

at det er viktig å minimalisere transportbehovet og gjøre det mulig å ferdes trygt til fots og 

på sykkel fra boligområde til skole, forretninger og fritidsarealer. I tillegg er det viktig å 

legge opp til et utbyggingsmønster som legger til rette for kollektivbetjening, og som bidrar 

til målsettingen satt i 0–visjonen om null drepte og alvorlig skadde i trafikken. 

 

Statens vegvesen varsler innsigelse til kommuneplanens arealdels planbestemmelser 

punkt 1.4.4: Byggegrenser mot riks- og europaveg. Dersom det i planen bestemmelser tas 

inn en generell byggegrense, så skal den settes til 50 meter langs riks- og europaveger. 

 

Generelle kommentarer 

Hammerfest kommune har gjort et omfattende og grundig arbeid med sitt forslag til 

arealdel. Både E6 og rv. 94 går gjennom kommunen. Disse utgjør hovedvegen til sykehuset i 

Vest-Finnmark og er viktige næringsveger. Statens vegvesen har de siste årene arbeidet for å 

utbedre rv. 94 mellom Skaidi og Hammerfest.  

Tre delprosjekter er fullført:  

 Kvalsund skole til Kvalsundbrua 

 Skjåholmen bru og tunnel 

 Skaidi–Arisberget 
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Fem delstrekninger har vedtatte reguleringsplaner: 

 Skjåholmen–Grøtnes – del av reguleringsplan for ny flyplass – vedtatt 2014 

 Saragammen–Jansvannet – vedtatt 2015 

 Jansvannet–Fuglenes (sentrum) – vedtatt 2015 

 Grøtnes–Saragammen – vedtatt 2017 

 Kvalsund bru–Kargenes – vedtatt 2017 

 

Det gjenstår kun reguleringsplanlegging på en delstrekning, Arisberget/Øyen-Kvalsund 

skole. Denne er foreløpig satt på vent. 

 

Innsigelse til byggegrense mot veg 

I planbestemmelsene punkt 1.4.4 er det satt en byggegrense til riksveger på 15 meter i hele 

planområdet. Dette kan Statens vegvesen ikke akseptere. I veglova er byggegrensa til riks- 

og europaveger 50 meter. Denne krever vi blir opprettholdt. Denne innsigelsen er ikke sendt 

fylkesmannen tidsnok til å være med i deres samordnede uttalelse. Fylkesmannen er 

imidlertid orientert om vår innsigelse og er enig i at vi varsler innsigelse på denne måten.  

 

Byggegrensa skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av veien, 

arealbehov ved framtidig utbedring, og miljøet på eiendommene langs veien.  

 

Øvrige innspill og merknader til planforslaget 

 

Adkomst og avkjørsel 

I planbestemmelsene punkt 1.3.1 ber vi om at punkt b) tydeliggjøres ved å stryke 

«hensiktsmessig».  

 

Bebyggelse og anlegg – hensynet til gående og syklende 

I områder satt av til bebyggelse er det for de fleste områdene satt krav til å utarbeide 

reguleringsplaner. Dette er positivt. Vi savner imidlertid tydeligere bestemmelser for å 

ivareta hensynet til gående og syklende allerede på dette plannivået. Dette gjelder både 

områder for boliger, fritidsboliger og anlegg. Å sette krav i kommuneplanens arealdel vil 

sette føringer for det videre planarbeidet. 

  

Boligbebyggelse 

I planen framgår det at kommunen ønsker fortetting framfor nye utbyggingsområder. 

Boligområder lokaliseres i tilknytning til eksisterende teknisk og sosial infrastruktur og 

servicefunksjoner. Boligbygging i og nært tettstedene som har skole, barnehage og 

servicefunksjoner prioriteres. Dette er positivt og i tråd med statlig planretningslinje for 

samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging.  

 

I reguleringsplanprosessen for de planlagte boligområdene må det legges vekt på trygge 

veger for gående og syklende og trygg adkomst til holdeplasser for kollektiv. 
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BA201 Skaidisletta 

I Skaidi er det avsatt et område der det tillates fritids- og turistformål, idrett, forretning og 

fritidsbebyggelse. Det er ikke gang- og sykkelveg fra krysset E6/rv. 94 til det planlagte 

området. Det er spesielt viktig å tilrettelegge for gående og syklende når det planlegges et 

idrettsanlegg i området. 

 

Fritidsbebyggelse 

Skaidi 

Det er planlagt områder for fritidsbebyggelse på begge sider av rv. 92 fra Skaidi til 

alpinanlegget. Det skal utarbeides reguleringsplaner før tiltakene settes i verk. Gjennom 

reguleringa og utbedringa av rv. 94 fra Skaidi til Arisberg ble det ryddet opp i avkjørslene i 

området. I det kommende reguleringsplanarbeidet ber vi om at eksisterende avkjørsler i 

benyttes. Jf. punkt 1.3 i planbestemmelsene.  

 

Repparfjorddalen/Hofsethøgda og Russelvdalen 

I områdene for fritidsbebyggelse i Repparfjorddalen/Hofsethøgda og Russelvdalen ønsker 

kommunen å kartlegge status for veger, avkjørsler og andre tiltak som har skapt konflikt i 

dette området. Gjeldende reguleringsplaner i disse områdene oppheves, og nye 

reguleringsplaner skal utarbeides. I det videre planarbeidet vil Statens vegvesen at det 

foretas en avkjørselssanering. De mange avkjørslene i området skaper trafikkfarlige 

situasjoner, spesielt på vinteren når det er høye brøytekanter.  

 

Parkering 

Det er positivt at det skal etableres parkeringsarealer i tilknytning til hyttefeltene i 

kommunen. I punkt 3.2.2 a) i bestemmelsene tillates det 1 avkjørsel til parkeringsarealet fra 

tilliggende veg, alternativt 1 innkjøring og 1 utkjøring. Statens vegvesen anbefaler 1 

avkjørsel per parkeringsområde. I parkeringsområdene må det legges til rette for vinterdrift, 

slik at det er areal nok til snø som brøytes bort og at denne ikke hindrer sikta ved utkjøring 

til E6 og rv. 94. 

 

Areal for spredt bolig-, fritids- eller annen bebyggelse 

Langs rv. 94 mellom Fægfjord og Kvalsund videreføres flere områder for spredt 

fritidsbebyggelse der det tillates mellom 1 og 5 fritidsboliger. Av hensyn til 

trafikksikkerheten ber vi om at det i bestemmelsene settes krav til at nye tiltak skal benytte 

eksisterende avkjørsler. Søknad om avkjørsel og også utvidet bruk av eksisterende avkjørsel 

skal søkes om fra Statens vegvesen. Vi vil ikke tillate nye avkjørsler til rv. 94 i dette området. 

Denne strekninga er også et område som Statens vegvesen ønsker å starte et planarbeid for 

utbedring på. 

 

I en så arealmessig stor kommune som Hammerfest vil det være naturlig at det tillates noe 

spredt bebyggelse utenfor tettstedene. I slike områder er det likevel viktig å vurdere 

følgende forhold: 

 Avkjørselstillatelse fra offentlig veg – utforming og siktforhold 

 Forholdet til støy 
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 Busslomme/ventelomme for skoleskyss. Skal vises i byggesakens situasjonsplan og 

sikres opparbeidet som del av tiltaket, dersom eksisterende forhold ikke er 

tilfredsstillende 

 Gående og syklende sin tilknytning til skole, sentrums- og servicefunksjoner. Må 

beskrives i vedlegg til byggesøknad.  

 

Råstoffutvinning 

I forslaget er det satt av areal til massetak ved Skjåholmentunnelen (BRU203). Området som 

er avsatt inkluderer gang- og sykkelvegen og omkjøringsveien for tunnelen, Statens 

vegvesen ber om at uttaksområdet trekkes utenfor vegarealet som går på utsiden av 

Skjåholmentunnelen. Vegen som går utenom tunnelen, er klassifisert som rv. 94 med 

Statens vegvesen som vegeier.  Når reguleringsplan skal utarbeides må det settes krav til å 

utarbeide uttaksplan for området, samt avstandskrav til riksvegen i driftsfasen.  

 

 

 

 

   

Med hilsen 

 

 

 

Per Morten Lund 

Divisjonsdirektør Transport og Samfunn Unni Gifstad  

 Avdelingsdirektør Transport nord 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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