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Disse vedtakene vil tre i kraft na r det nye 

kommunestyret blir konstituert, etter 

kommunevalget 9. september 2019. 

35 kommunestyrerepresentanter 
Fellesnemda har besluttet at det nye kom-

munestyret skal besta  av 35 representanter. 

Kvalsund har i dag 15 representanter i 

kommunestyret, mens Hammerfest har 29. 

Vi tror at a  øke antallet representanter til 35 i 

den nye kommunen vil bidra til a  styrke 

lokaldemokratiet. Vi mener det er viktig at 

hele den nye kommunen er representert i det 

nye kommunestyret. Her har de politiske 

partiene et viktig ansvar na r det gjelder a  

sørge for geografisk spredning pa  sine 

kandidater. 

3 hovedutvalg 
Fellesnemda har ogsa  besluttet at den 

fremtidige politiske strukturen skal besta  av 

tre hovedutvalg.  

I dag har Kvalsund to: 

 Omsorg- og oppvekstutvalget 

 Utviklingsutvalget 

Hammerfest har ogsa  to: 

 Kultur-, omsorgs- og undervisnings-

utvalget 

 Miljø- og utviklingsutvalget  

I den nye kommunen vil vi fa  tre utvalg: 

 Helse- og omsorgsutvalget  

 Oppvekst- og kulturutvalget  

 Nærings-, miljø- og utviklingsutvalget  

Hvert utvalg vil besta  av ni representanter. 

En slik tredeling mener vi vil bidra til bedre 

politisk involvering og saker som omhandler 

helse, skole og næring vil fa  større oppmerk-

somhet. 

I tiden fremover skal Fellesnemda ta stilling 

til hvilket prinsipp eiendomsskatten skal 

skrives ut fra. I dag er det ulike regler i de to 

kommunene. Det er viktig for oss at alle 

innbyggerne i den nye kommunen har lik 

modell for utskrivning av eiendomsskatt fra 

dag e n, sa  vi ma  finne en felles løsning som 

skal tre i kraft 1. januar 2020. 

 

Marianne Sivertsen Næss  

og Terje Wikstrøm 

På den politiske siden 

Marianne Sivertsen Næss er varaordfører i 

Hammerfest og Arbeiderpartiets ordfører-

kandidat for den nye kommunen. Hun er leder i 

fellesnemnda for kommunesammenslåing. 

Terje Wikstrøm er ordfører i Kvalsund og 

nestleder i fellesnemnda for kommune-

sammenslåing. 

Kvalsund og Hammerfest er godt i gang med å bygge en ny 

kommune. Fellesnemda, som fungerer som et slags kommunestyre 

for den nye kommunen, har allerede gjort flere viktige vedtak. 
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Kvalsund og Hammerfest 2020 er et 
innbyggermagasin for sammenslåingen 
av kommunene. 

 

Følg oss på NyeHammerfest.no

Redaksjonen består av: 
Leif Vidar Olsen prosjektleder og 

rådmann i Hammerfest  (redaktør)  

Gunnar Lillebo, rådmann i Kvalsund 

Grethe Nissen, prosjektkoordinator 

Thorbjørn Johnsen, prosjektkoordinator 

Eilert Sundt, kommunikasjonsrådgiver  

(tekst og layout) 

Kontakt redaksjonen 
Kvalsund og Hammerfest 2020 

Hammerfest kommune 

Postboks 1224 

9616 Hammerfest 

E-post: 

KH2020@hammerfest.kommune.no 

Foto, denne side.: Hammerfest kommune | Forsidefoto: Bjørn Jensen, ASO/Rune Dahle, Hammerfest kommune  

LEDER  

Vi er forskjellige – derfor blir vi bedre sammen! 

1.  januar 2020 starter en ny tidsregning i rådhusene i 

Kvalsund og Hammerfest. Da er vi ikke lenger to små 

kommuner med hvert sitt rådhus, men én kommune med gode 

tilbud til innbyggerne nær der de bor. Vi blir nok fortsatt en 

nokså liten kommune i Norge hva gjelder folketall, men vi blir 

en geografisk stor kommune med en fantastisk natur og 

mange ressurser – og vi skal bygge en god kommune å bo og 

leve i! 

R ent formelt vil dagens Kvalsund og dagens Hammerfest 

opphøre å eksistere når 2019 er over, og en flunkende ny 

og duggfrisk kommune oppstår idet det nye året 2020 ringes 

inn. Men i virkeligheten lever jo selvsagt både Kvalsund og 

Hammerfest videre i den nye kommunen, som også skal hete 

Hammerfest. Det er to ganske ulike kommuner som skal slås 

sammen, og nettopp det er noe av styrken med den nye 

kommunen: Dagens Hammerfest har ti ganger så mange 

innbyggere som Kvalsund, mens Kvalsund har over dobbelt så 

stort areal som Hammerfest. Den nye kommunen får verdifulle 

næringsarealer og naturressurser som mangler i dagens 

Hammerfest. Samtidig får den større og mer stabile fagmiljøer 

enn det som i dag finnes i Kvalsund.  

D et er naturlig å tenke på denne sammenslåingen litt som 

et bryllup. Ikke ulikt mange ekteskap er det to nokså 

forskjellige ekteparter som møtes. Ikke ulikt mange ekteskap 

har vi ulik bakgrunn og ulik mengde jordisk gods. Like fullt 

skal vi bygge et godt samliv. 

S å om selve sammenslåingen ved nyttår 2020 blir vårt 

bryllup, så er vi nå inne i en travel og hektisk for-

lovelsestid. Det er nokså modne ektefolk med en anselig 

mengde eiendommer og unger som skal vies, og det er naturlig 

nok et berg av praktiske og formelle saker som skal ordnes. 

V i er sikre på at tilbudet til innbyggerne i den nye stor-

kommunen skal bli minst like godt som det tilbudet som 

finnes i de to kommunene i dag. I det alt vesentlige vil de 

samme, dyktige ansatte fortsette å tilby de samme tjenestene 

til de samme innbyggerne som i dag – men vi kommer selv-

følgelig til å samarbeide faglig og praktisk over hele den nye 

storkommunen. Det er naturlig at innbyggerne er både 

nysgjerrige spente, og kanskje til og med litt engstelige overfor 

alt som skal skje. Vi som jobber med sammenslåingen skal 

forsøke å informere godt om alt som kommer til å skje, og vi 

har derfor blant annet laget dette magasinet som vi håper 

skal dukke opp i postkassene med jevne mellomrom fram til 

sammenslåingen er et faktum. 

I  dette første nummeret kan du lese om folkemøter vi har 

hatt i Kvalsund, om Arctic Race som snart skal binde 

kommunene sammen i en real folkefest og om hvordan 

sammenslåingen skal bli. 

V i vil gjerne høre fra deg!  

Er det noe du lurer på, eller om du har forslag til ting vi 

kan skrive om, så ta kontakt med redaksjonen. Du finner 

kontaktinformasjon nederst på siden her. 

Leif Vidar Olsen, prosjektleder for sammenslåing og rådmann i nåværende og nye Hammerfest kommune 

Kvalsund og Hammerfest 2020 | Nummer 1 – aug 2018 

 

 

3 

Kvalsund og Hammerfest 
kommuner slås sammen til én 
kommune fra 1. januar 2020. 
Det har kommunestyrene i 
begge kommunene besluttet 
etter folkeavstemninger som 
ble avholdt i 2017. 

I intensjonsavtalen  som ble innga tt mellom 

kommunene allerede i 2016, fastsla r vi de 

viktigste prinsippene for den nye kommunen 

vi skal bygge: 

 Det skal være trygge oppvekstvilkår i 

hele den nye kommunen. 

 Den nye kommunen skal tilby pleie og 

omsorg nært innbyggerne. 

 Den nye kommunen skal ha et bredt, 

lokalt kulturtilbud med et levende og 

aktivt foreningsliv der folk bor. 

Barnehager 
Den nye kommunen legger vekt pa  a  sikre 

trygge oppvekstsvilka r i hele kommunen. 

Kommunesammensla ingen i seg selv vil ikke 

føre til endringer i barnehagestrukturen. Den 

nye kommunen skal ha full barnehagedekning 

og foreldrene vil sta  fritt til a  søke et barne-

hagetilbud der de ma tte ønske. 

Skoler 
I den nye kommunen skal skolene være et 

inkluderende fellesskap hvor alle elevene fa r 

brukt evnene sine. Skolene skal ha ressurser, 

kompetanse og lokaler som gjøre dette mulig. 

En felles kommune vil følge opp dette 

arbeidet, blant annet i form av a  sikre 

hensiktsmessige og fremtidsrettede skole-

bygg, som ba de skaper gode læringsmiljøer og 

som sikrer tilgang til viktige arenaer for lek og 

idrett. Kommunesammenslutningen skal i seg 

selv ikke føre til endringer i skolestrukturen. 

Det skal fortsatt være et grunnskoleløp som i 

dag i hele den nye kommunen. 

Helse og velferd 
Den nye kommunen skal ha tilbud innen pleie 

og omsorg som er plassert nært innbyggerne. 

Kommunesammenslutningen skal i seg selv 

ikke føre til endringer i strukturen innen pleie 

og omsorg. Pleie- og omsorgstjenester skal 

fortsatt tilbys i Kvalsund og Kokelv, og det 

skal være sykehjemstilbud i Kvalsund. Vi skal 

legge vekt pa  at innbyggerne skal kunne bo 

hjemme sa  lenge som mulig. 

Tekniske tjenester 
Med tekniske tjenester menes landbruks-

forvaltning, arealplanlegging, natur- og 

miljøforvaltning, byggesak, oppma ling, 

eiendoms- og kartdata, vann og avløp, 

renovasjon, vei og trafikk og kommunal 

eiendom. 

I den nye kommunen blir forvaltnings-

oppgaver og myndighetsutøvelse samlet i et 

større fagmiljø, mens drift og vedlikehold 

forega r lokalt der bygg og anlegg ligger. 

Kultur 
Kultur og opplevelser spiller en viktig rolle for 

bolyst, fellesskapsfølelse og tilhørighet i 

lokalsamfunnet.  

Den nye kommunen skal ha et bredt, lokalt 

kulturtilbud med et levende og aktivt 

foreningsliv der folk bor. Kultursektoren blir 

styrket gjennom a  samle fagressursene. 

For a  ivareta sjøsamisk spra k og kultur i 

fremtiden, søker vi a  etablere et samisk 

spra ksenter der spra ket og kulturen enda i 

dag er mest synlig. Derfor lokaliseres 

spra ksenteret til Kokelv. 

Servicetorg og servicekontor 
I den nye kommunen skal en vesentlig del av 

de oppgavene som innbyggerne i dag ma  

oppsøke kommunen for a  fa  utført, gjøres 

tilgjengelig pa  nett. 

Innbyggere som ikke bruker digitale løsninger 

skal fa  den hjelpen de trenger nært der de 

bor. Det betyr at vi opprettholder et kommu-

nalt servicekontor i Kvalsund. Hvilke oppga-

ver og funksjoner som innga r i et slikt kontor, 

blir en del av den fremtidige utredningen.  

Samfunns– og næringsutvikling 
Den nye kommunen vil i kraft av sin størrelse 

være en mer interessant samarbeidspartner 

og en sterkere aktør inn mot regionale og 

nasjonale myndigheter. Kommunen skal 

bygge kunnskap, kompetanse og samarbeid 

for a  møte framtidige utfordringer, og skal 

realisere ma l, ønsker og drømmer for 

menneskene som bor her. 

Den nye kommunen skal ha lokalsamfunn 

som gir gode oppvekst- og leveka r, preget av 

sunne levevaner, gode opplevelser, fellesskap, 

trygghet og deltakelse. 

Den nye kommunen skal: 

 Arbeide videre med a  styrke sin posisjon 

innen bergverk, landbruk, fiskeri, 

reindrift, havbruk, entreprenør-

virksomhet, kultur og reiseliv. 

 Legge til rette for næringsutvikling i alle 

deler av kommunen. 

 Benytte seg av kommunens samlede 

arealer til boliger, fritidsboliger og 

næringsetablering. 

 Arbeide etter prinsippet om a  fremme 

folkehelse i all sin virksomhet. 

 La samfunnssikkerhet prege det daglige 

arbeid og la beredskapen styrkes ved 

større fagmiljøer og samordning av 

ressurser. 

 Legge til rette for og samarbeide aktivt 

med frivillige organisasjoner, næringslivet 

og enkeltpersoner. 

Vi bygger én kommune 

Foto: Kvalsund kommune 
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Hva mener du om den nye 
kommunen? 

Vi har hatt folkemøter og spurt 
innbyggere i Kvalsund hva de 
synes om at vi skal lage én ny 
kommune av Kvalsund og  
Hammerfest.  

Ra dmenn og ordførere satte hverandre stevne 

først i Kokelv og sa  i Kvalsund to dager i mai. 

 Hvilke forventninger har egentlig 

innbyggerne til den nye kommunen?  

 Hva skal til for at vi lykkes med 

sammenslåingen?  

Det var noen av spørsma lene vi ønsket a  finne 

svar pa . 

– Vi har jo noen klare ma lsetninger for den 

nye kommunen, forklarer varaordfører 

Marianne Sivertsen Næss:  

– Vi skal ikke sentralisere – folk skal fortsette 

a  bo der de bor. 

– Og det er viktig a  huske pa  at vi skal skape 

en helt ny kommune, det er ikke slik at den 

ene skal innlemmes i den andre, supplerer 

ordfører Terje Wikstrøm, og vi skjønner alle 

at han snakker om at Kvalsund ikke skal bli 

slukt av isbjørnen i nord. 

– Vi skal bygge en robust og attraktiv kommu-

ne med bolyst og utviklingspotensial fortset-

ter de, og mener vel a  si at her skal det være 

fint a  bygge og bo, og godt og enkelt a  drive 

næringsvirksomhet. 

«Vi har to bein å stå på: 

Penger og folk 

Sa  overtar ra dmennene og snakker om penger 

og administrasjon.  

– Vi har to bein a  sta  pa , sier Leif Vidar Olsen 

fra Hammerfest.  

– Penger og folk.  

– Men det er mennesker som løser de 

praktiske og faktiske problemene, sier Gunnar 

Lillebo fra Kvalsund. 

– Pengene gjør ikke noe nytte for seg om de 

sta r pa  bok, fortsetter Olsen.  

– De ma  investeres slik at vi sikrer fremtiden. 

Vi mener at den nye kommunen skal tilby 

minst like gode tjenester som de to kommune-

ne gjør i dag – og helst bedre! 

Men vi er egentlig ikke kommet for a  høre pa  

sjefer og ledere. Hva mener innbyggerne om 

det som kommer? Vi har med oss fire 

spørsma l vi ha per a  fa  svar pa . 

 Hvilke forventninger har dere til den nye 

kommunen? 

 Hvilke muligheter ser dere i den nye 

kommunen? 

 Hva er det viktigste som skal til for at vi 

lykkes? 

 Har dere konkrete forslag til aktiviteter og 

gjørema l som kan bidra til en fellesskaps-

følelse? 

Her er det mange som har meninger og 

synspunkter. 

– Det er viktig a  holde liv i distriktene. Hvis 

sammensla ingen fører til sentralisering, da 

har vi tapt. Hvis folk opplever at de ma  flytte 

til Hammerfest, flytter de gjerne enda lenger, 

og dermed ut av kommunen. 

– Her i Kokelv ma  vi fa  en bedre løsning for 

fiskerne. Vi har en rik fiskefjord, og en god 

fiskerihavn, men na  ma  fiskerne selv frakte 

fisken pa  lastebil til fiskemottaket! Det ma  

være mulig a  fa  til et ambulerende fiske-

mottak, sa  fiskekjøperen kan frakte fisken pa  

godkjent bil. 

– Og sa  ma  kommunale prosesser ga  fortere! 

– Og ta med lokalbefolkningen pa  ra d na r dere 

lager arealplaner. Vi kan ikke ha hyttefelt pa  

de mest forbla ste tomtene. 

«Hva med en fjellheis 

opp på Handelstind? 

I Kvalsund er tidligere ordfører Ragnar Olsen 

glad for at det arrangeres folkemøter.  

– De som skal styre ma  se hele den nye 

kommunen, ellers har vi tapt. Den nye 

kommunen blir stor i utstrekning. Det er 

velkjent at man mangler arealer i Hammer-

fest. Her i Kvalsund har vi det! Og sa  skal dere 

fa  en vill ide : Hadde det ikke vært kult med en 

fjellheis opp pa  Handelstind? 

– Send informasjon til oss i postkassa, men 

pass pa  sa  det ikke ser ut som reklame!  

(Dette siste er det vi prøver pa  akkurat na ) 

Marianne Sivertsen Næss, Leif Vidar Olsen, Ragnar Olsen | Foto: Hammerfest kommune 
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Grenseløs sykkelglede 

Odd Peder Wang-Norderud | Foto: privat 

Helt siden starten har Hammerfest sykkel-

klubb hatt et noksa  fjernt og abstrakt forhold 

til kommunegrensa: 

– Vi sykler sa  klart mange treningsturer ut til 

Kvalsund og videre, og  vi ser jo ikke stort til 

den kommunegrensa na r vi suser forbi. Dess-

uten forega r va rt største arrangement, Skaidi 

Xtreme, i Kvalsund. Sa  vi synes bare det er fint 

at kommunene na  følger va rt eksempel og 

sørger for at vi fa r hele trenings- og konkur-

ranseomra det va rt i e n og samme kommune. 

Arctic Race of Norway 2018 
til Finnmark 
Odd Peder Wang-Norderud er styreleder i 

Hammerfest sykkelkubb, og i likhet med 

mange sportsinteresserte (og andre) i 

Kvalsund og Hammerfest ga r han i disse dager 

rundt og gleder seg vilt til at Arctic Race-

sirkuset nok en gang kommer pa  besøk til 

kommunene va re. 

– Det er ekstremt viktig for rekrutteringen va r 

at alle heltene faktisk kommer hit til oss. Vi er 

en relativt nyetablert klubb, og vi er i stor 

vekst for tiden – særlig blant barn og ungdom, 

og det er klart at det er en kjempeopplevelse a  

se verdensstjernene her pa  nært hold, og 

kanskje til og med fa  vekslet noen ord med 

dem og fa  sikret seg en signatur. 

– Vi er ellers noksa  vant til at hele verden 

kommer hit for a  konkurrere pa  sykkel. Skaidi 

Xtreme trekker syklister fra hele verden. Og 

Skaidi Fatbike, som forega r midt pa  vinteren 

er dobbelt sa  stort som NM! «Look to Ham-

merfest», sier vi bare. 

Men na  er det folkefesten rundt Arctic Race 

som opptar oss aller mest. Vi har selvsagt 

oppfordret alle medlemmene va re om a  melde 

seg som frivillige, og ha per at vi fa r følge av 

riktig mange andre! 

– Og har du lyst til a  finne ut mer om sykkel-

klubben og kanskje melde deg inn, sa  finner 

du oss i Hammerfest og Kvalsund i dagene 

rundt Arctic Race. Vi skal ha stand i byen, og 

vi er med og arrangerer ungdomsritt i 

Kvalsund. 

Vil du være frivillig? 
Har du lyst å jobbe som frivillig under  

Arctic Race of Norway i Hammerfest  

og Kvalsund 18. og 19. august?  

Vi trenger ca. 150 frivillige som løypevakter 

og annet. Gå til nettsiden under eller ta 

kontakt med lokal prosjektleder  

Knut-Arne Iversen om du er interessert:  

knutarne@kreativindustri.no 

mobil:  918 24 844  

https://tinyurl.com/ARN2018Frivillig 

– Vi har sett på Kvalsund og Hammerfest som ett 
område helt siden vi startet opp i 2009.  
– Endelig ser vi at kommunene følger vårt eksempel 
og kommer etter! 

Hammerfest sykkelklubb ble opprettet i 

2009 og har i dag over 100 medlemmer. 

Odd Peder Wang-Norderud (38) er et kjent 

navn i Hammerfest. I tillegg til å være styre-

leder i sykkelklubben, er han til daglig 

direktør i Barentshavkonferansen. Han har 

likt å se på sykkelritt så lenge han kan huske, 

og begynte å sykle aktivt selv da han gikk på 

ungdomsskolen. 

Sommer-
sykkelsirkus 

Den sjette utgaven av verdens 
nordligste sykkelritt arrangeres 
i år i Finnmark fra 16. til 
19. august.  

A rets fire etapper byr pa  arktiske omgivelser 

og tøffe sportslige utfordringer, blant annet 

med en total stigning pa  hele 2700 høyde-

meter under andre etappe. 

Fire tøffe etapper 

1 Torsdag 16. august: 

Vadsø - Kirkenes, 190,5 km 

2 Fredag 17. august:  

Tana - Kjøllefjord, 195 km 

3 Lørdag 18 august:  

Honningsvåg - Hammerfest, 201 km 

4 Søndag 19. august:  

Kvalsund - Alta, 145 km 

Les mer om Arctic Race i va re kommuner pa  

de neste sidene. 
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Lørdag 18. august – 3. etappe 
Honningsvåg – Hammerfest 
Rittet starter i Honningsva g kl. 13:25. 

E69 Honningsvåg – Olderfjord  

stenger kl. 11:25 

Disse veistrekningene stenges ca. to timer 

før syklistene ankommer: 

 E6 Olderfjord – Skaidi   

 Riksvei 94 Skaidi – Hammerfest 

Veiene a pnes igjen en halv time etter at 

siste syklist har passert. 

Ma lgang i Hammerfest ca. kl. 18:30 



Søndag 19. august – 4. etappe 
Kvalsund – Alta 
Public Village a pner kl. 09 ved COOP  i  

Kvalsund sentrum med diverse stands, kon-

kurranser og underholdning. 

Det meste av Kvalsund sentrum og  

riksvei 94 Kvalsund – Skaidi  

stenges ca. kl. 12. 

E6 Skaidi – Alta  

stenges ca. kl. 13. 

Veiene a pnes igjen en halv time etter at siste 

syklist har passert. 

Karavanen starter kl. 13.  

Rittet starter kl. 14:20. 

Lørdag 18. august er det målgang i Hammerfest for 3. etappe 

av Arctic Race of Norway 2018.  

Søndag 19. august starter 4. etappe i Kvalsund.  

Da eksploderer kommunene i sykkelsirkus og folkefest! 

Arctic Race of Norway 2018 
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Hele Hammerfest sykler lørdag 18. august 

Det meste av byen er stengt på 
løpsdagen  

Det blir stengte veier og mindre 
parkering i hele byen. Denne 
dagen er det en god idé å la bilen 
stå og heller ta sykkelen til byen. 

Skal du ut å reise, må du sjekke 
nøye hvilke veier som er stengt 
når, sånn at du er sikker på at du 
kommer deg av gårde! 

Det er ikke mulig å parkere i sentrum eller 

langs løpstraseen 

kl. 10 – ca. 19:30 

Målområde rigges opp ved Rema 
1000, på Fuglenes 
Finnmarksveien ved ma lomra de stenges 

kl. 06. Omkjøring via Radarveien eller 

Radioveien til Forsølveien. Veiene a pnes igjen 

kl. 19:30. 

Morgendagens helter (ungdom)  
vil forega  pa  Fuglenes og Prærien.  

Jenter:  start 11:45 – forventet slutt ca. 13:45 

Gutter:  start 14:00 – forventet slutt ca. 16:30 

Forsølkrysset, Rossmolla og alle berørte 

veikryss stenges kl. 10 og forblir stengt til 

kl. 19:30. 

Mini Arctic Race (barn) 
Start kl. 14:00, i sentrum. Dermed stenges 

sentrum for alle motoriserte kjøretøy kl. 13 til 

om lag kl. 19:30. Omkjøring via Salsgata – 

Skippergata i tidsrommet barnerittet forega r. 

Hovedritt, Arctic Race of Norway 
Forventet ma lgang ved Rema 1000 pa  

Fuglenes, kl. 18:30. 

Alle veier og veikryss som berører traseen 

stenges 2 timer før rytterne ankommer. 

Sentrum, rundt Storvannet, Sætergamdalen, 

Fuglenes og Prærien stenges kl. 15:00. 

Parkering 
Parkering er ikke mulig i Hammerfest 

sentrum, eller langs traseen, i perioden 

lørdag 18. august fra kl. 10 til ca. kl. 19:30. 

Parkeringshuset P1 er a pent og tilgjengelig til 

vi stenger veiene. Vær oppmerksom pa  at 

biler kan bli sperret inne i parkeringshuset til 

vi a pner veiene igjen. Parkering sone 2 er 

avsatt til arrangøren og politi. Midlertidig 

gratis parkeringsplass blir bak og under 

Strandparken 1 og parkeringsplass ved Nedre 

Molla.  

Hvordan komme seg til sentrum? 
For dere som kan, benytt sykkel. Ett fortau 

langs Fuglenesveien er avsatt til syklister og 

ett til ga ende.  

Veien er a pen mellom Forsøl og Prærien. 

Lokalbusser vil ga  sa  normalt som mulig 

mellom Fuglenes, Storvannet, sentrum og 

Rypefjord 

Vareleveranser  
Det er ikke mulig a  fa  levert varer til Hammer-

fest fra kl. 10 til ca. 19:30.  

Flyplass 
Omra det rundt flyplassen er stengt for 

kjøretøyer ved flyavgang og -ankomst lørdag 

ettermiddag.  

Utrykning, liv og helse 
Utrykningsbiler og transport som er 

nødvendig for liv og helse vil slippe 

gjennom. Ta gjerne kontakt på forhånd 

ved kjent behov for transport! 

Kontakt 
Knut-Arne Iversen 

Arctic Race of Norway 

M 918 24 844  

knutarne@kreativindustri.no 

Svein Gamst 

Hammerfest kommune 

M 994 08 676 | T 78 40 26 

svein.gamst@hammerfest.kommune.no 

 


