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1 Sammendrag
Statens vegvesen har totalt mottatt 29 merknader til planforslaget. Av de 9 merknadene som er
mottatt fra offentlige etater er det 3 merknader som har ført til endring av planforslaget. Av 9
merknader fra private er det 9 merknader som har ført til endring av planforslaget.

Offentlige etater
Finnmark fylkeskommune




Direktoratet for
samfunnssikkerhet
Tromsø Museum




Finnmarkseiendommen
Fiskeridirektoratet
Kystverket






Sametinget




Reinbeitedistriktet






Fylkesmannen i Finnmark




Merknader fra private
Elveoset AS



Bildekk AS



Rundveien 1



Bjørkåsen 8



Fjordaveien 3 og 30
Elveoset 16




Vinkelen 5



Kjell E Pedersen m. fl
Saragammen



Kulturminne nausttuft ivaretas gjennom justering av planforslaget.
Merknaden tas til følge.
Kulturminne på Saragamfjellet avsettes som hensynssone med
bestemmelse som foreslått. Merknaden tas til følge.
Påpekte forhold er ivaretatt eller blir ivaretatt gjennom videre
planarbeid.
Befaring gjennomført i forbindelse med kommunedelplan. Ingen
funn.
Ingen merknad
Ingen merknad
Atkomst til fiskerihavn framgår av planforslaget.
Båt og motor sin kaiplass kan bli berørt av motfylling som er påkrevd
for stabilitet til fylling. Dette avklares i byggeplan
Kulturminne nausttuft ivaretas gjennom justering av planforslaget.
Merknaden tas til følge.
Kulturminne på Saragamfjellet avsettes som hensynssone med
bestemmelse som foreslått. Merknadene tas til følge.
Viltgjerde med rist er foreslått i Saragammen
Viltbru som ønsket ved sørenden av Jansvannet foreslås ikke. Brua
ville bli ca. 100 m lang og ha en svært høy kostnad. Merknaden tas
ikke til følge.
Det er ikke foreslått egne deponiområder. Overskuddsmasser skal gå
til oppfylling av industriområder som er planavklart i andre
planprosesser.
Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse merkes med nasjonal
arealplan_id. Merknaden tas til følge.
Forholdet til det statlig sikrede friluftsområdet er avklart i forbindelse
med utarbeidelse av kommunedelplan
Vil ha rundkjøringen flyttet fordi den krever store areal på
eiendommen, se merknad. Plassering av rundkjøring mm er låst med
bakgrunn i vegfaglige regler og omgivelser, og kan ikke flyttes.
Merknad tas ikke til følge
Avkjørsel for vogntog fra næringseiendommen er sikret gjennom
planforslaget. Merknaden er tatt til følge.
Atkomst endres fra Rundveien til rv. 94 for fortsatt å ha mulighet til å
benytte garasje.
Garasje foreslås innløst. Ny plassering avgjøres av grunneier etter
søknad til kommunen
Atkomst er endret etter innspill fra beboere og H
Det er ikke foreslått støytiltak på eiendommen. Det vil likevel bli gjort
en ny vurdering av støytiltak i byggefasen.
Avkjørsler som ikke er nødvendig stenges. Eventuelt tapt areal
erstattes i grunnervervsfasen.
Innspill omfatter ønske om en bedre utforming av vegløsning ved
Saragammen. Vegen er senket, mur benyttes i stedet for fylling,
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Fjordaveien 9 og 11



Fjordaveien 3



Fjordaveien 13



Fjordaveien 14



Bjørkåsen 14



Bjørkåsen 28



Rypefjord brygge AS





Blomsterveien 2
HO Motor AS




Beboere Fjordaveien 16 ‐ 26



vegen er flyttet marginalt nærmere fjellet, garasjer må innløses for å
unngå store utfyllinger i fjæra. Merknaden er delvis tatt til følge.
Vegen er justert noe nærmere sjøen slik at eksisterende murer foran
hus kan opprettholdes. Garasje foreslås innløst, alternativt at åpning
kan snus parallelt med vegen. Sistnevnte må eventuelt vurderes i
byggeplan.
Ønsker at vi skal berge huset. Huset står så nært vegen at vi ikke er
sikre på at det kan berges. Dette vil bli nærmere avklart ved
utforming av byggeplan/tegningsgrunnlaget.
For fortsatt å ha plass til at bil skal kunne benytte garasje foreslås
atkomst mot rv. 94. Merknaden er delvis tatt til følge.
Atkomster på sjøsiden av rv. 94 slås sammen for å unngå de store
fyllingene ved huset. Merknaden er tatt til følge.
Vegen foreslås forskjøvet 2 m nærmere sjøen for å berge veranda til
nylig renovert hus. Veranda må tas ned i byggeperioden for så å
settes opp igjen etter veganlegget er ferdigstilt. Justeringen medfører
arealmessige fordeler for flere andre husstander. Merknaden er
delvis tatt til følge gjennom justering av vegen.
Vegen er flyttet noe nærmere sjøen noe som gir redusert
arealinngrep. Merknad er derfor delvis tatt til følge.
Viser til at framtidig drift vil bli svært vanskelig som følge av
vegplanene. Det er særlig endring av atkomst og areal til varelevering
som er spesielt problematisk. Vi har vurdert ulike løsninger for
parkering og varelevering og kommet fram til at dette kan fungere
selv om situasjonen blir vanskeligere etter at veganlegget er
ferdigstilt.
Rypefjord brygge ønsker å snu butikkene mot sjøsiden. Dette krever
mer areal enn hva som i dag er tilgjengelig, og vil være en sak mellom
Rypefjord brygge AS og Hammerfest kommune.
Blir ikke berørt av vegplanene.
Ber om at Statens vegvesen fjerner overskuddsmasse etter planlagt
utbygging av verksted. Arealbehov for ny veg erstattes økonomisk og
det er kun i sjeldne tilfeller vi går inn på avtaler slik som foreslått.
Merknad tas ikke til følge.
Ber om at atkomstveien klassifiseres som kommunal veg.
Atkomstvegen opprettholdes som privat veg. Merknaden tas ikke til
følge.
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2 Høringen
2.1 Reguleringsplanprosessen
Forslag til detaljregulering for rv. 94 Saragammen – Jansvannet er utarbeidet av Statens vegvesen i
samarbeid med Hammerfest kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til
oversendelse til Hammerfest kommune, som tar ansvaret for administrativ behandling og politisk
vedtak samt kunngjøring og varsel om vedtak.

Planforslaget er utarbeidet på grunnlag av vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning; «Rv.
94 utredning av omkjøringsalternativer, Hammerfest kommune».

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i Finnmark
Dagblad den 2. oktober 2012. Det ble holdt en åpen kontordag på rådhuset i Hammerfest 24.
oktober 2012. Underveis i planarbeidet er det holdt åpen kontordag for å orientere om status og
løsninger.

Forslag til detaljregulering ble sent på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 2. mars til 20.
april 2015 på følgende steder:
 Hammerfest kommune, servicekontoret, rådhuset
 www.vegvesen.no/Riksveg/rv94saragammen
www.hammerfest.no/
Utlegging til offentlig ettersyn er blitt kunngjort i avisene Finnmark Dagblad og Hammerfestingen.
Planforslaget er også sent til berørte grunneiere og offentlige myndigheter.

På grunnlag av høring og offentlig ettersyn av planforslaget utarbeider Statens vegvesen en
merknadsbehandling, og foretar en eventuell justering av deler av planforslaget før det sendes
Hammerfest kommune for administrativ og politisk behandling.
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3 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn
3.1 Merknader fra offentlige aktører
3.1.1 Finnmark fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune har ingen planfaglige merknader.
Kulturminnefaglig uttalelse:


De viser til kirken i Indrefjord som er fra 1965 som vurderes som verneverdig. Ny veitrasé må
derfor ikke utvides mot kirka.



Jansvannsveien ved Jansvannet er et kulturminne og må sikres i det videre planarbeidet.



Det er registrert en kulturminnelokalitet med id. 191342 som er lokalisert under annen
veggrunn – teknisk anlegg ved Saragammen. Det vises til uttalelse fra Sametinget.



På Saragamfjellet er det registrert en lokalitet med id. under arealformål LNFR.
Fylkesmannen foreslår at lokalitet innarbeides i plan med underformål «vern av kulturmiljø
og kulturminne (5600) jf. 12‐5.5, og at det til arealformålet utarbeides bestemmelse som
ivaretar hensynet til kulturminnet.



Ingen av kulturminnene er avmerket på plankartet

Statens vegvesen:


Vi berører ikke areal tilhørende kirken i Indrefjord. Planforslaget medfører en endring av
atkomst til kirka i Indrefjord. Konsekvenser utover dette vil være positiv fordi trafikken
trekkes bort fra kirken og dens nære omgivelser. Merknaden er derfor tatt hensyn til i det
tidligere arbeidet med kommunedelplan for ny rv. 94.



Jansvannsveien over tunnelpåhugg ved Salenfjellet inngår ikke i dette planforslaget.
Problemstillingen vil være en del av plangrunnlaget for detaljregulering Jansvannet –
Fuglenes og må derfor behandles i detaljregulering for Jansvannet ‐ Fuglenes.



Kulturminne registrert under «annen veggrunn – tekniske anlegg» blir ivaretatt gjennom å
justere kryssløsningen til atkomstveien mot bebyggelse og molo slik at arealformålet «øvrig
vegareal» ikke kommer i berøring med kulturminne. Merknaden tas til følge.



Kulturminnelokaliteten på Saragamfjellet blir ikke direkte berørt som følge av vegtiltaket. Vi
regulerer kulturminne som en hensynssone med tilhørende bestemmelse som foreslått av
Sametinget. Dette innebærer at det må søkes godkjenning i fra Sametinget før snøskjermer
kan settes opp. Merknaden tas til følge.
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3.1.2 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Oppfølgingsansvaret for arealplanlegging er i hovedsak lagt til kommunalt brannvesen og
Fylkesmann. De viser til at fylkesmann og lokalt brannvesen bør være orientert om planarbeidet. Det
vises for øvrig til Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann‐ og elsikkerhet.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har varslet fylkesmann ved planstart og offentlig ettersyn. Kommunalt
brannvesen har i tillegg vært involvert i planarbeidet gjennom egne møter. Elsikkerheten vil
bli ivaretatt gjennom utarbeidelse av konkurransegrunnlag og i byggefasen. Tunnelene skal
også gjennomgå en omfattende sikkerhetssjekk. I dette tilfellet er det også foreslått i risiko‐
og sårbarhetsanalysen at skal gjennomføres en brannøvelse før tunnelåpning. Påpekningene
i merknaden er delvis ivaretatt gjennom planarbeidet, eller vil bli ivaretatt gjennom seinere
faser i plan‐ eller byggearbeidet. Merknaden blir derfor fult ut ivaretatt i det videre
planarbeidet.

3.1.3 Tromsø Museum – Universitetsmuseet
Tromsø Museum er rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann nord for Rana
kommune. De viser til at vegtiltaket ikke innebærer tiltak i sjø eller vann og har derfor ingen
merknader til planforslaget.

Statens vegvesen
Vegtiltaket kommer i berøring med vann. I forbindelse med utarbeidelse av
kommunedelplan ble det gjennomført en maritim arkeologisk befaring av Universitetet i
Tromsø, blant annet for områdene indre Rypefjord og Jansvannet, der hvor vi er i berøring
med vann. Det ble ikke påvist funn av arkeologisk interesse. Vi tar derfor merknaden til
orientering.

3.1.4 Finnmarkseiendommen
Finnmarkseiendommen har ingen merknader til planforslaget. Våre interesser er av økonomisk
karakter, noe vi kommer tilbake til i forbindelse med grunnerverv.
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Statens vegvesen:
Vi tar merknaden til orientering.

3.1.5 Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet viser til at de ikke har hatt kommunedelplan på høring, og heller ikke har mottatt
varsel om oppstart av detaljregulering. Fiskeridirektoratet forutsetter at planlagt utfylling ikke vil
være til hinder for aktiviteten i Rypefjord fiskerihavn.

Statens vegvesen:
Fiskeridirektoratet har avgitt 2 merknader til kommunedelplan for Hammerfest, Saragammen –
Fuglenes, se utsnitt fra merknadsbehandling fra kommunedelplan hvor også merknadene er vedlagt:

I arbeidet med kommunedelplan ble det også gjennomført møter med Kystverket og
Fiskeridirektoratet.

Når det gjelder varsel om oppstart av planarbeid er samme adresseliste for offentlige etater brukt
ved offentlig ettersyn som ved planstart. Fiskeridirektoratet står oppført.

Utfylling i Indre Rypefjord er avklart med Kystverket og lokalt havnevesen. Merknaden er derfor tatt
til følge.

3.1.6 Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen har følgende merknader til planforslaget.


Plankart er ikke tildelt en nasjonal arealplan‐Id i henhold til krav. Det anbefales at også
arealplan‐id også angis på de andre plandokumentene.



Planbestemmelser, noe som står i bestemmelsene kan tolkes som retningslinjer og bør tas
ut. Det henvises her til §§ 3.4 og 3.5.
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Planforslaget ser ut til å berøre det statlig sikrede friluftsområde. Ved en omdisponering av
areal skal det innhentes samtykke fra Miljødirektoratet. Det bes om at Statens vegvesen
kontakter kommunen for å avklare om det foreligger samtykke.

Statens vegvesen:


Plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser vil bli merket med nasjonal arealplan‐id.
Merknaden tas til følge.



Planbestemmelsene 3.4 og 3.5 vil forbli som de er, dette selv om noe av teksten er av
orienterende art. En omformulering av bestemmelsene eller fjerning av deler av
bestemmelsen vil ikke endre bestemmelsens innhold. Merknaden tas derfor ikke til følge.



Merknaden om statlig sikret friluftsområdet er avklart med Hammerfest kommune.
Merknaden tas til følge.

3.1.7 Kystverket
Havna i Rypefjord har status som statlig fiskerihavn. Kystverket ber om at atkomst til havna sikres.
Båt og Motor sin kaiplass bør sikres i sin helhet, slik at kaiplassen kan opprettholdes. Planen bør
inneholde opplysninger om regelverk utenfor bestemmelsene og opplyse om at tiltak i sjø også må
behandles etter havne‐ og farvannsloven.

Statens vegvesen:
Den del av havna som har status som statlig fiskerihavn er sikret atkomst i planforslaget. Atkomst blir
like nord for Rypefjord brygge. Merknaden er tatt til følge gjennom utforming av planforslaget.

Båt og motor sin kaiplass blir berørt av utfyllingen. Utfylling i Indre Rypefjord med motfylling er
vanskelig å unngå. Krav til svingebevegelser for tungtrafikk og grunnforhold er dimensjonerende for
utforming av rundkjøring med atkomst mot polarbase. Merknaden om å justere fyllingen på dette
plannivået kan derfor ikke tas til følge.

Etter nærmere grunnundersøkelser skal følgende endringer vurderes i forbindelse med utfylling i sjø:


Reduksjon av fyllingen



Justering av motfylling



Bruk av lette fyllmasser



Poretrykksstyrt oppfylling
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Disse undersøkelsene kan medføre endringer, men disse justeringene vil ikke kunne gjennomføres
før svært detaljerte grunnundersøkelser er gjennomført. Båt og Motor sin kaiplass kan videreføres.
Dersom sjøfyllingen hindrer bruk av kaiplass vil avbøtende tiltak eller erstatning vurderes.

3.1.8 Reinbeitedistrikt 20 Kvaløy/Fala
Ber om et eget møte i mai måned for å diskutere eller komme med innspill til flere planforslag som er
sendt på høring fra Statens vegvesen.

Det er gjennomført møte med Hammerfest kommune om flere planer samtidig. Reinbeitedistrikt 20
Kvaløy/Fala viser her til innspill i forbindelse med kommunedelplan hvor de hadde merknader til 3
forhold:
1. Rist ved tunnelpåhugg i Saragammen
2. Behov for viltbru ved sørenden av Jansvannet over rv. 94
3. Lagring av tunnelmasser i områder som ikke brukes til beite.
Det er i etterkant av dette gjennomført telefonmøte med reinbeitedistriktet.

Statens vegvesen:
Statens vegvesen har hatt telefonisk kontakt med reinbeitedistriktet. I etterkant av telefonsamtale
har vi mottatt merknaden som angitt ovenfor.
1. I vårt planarbeid er det planlagt både rist og gjerde for å hindre rein i å trekke foran
tunnelmunningen. Merknaden er derfor tatt til følge
2. Det ønskes etablert en viltbru for oksreinbeite på Rypklubbeide. Det er om lag 40 rein som pleier
å oppholde seg på Rypklubbeide. Statens vegvesen anser en slik løsning som lite hensiktsmessig.
Store deler av Rypklubbeide og sørenden ved Jansvannet er lagt ut til ulike utbyggingsformål i
kommunedelplan for Rypefjord, og vil kreve store arealer som vil forringe beiteområdene, se
skisse.
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En investering av viltbru vil sannsynligvis koste et sted mellom 50 – 100 millioner. Brua må
passere over rundkjøringen og like ved HO Motor AS, se skisse:

Behovet til reindriften kan vanskelig forsvare en slik investering. Merknaden om etablering av
miljøbru tas ikke til følge. Sannsynligvis bør rein fraktes med bil til beiteområdene på
Rypklubben, alternativt kan reinen flyttes over som i dag. Statens vegvesen må vurdere om man
kan bistå reindriften med dette. Sistnevnte må avklares med fylkesavdelingen til statens
vegvesen.

3.1.9 Sametinget
I 2014 ble det registrert en nausttuft som var i konflikt med fyllingsfoten til avkjøringen mot
Saragammen. Det er to alternative måter å ivareta nausttufta på reguleringsmessig:


Plangrensa kan justeres slik at konflikt med kulturminne unngås.



Arealformålet LNFR kan benyttes hvor det da knyttes bestemmelser til automatiske fredede
kulturminner, se forslag.

På Saragamfjellet er det registrert en kulturminnelokalitet. Her foreslås to alternativer


Justering av plangrensa slik at kulturminne kommer utenfor



Alternativt at dette reguleres som en hensynssone H570 med tilhørende bestemmelse, se
forslag

Den generelle aktsomhetsplikten bør også framgå av bestemmelsene:
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Statens vegvesen:
Merknaden om å ivareta kulturminne nært sjøen ved Saragammen imøtekommes gjennom endring
av planforslaget og justering av reguleringsgrensen. Kryss ved Saragammen omgjøres til atkomstveg
og kryss foreslått etablert i forlengelse av eksisterende atkomstveg. Merknaden tas til følge.

Vi regulerer kulturminne på Saragamfjellet som en hensynssone med bestemmelse som foreslått av
Sametinget om at det må søkes om etablering av snøskjermer. Merknaden tas til følge.

Vi tar inn den generelle aktsomhetsplikten i bestemmelsene. Merknaden tas til følge.

3.2 Merknader fra private aktører
3.2.1 Advokat Jørn Eikanger
Brev 1:
Viser til at han ikke er orientert om plansaken og ber derfor om utsatt frist til han har fått svar på
følgende spørsmål:
 Avstand fra tunnelåpning til rundkjøring?
 Diameter på rundkjøringen?
 Hvordan er sentraløyen planlagt utført?
 Hvordan er trekantdelene tenkt utført?
 Beregnet ÅDT på rv. 94?
 Beregnet ÅDT på tilførselsvei til Polarbase?
 Beregnet ÅDT på tilførselsvei Elveoset?
 Hvilke data er lagt til grunn for valg av rundkjøring?
 Hva er grunnlaget for avkjørsel til bnr. 19?
Viser til at foreslått løsning gir størst negative konsekvenser for Elveoset AS. Stiller spørsmål om
behov for en rundkjøring. Viser til at avkjøringen, dvs. rundkjøringen bør begrenses til å gjelde
næringseiendommene til Elveoset AS. Boligeiendommene bør ha atkomst som i dag. Viser også til at
sentraløya må være overkjørbar, for å redusere den ytre diameter. Rundkjøringen bør flyttes
nærmere tunnelmunningen eller så langt unna at avkjøringen kan skje ved tunnelmunningen.
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Brev 2:

Planforslaget gir negative konsekvenser for eiendommene 15/19 og 15/127. Hele bnr.
15/127 beslaglegges og ca. 1/3 av eiendommen 15/19.

Det har for flere år siden blitt søkt om utbygging, men søknaden ble stilt i bero grunnet
bygge‐ og deleforbudet. Avkjøring/rundkjøring gjør det umulig å gjennomføre omsøkt
utbygging, og det blir vanskelig å utnytte eksisterende bygningsmasse på regningssvarende
måte. Elveoset AS vil kreve innløsning av hele eiendommen.

Krav om innløsning kan unngås dersom planforslaget justeres, følgende forslag fremmes:


Rundkjøring erstattes med et kryss.



Avkjøring må begrenses til næringseiendommen 127/19.



Boligene bør ha atkomst mot eksisterende riksveg.



Dersom rundkjøring bygges må denne flyttes lengre ut i sjøen.



Rundkjøringens diameter bør begrenses til 30 meter.

Statens vegvesen
Brev 1:
Advokat Jørn Eikanger er gitt utsatt frist på vegne av sin klient. Svar på spørsmålene er som følger:
 Ca. 130 meter. Lengde på tunnelportal er ikke endelig fastlagt. Det er et ønske om å ha lang
portal for å redusere snødriftsproblemer.
 Diameter er 40 meter
 Utførelse av sentraløya detaljeres ikke i detaljreguleringen. Det er utarbeidet en
formingsveileder som gir overordnede føringer for utforming.
 Se svaret ovenfor.


I 2013 ca. 1800 i ÅDT på rv. 94, Trafikktall framskrevet til 2040 ca. 2200 i ÅDT. Det
forekommer normalt sesongvariasjoner.

 ÅDT atkomst Polarbase i dag, ca. 500 kjøretøy ifølge Norsk vegdatabank (NVDB). Vi har ikke
framskrevne trafikktall for denne vegstrekningen.
 Vi har ikke trafikktall for atkomst mot Elveoset
 Rundkjøring er valgt fordi det gir en tryggere trafikkavvikling. Rundkjøring krever 1 x
stoppsikt, se vedlegg sendt til din klient. T ‐ kryss eller X ‐ kryss krever 2 x stoppsikt. Skulle
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man ha valgt T‐ kryss eller X ‐ kryss ville det bli krav om dobbel så stor avstand fra
tunnelmunning til kryss. Merknaden tas derfor ikke til følge.
 Formålet er å gi atkomst til boliger samt som ligger mellom Havnevegen og eksisterende rv.
94.

Vi er enig i at Elveoset AS blir negativt berørt av vegtiltaket. En rundkjøring er den eneste mulige
krysstypen som er aktuelt. Rundkjøringer er generelt mer trafikksikre og har bedre trafikkavvikling
ved at de sikrer flyt i trafikken. I dette tilfellet har X ‐ kryss eller T ‐ kryss krav om 2 x stoppsikt noe
som gjør en løsning med denne krysstypen lite aktuell fordi kryssløsningen da må flyttes nord for
brua med store negative konsekvenser for Rypefjord brygge og Kræmer bygget.

Kryss mot eksisterende riksveg har en lite trafikksikker utforming, og skulle det legges til grunn at
denne skulle brukes som eneste løsning til atkomst mot bolighus,, må denne gis en annen utforming.
Sannsynligvis må nærmeste hus innløses. Foreslått løsning gir atkomst både til næringseiendom som
ønsket, og boliger.

En mulig flytting av rundkjøring nærmere tunnelpåhugg gjøres ikke fordi vi må opprettholde kravet
om stoppsikt, samt trekke tunnelportal noe ut for å redusere problemer med fokksne. Å flytte
rundkjøringen lenger bort fra portal vil medføre bygging av ny større bru og negative konsekvenser
for Rypefjord brygge og Kræmerbygget som allerede blir negativt berørt av vegforslaget.

Planlegging av ny veg gjennom næringsområder, boligområder og byområder gir normalt
arealmessige utfordringer fordi bygging av ny veg er arealkrevende. Vi ser at løsningen gir negative
konsekvenser for Elveoset AS med bakgrunn i arealbehov. Plassering av rundkjøring er basert på en
avveining av krysstype, stoppsikt, fokksne og arealmessige konsekvenser for omkringliggende
omgivelser samt tilførselsveger mot rundkjøring. Merknaden tas derfor ikke til følge.

Brev 2:


Erstatning vurderes i grunnervervsfasen.



Rundkjøringen kan ikke erstattes av et T‐ eller X ‐ kryss. Merknaden tas ikke til følge.



Avkjøringen mot rundkjøring må også gjelde for bolighusene. Dersom kryss mot eksisterende
riksveg skal etableres må sannsynligvis et bolighus vike. Merknaden tas ikke til følge.



Det er ikke mulig å flytte rundkjøringen nærmere sjøen. Dette vil gi store negative
konsekvenser for Rypefjord brygge. Dagens utfylling vil sannsynligvis kreve en motfylling for å
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oppnå tilstrekkelig stabilitet. Det er derfor ikke ønskelig å trekke vegsystemet lenger ut i
sjøen.


En diameter på 30 meter vil være for lite på rundkjøringen. Polarbase er et målområde for
mye av tungtransporten. Rundkjøringen må være dimensjonert for dette. Merknaden tas
ikke til følge.

3.2.2 Aage Kvalsnes
Det vises til tidligere innspill om avkjørsel fra Bildekk AS. Liten arealtilgang gjør det umulig å
manøvrere vogntog inne på tomta uten at offentlig kjøreveg tas i bruk. Dette fordi nåværende
innkjøring kommer høyere i terrenget enn i dag. De ber om tilbakemelding på mulig løsning.

Statens vegvesen
Vi har vurdert en løsning som sikrer en gjennomkjøringsmulighet for vogntog. Denne løsningen
forutsetter at vegen er fysisk stengt for annen trafikk og kun åpnes for vareleveranse. Løsningen
tillates fordi vareleveransene er relativt få. Bildekk AS viser til at løsningen vil fungere ut fra deres
behov. Merknaden er derfor tatt til følge.

3.2.3 Anna Kristina Hansen
Slik plankartet tolkes vil jeg miste deler av min tomt gnr/bnr 16/89 Bjørkåsen 28. Inngrep på tomta
godtas ikke, og det bes om en nærmere redegjørelse for hvilke konsekvenser dette medfører. Ber
også om en nærmere redegjørelse for støytiltak for å få en bedre forståelse av dette.

Statens vegvesen:
Vi vil utarbeide målsatte tegninger som viser før og etter situasjon, samt redegjøre for foreslått
støytiltak se vedlegg:
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Vi vil påpeke at det kan bli justeringer av planforslaget i forbindelse med utarbeidelse av
byggeplan/tegningsgrunnlaget. Det er foreslått en støyskjerm foran huset, se utdrag fra rapport om
støytiltak. Vegen er i tillegg flyttet noe nærmere sjøen etter at denne detaljskissen ble utarbeidet slik
at arealbehovet på deres eiendom er blitt noe redusert.

Når det gjelder støy vises det til følgende:
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Støytiltak vil bli vurdert på nytt i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan/konkurransegrunnlag.
Det framgår av tekst under bilde «‐at for å unngå store dimensjoner på støytiltak kan lavere skjerm
bygges, men da må den kombineres med tiltak på husfasade». Det vil bli tatt nærmere stilling til
dette i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan/tegningsgrunnlaget.

Ny bredere veg, bredere rabatt, bredere fortau samt støytiltak vil kreve mer areal. Merknaden om å
unngå inngrep på eiendom 16/89 kan derfor ikke tas ikke til følge. Imidlertid har justering av vegen
ført til redusert arealbehov på eiendommen.

3.2.4 Ann‐Britt og Jarl Ove Henriksen
Merknaden gjelder gnr. 16 bnr. 90 om innløsing av garasje og endring av atkomst. I følge
planutkastet må garasjen innløses og atkomst endres. Følgende ønskes belyst:


Løsningsmuligheter for ny garasje?



Inngang/oppgang tar hensyn til frostsikring, disse hensyn må ivaretas.



Hvordan løse dagens avkjørselsproblemer?

Statens vegvesen:
Inn‐ og utkjøring av garasje vil stenge ferdsel på gang‐ og sykkelveg og vurderes derfor som uheldig
ut fra trafikksikkerhetsmessige vurderinger. Videre følger våre kommentarer:
17
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Ny garasje bør ha inn‐ og utkjøring parallelt med gang‐ og sykkelveg, ikke mot gang‐ og
sykkelveg. Eventuell ny plassering må vurderes av huseier.



Forholdet vurderes i forbindelse med omlegging av atkomstveg i byggefasen.



Vi har tidligere vurdert å samle avkjørsler og bruke gang‐ og sykkelveg også som atkomstveg
forbi deres eiendom. Dette forutsetter 1 meters utvidelse av gang‐ og sykkelvegen, og vil
kreve mer areal. Gang‐ og sykkelveg vil bli mest trafikkert av biler på morgenen, når barn og
unge er på vei til skolen. Vi har vurdert dette som en uheldig løsning og ønsker best mulig
separering mellom biler og barn og unges bruk av gang‐ og sykkelvegen. Derfor har vi
foreslått en videreføring av dagens praksis selv om dette innebærer mange avkjørsler.

3.2.5 Fjordaveien 8 og 30
Viser til tidligere møte med tre forskjellige atkomstvarianter der det var enighet om siste forslag
skulle være av midlertidig karakter. Det var ønske om en atkomstveg som ble liggende nedenfor
eiendommen. Det bes om et møte med Statens vegvesen og Hammerfest kommune. Ny atkomstveg
bør legges mellom riksvegen og huset.

Statens vegvesen:
Løsningen som framgår av plankart var det enighet om, om ikke i detalj, så i prinsippet. Dersom
atkomsten skulle legges nedenfor eiendommen ville stigningen bli på over 10 %. Løsningen i
planforslaget har en stigning på like under 10 %. Dersom en løsning skulle etableres lenger ned måtte
store deler av Shelltomta bli brukt som atkomstveg, noe som er lite ønskelig.

Når det gjelder løsningens midlertidighet har ikke Statens vegvesen noen innvendinger mot at
alternativer vurderes i forbindelse med utvikling av Shelltomta. Vi kan imidlertid ikke kreve at eier av
tomta skal legge til rette for atkomster til dere. Dersom atkomster ordnes gjennom utvikling av
tomta kan eventuell bygging av atkomsten slik den framgår av planforslaget utgå.

Det er gjennomført et møte med befaring. På møte ble vi enige om å tegne opp en atkomst mellom
riksveg og hus samt målsette tegningene for å gjøre en vurdering av de to alternativene, se skisse.
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Statens vegvesen har ingen sterke føringer for hvilken av disse atkomstforslagene som velges,
alternativt om atkomst sikres gjennom utviklingen av Shelltomta.

Etter innspill fra huseier og Hammerfest kommune legges ny atkomstveg mellom riksveg og bolighus.
Merknad fra huseier tas derfor til følge.

3.2.6 Fredrik Hågensen
Det må lages støytiltak for eiendommen; Elveoset 16, både fasade og uteareal må støybeskyttes.
Tiltak for reduksjon av veistøv må utarbeides. Veiprosjektet må ikke forringe eiendommen. Eventuell
forringelse skal erstattes.

Statens vegvesen:
Støytiltak vil bli vurdert. Boligen ligger i ytterkant av gul sone og har i utgangspunktet ikke krav på
støytiltak. Det kan være mulighet for bygging av mindre voll, alternativt støyskjerm. I følge
bestemmelsene skal støytiltak fastsettes i forbindelse med konkurransegrunnlag (byggeplan). Det vil
da bli utført en ny vurdering. Det vil derfor bli tatt endelig stilling til merknaden gjennom utforming
av konkurransegrunnlaget.
Merknaden om tiltak for reduksjon av veistøy imøtekommes ikke, annet enn at dette vurderes i
forbindelse med anleggsfasen. Krav på eventuell erstatning vurderes i grunnervervsfasen.

19

Merknadsbehandling 04.09.2015

3.2.7 Yngve Sletten og Anna Irene Olsen
Viser til at planforslaget vil medføre negative konsekvenser ovenfor deres eiendom. Følgende
konsekvenser påpekes:



Det vil ikke bli noe lekeareal ute.



Garasje under huset kan ikke benyttes pga. manglende svingradius



Fjerning av trær og riving av gjerde.



Mer støy som følge av at trær fjernes

Samlet sett vurderes konsekvensene som så store at eiendommen/huset ønskes innløst. En
innløsning av eiendommen kan bidra til at utfordringer med et vanskelig kryss kan løses.

Statens vegvesen:
Vi er enig i at det er lite areal mellom ny veg og bolig. Dages avstand fra fortau er ca. 7,2 m, ny gang‐
og sykkelveg blir liggende ca. 6,4 meter fra boligen. Dette kan bli justert i forbindelse med utforming
av byggeplan.

Endring blir ca. 0,8 meter. Lekeareal blir noe justert. Justering av atkomst mot riksveg gjør at garasje
fortsatt kan nyttes. Ny riksveg er planlagt som gate med 50 km/t. Trær og gjerde må felles. Erverv av
grunn erstattes.

Støyvurderinger:
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Merknaden om å innløse hus tas ikke til følge.

3.2.8 Robert Pedersen – Vinkelen 5
Atkomst på oversiden av huset brukes for å kjøre inn tilhenger. En støyskjerm vil sperre atkomsten.
Foreslår erstatningstomt på baksiden. Det vises også til utfordringer med drenering.

Statens vegvesen:
Generelt ønsker vi færrest mulig avkjøringer til ny riksveg, og atkomster som ikke er nødvendig vil
sperres. Erstatningstomt har ikke Statens vegvesen anledning til å tildele. Erstatning for tapt areal
vurderes i grunnervervsfasen. Når det gjelder drenering er dette alltid problemstillinger som vies mye
oppmerksomhet i byggefasen. Utfordringer innenfor dette temaet vil bli håndtert i byggefasen.

3.2.9 Fjordaveien 14 ‐ Nils Aude Arnesen
Det er tegnet inn en delt løsning når det gjelder avkjøringene. Fyllingen for avkjøring til min eiendom
blir stor, og vil beslaglegge store deler av eiendommen. Parkeringsplassene blir heller ikke erstattet.
Det er et ønske om at det blir en avkjøring for alle eiendommene på sjøsiden av vegen.

Statens vegvesen:
Vedlagt følger forslag som har vært ute på høring:

En samlet løsning framgår av skissen under:
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Statens vegvesen ser fordeler med en samlet løsning, dvs. en samleveg for alle husstandene
nedenfor vegen. Dette fordi (fordeler):


Bedre trafikksikkerhet



En langsgående støy‐ og miljøskjerm langs alle husene, vil redusere støybelastningen for de
nærmeste husene og hindre nedfall av sne‐ og isklumper om vinteren



Sistnevnte løsning gir mulighet for å tilpasse vegframføringen til bebyggelsen på oversiden av
vegen for Fjordaveien 9 og 11 slik at eksisterende murer foran husene Fjordaveien 9 og 11
kan videreføres, se skisse som viser planforslag som var lagt ut på høring:
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Av negative konsekvenser sammenlignet med delt løsning for hus på sjøsiden av riksvegen er mer
trafikk fra 2 husstander langs atkomstvegen, og en mindre justering av hovedvegen noe nærmere
sjøen.

En samling av atkomstene for alle hus på sjøsiden gir de beste forutsetninger for en løsning som
ivaretar flest hensyn. Eksisterende murer for Fjordaveien 9 og 11 søkes opprettholdt. Merknaden om
å samle avkjørslene tas til følge fordi løsningen samlet sett løser flere utfordringer.

3.2.10 Odd T. Karlsen
Varsler innsigelse til planforslaget med bakgrunn i at det blir svært lite gjenværende areal mellom
hus og ny veg.

Statens vegvesen:
Statens vegvesen viser her til våre kommentarer i kapittel 3.2.9. Ved Fjordaveien 9 og 11 er det en
forseggjort støttemur som må flyttes mindre enn 1 m inn på eiendommen for å få til 1 m rabatt og
3,5 m gang‐/sykkelveg. Det er både kostnadskrevende og medfører arealtap for grunneier. Ved å
justere vegen noe nærmere sjøen, vil man unngå ovennevnte inngrep.

Vi tar sikte på å videreføre eksisterende mur foran eiendommene slik at arealinngrep unngås. Dette
forutsetter at avkjørslene på sjøsiden av riksvegen samles. Det kan bli endringer i tegningsgrunnlaget
i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan.
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3.2.11 Ragnvald Berntsen 16/45
Klager på reguleringen der det framgår at huset skal rives. Viser til at det kun er nærføring som fører
til at huset skal rives. Viser også til at det ikke er kommet noe brev om at huset skal rives.

Statens vegvesen:
Huset står så nært vegen at vi er usikre på om det kan berges, se skisse.

Bygging av ny veg innebærer utgraving/sprenging for å lage plass til ny vegkropp. Grunnforhold,
tilstand på grunnmur er avgjørende for om huset kan bli stående. Statens vegvesen ønsker derfor
ikke å endre utkryssingen av huset. Gang‐ og sykkelveg vil komme ca. 1‐ 2 meter fra hushjørnet.

Vi har hele tiden forsøkt å unngå riving av hus. Det var først sent i planprosessen at vi kom fram til at
usikkerheten var for stor til at vi kan si at huset kan berges. Det vil bli foretatt en ny vurdering om
huset kan berges i forbindelse med byggeplan. Utkryssing av hus opprettholdes i planforslaget.

Kort tid etter at vi tok beslutningen om å krysse ut huset ble det tatt kontakt via vår grunnerverver
som orienterte om utkryssing av hus. Vi har også hatt dialog om muligheten for å berge huset under
åpen kontordag i forbindelse med høringen. Merknaden om å unngå riving av hus tas ikke til følge i
denne fasen av planarbeidet. Det vil bli tatt en ny vurdering ved utforming av byggeplan om hvorvidt
huset kan berges. Dette fordi plangrunnlaget vil utformes mer detaljert.
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3.2.12 Randi Elisabeth Karlsen
Planforslaget innebærer følgende for oss som grunneiere:


Arealet på eiendommen reduseres med ca. 80 – 90 m2



Innskrenking av areal til atkomst for den sørlige delen av eiendommen



Areal på nordsiden må nyttes til biloppstilling/garasje, ved at eksisterende biloppstilling
frarøves.

Statens vegvesen vil ekspropriere den utnyttbare delen av eiendommen, men vi sitter igjen med den
delen som ikke kan utnyttes. Vi ber om at eiendommen innløses.

Statens vegvesen:
Vi har forsøkt å minimere arealinngrepet på denne delen av vegen grunnet liten arealtilgang:
Arealbehovet til ny veg gjør en inngripen i eiendommen, se skisse:

Ny mur planlegges ca. 5,7 m fra husveggen. Dagens mur står ca. 6,1 meter fra husveggen i følge
planforslaget som var ute på høring. En eventuell støyskjerm vil plasseres opp på ny mur. Vi har
justert vegen noe mer ned mot sjøen. Justeringen innebærer at eksisterende mur foran huset,
opprettholdes, se bilde og kapittel 3.2.9. Merknaden om å innløse hus tas derfor ikke til følge. Det
kan bli justeringer i forbindelse med utforming av byggeplan/tegningsgrunnlaget.
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3.2.13 Rypefjord brygge
Rypefjord brygge begynte byggeprosjektet i 2004. Det ble søkt om festerett på tomtene 16/459 og
15/181, og rammetillatelse for oppføring av bygg ble innvilget i 2005. Byggetrinn 1 er ferdigstilt. I
2008 kom varsel om bygge‐ og deleforbud og byggetrinn 2 ble stilt i bero i påvente av kommunens
planbehandling.

Planforslaget medfører konsekvenser for begge eiendommene direkte og indirekte. Rypefjord brygge
har ovenfor Statens vegvesen og Hammerfest kommune påpekt hvordan valgte veiløsning vil påvirke
dem.

Med bakgrunn i løsning for eiendommen vurderer vi det slik at dagens drift ikke kan fortsette på
eiendommen 16/459 grunnet omregulering av atkomst. Atkomst og parkering er viktige
forutsetninger for driften. Planforslaget gir følgende føringer for driften:


Parkeringsnormen til Hammerfest kommune kan ikke oppfylles



Manglende parkeringsmuligheter



Utfordringer mht. atkomster, se skisse fra Rypefjord brygge



Areal utenfor prosjektert veganlegg til drift‐ og vedlikehold



Sikkerhet for mennesker/utstyr lang innfartsvei i forbindelse med drift‐ og vedlikehold



Støy og støv, 5 leiligheter vender ut mot vegen



Hammerfest kommune sitt krav om avskjermet uteareal

Konsekvenser for eiendom 15/181
Rypefjord brygge har et etablert festeforhold med Hammerfest kommune. Planforslaget innebærer i
sin helhet at byggetrinn 2 ikke kan realiseres. Det vil derfor bli fremmet krav om erstatning dersom
forslag til reguleringsplan blir vedtatt.

Avslutning:
Etter selskapets foreløpige vurdering vil begge de berørte eiendommene bli ødelagt som
byggetomter, og kan heller ikke utnyttes på annen regningssvarende måte.

Rypefjord brygge ber om å bli innkalt til eget møte for å vurdere hvordan omtalte utfordringer kan
løses. Rypefjord brygge ønsker i utgangspunktet å snu butikkene slik at inngangen kommer på
sjøsiden. Dette vil bedre forutsetningene for videre drift.
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Statens vegvesen:
Vi har i forbindelse med planstart gjennomført befaring og eget møte med Rypefjord brygge. De
samme bekymringer som omtalt i brevet ble da fremmet av Rypefjord brygge. Underveis i
planarbeidet har vi gått over fra veg‐ til gatestandard på ny veg forbi Rypefjord brygge. Gatestandard
har et mindre arealbehov. Rypefjord brygge er tilsendt profiler som viser begge alternativene. Vi viste
også til arealbehov for varelevering med vogntog, se skisse i brev fra Rypefjord brygge. Vi har også
vurdert alternative måter å levere varer på med vogntog, se skisse (blå farge viser arealbehov):

Skråparkering og sporing for vogntog viser at også varelevering kan skje som skissert på tegningen.
Det kan da rygges inn mot kortsiden av Rypefjord brygge hvor vareleveringen finner sted. Det er også
plass til skråparkering som vist på skisse, se illustrasjonsplan for bedre lesbarhet.
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Som det framgår av skissen vil ferdig veg i liten grad berøre areal tilhørende gnr. 16 bnr. 459. I
gjennomføringsfasen av veganlegget vil arealbehovet være noe større.

Vedlagt følger skisse fra Rypefjord brygge som viser tidligere planlagte tiltak, parkering, uteareal mm:

Det er også foreslått støytiltak på eiendommen, se skisse fra rapport om støytiltak:
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Det vil derfor bli foretatt beregninger på fasade, og støytiltak foreslås for å imøtekomme krav til
støyisolering innomhus.

En omlegging av atkomst er nødvendig ut fra trafikksikkerhetsmessige vurderinger. Det vil fortsatt
være areal tilgjengelig for skråstilt parkering i front og på begge kortsidene av eiendommen. Vogntog
vil kunne passere mellom skråstilt parkering og rekkverk mot ny veg, alternativ manøvrere på begge
kortsidene av bygget.

I spørsmålet om utvidet arealtilgang på sjøsiden av bygget i form av utfylling i sjø anser Statens
vegvesen dette å være en sak mellom Rypefjord brygge AS og Hammerfest kommune.

3.2.14 Håvard Hargaut Jensen
Spør om hva den grå sonen «Annen veggrunn‐tekniske anlegg» innebærer i forhold til inngripen.
Ønsker også at skogen mellom husene i Mellomveien 28 og 30 ikke går tapt. Hva er konklusjon på
støy?

Statens vegvesen:
Den konkrete fysiske inngripen framgår av detaljtegningene, se skisse:

Det er i tillegg behov for noe areal til drift av vegen (snøopplag) og vedlikehold. For berging av trær
vil anleggsperioden være den mest kritiske fordi her er arealbehovet størst. Vegen skal bygges
samtidig som biltrafikk, gående og syklende skal kunne passere. Trær mm kan derfor bli berørt. Trær
i frisiktsone (stiplet linje) må uansett fjernes.

For støy er følgende foreslått, se skisse fra støyrapport:
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Endelig støytiltak fastsettes ved utforming av tegningsgrunnlaget/byggeplanfasen.

3.2.15 Kjell Evald Pedersen
Viser til at kun innspill fra planoppstart er nevnt, men ikke fellesskriv datert 22.01.2014. Det er også
gitt svar på innspillet i mai 2014.

Det foreslås 5 punkter til forandring av planforslaget:


Atkomsten flyttes ca. 70 m sørvestover



Ønsker deler av vegen lagt lengre inn mot fjellet



Planforslaget opererer med fartsgrense 80 km/t. Hastigheten må settes lavere.



Busslommen nedenfor Saragammen foreslås det etablert gangfelt



I planforslaget foreslås det parkeringsplasser til ca. 24 biler, antall plasser bør utvides.

Dette forslaget vil i mye større grad ta vare på området.

Mail:
Beboere i Saragammen har diskutert om det kan være aktuelt å innløse garasjene får å få en bedre
totalløsning for området. Det foreslås følgende:
 Vegen legges nærmere inn mot fjellet på første del av vegstrekningen
 Skred i dette området er ikke like omfattende, skredgrøften kan derfor vurderes redusert
 Utretting av sving ved eksisterende avkjørsel
 Atkomstvegen flyttes ca. 15 m sørvest
 Atkomstvegen trenger ikke å beregnes for tyngre kjøretøy
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 Rv. 94 senkes noe for å redusere terrengutslag

Statens vegvesen:
Statens vegvesen har vært i kontakt med Kjell Evald Pedersen med flere om de to garasjeplassene
kan ofres for å få en bedre atkomst mot boligene. Resultatet av dialogen er at garasjene kan ofres
dersom det oppnås en vesentlig bedre kryssutforming hvor man søker å unngå utfylling i fjæra.

Vi har derfor foreslått en ny kryssløsning for å unngå utfylling i fjæra. Atkomst mot boliger og molo
blir som foreslått i kommunedelplan. Krysset er trukket noen meter lenger sør slik at garasjer må
innløses. Det foreslås mur for å unngå store fyllingsutslag i sjø. Atkomstvegen er trukket noe
nærmere rv. 94. Rv. 94 er senket noe for å redusere skråningsutslag, og er lagt marginalt nærmere
fjellsiden.


Vi ønsker ikke å flytte vegen vesentlig lenger inn mot fjellet. Dette vil forverre rasutfordringene,
gi høyere skjæringer og bidra til stor kostnadsøkning. Det vil være rom for justeringer i
forbindelse med utforming av byggeplan/tegningsgrunnlaget. Her kan blant annet redusert
rasgrøft vurderes.



Dimensjonerende hastighet vil ikke være det samme som skiltet hastighet. Hastighet fastsettes
på byggeplan etter en nærmere vurdering av omgivelsene og trafikksikkerhet. Det er
overveiende sannsynlig at hastigheten i området vil være 60 eller 70 km/t, og ikke 80 km/t.
merknaden vil bli vurdert i byggeplanfasen og sannsynligvis imøtekommet.



Det legges til rette for vegkryssing i området ved busslomme. Fortausløsningene er designet for
det. Men oppmerket gangfelt på denne type veg og i disse omgivelsene vil det sannsynligvis ikke
bli. Merknaden blir derfor delvis imøtekommet.



Vi har utnyttet alt tilgjengelig areal for maksimalt antall parkeringsplasser. Skal antallet utvides
må det sannsynligvis skje gjennom utfylling i sjø. Merknaden imøtekommes ikke.

3.2.16 Stine Andreassen Bjørkly og Magnus Birkeland Olsen – Fjordaveien 13
De påpeker følgende negative konsekvenser:


To bilplasser forsvinner



10‐12 trær fjernes



Deler av plen blir borte



Skjermet uteområde blir begrenset



Område i front av hovedbygg blir redusert



Eiendommens verdi reduseres
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Skissen viser dagens situasjon med avstand og ny situasjon:

Forslag til avbøtende tiltak:


Stenge atkomst mot Fjordaveien 13A og 15A samtidig som de får ny atkomst mot Rundveien.
Det frigjorte området kan da nyttes til parkering.

Statens vegvesen:
Det vil fortsatt være plass til to biler stående parallelt med vegen, alternativt kan dagens situasjon
videreføres. Merknaden om å ha to biloppstillingsplasser er derfor ivaretatt gjennom planforslaget.
Ny veg krever areal. Vi har bestrebet oss på å redusere dette samt støy ved å velge bruk av
gatestandard. Gatestandarden har samme vegbredde som veg, men har redusert sideareal.
Ny atkomst for Fjordaveien 13A og 15A vurderes som lite aktuell. Det vil være for brapp stigning opp
mot Rundveien. Merknaden tas derfor ikke til følge. Vedlagt følger skisse som viser framtidig
situasjon:
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Det kan bli justeringer i forbindelse med utarbeidelse av tegningsgrunnlaget.

3.2.17 David Karlsen – Blomsterveien 2
Er eier av Blomsterveien 2 og stiller spørsmål om eiendommen blir berørt av vegplanen.

Statens vegvesen:
Deres eiendom blir ikke berørt av vegplanen for rv. 94 Saragammen ‐ Jansvannet.

3.2.18 HO Motor AS
HO Motor AS viser til at rundkjøringen ved Jansvannet fører til driftsulemper. De har startet
planlegging av et nytt verksted på baksiden av eksisterende bygg, og ønsker å få kjørt bort masser for
skadevolders regning.

Statens vegvesen:
Statens vegvesen viser til at det vil bli mindre areal mellom fortau og hjørnet av bygget. Behov for
areal fra grunneier erstattes økonomisk. Vi kan ikke forplikte oss til å kjøre bort masser som
grunneier selv må fjerne for å få plass til tilbygg. Det er også usikkerhet om det er samtidighet i
prosjektene. Merknaden tas ikke til følge.

3.2.19 Bjørkåsen 14
Viser til at ny rv. 94 vil føre til stor ulempe i og med at huset er lagt ut for salg og blir berørt av de nye
vegplanene. Det anmodes om at vegen forskyves noe nærmere sjøen.
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Statens vegvesen har lagt gammelt kartgrunnlag til grunn for vegplanen. Boligen er totalrenovert
med nytt tilbygg og ny terrasse. Boligen er utvidet ned mot eksisterende rv. 94. Når kartgrunnlaget
oppdateres ser man at verandaen kommer i berøring med gang‐ og sykkelvegen.

Statens vegvesen har ikke informert om at terrassen ville bli fjernet, og det henvises kun til et
generelt skriv.

Det er god plass på andre siden av vegen og det oppfordres derfor til å forskyve vegen noe nærmere
sjøen slik at veranda og eiendom kan bestå.

Statens vegvesen:
Statens vegvesen viser til at alle grunneiere som grenser til‐ eller blir berørt av planforslaget er
tilskrevet gjennom et generelt utformet brev. Vi har vært i kontakt med alle boligeiere før
planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn som får innløst bygg. I dette tilfellet opererte vi med et
kartgrunnlag fra 2012, samme år som tillatelse til renovering og tilbygg ble gitt.
Med bakgrunn i gammelt kartgrunnlag (hvor ikke nytt tilbygg var med) ble ikke hus med veranda
direkte berørt av forslag til ny rv. 94.

I dette tilfellet skulle søknad om tilbygg vært forelagt Statens vegvesen til uttalelse og som en del av
grunnlaget for beslutning fra Hammerfest kommune. Statens vegvesen fikk ikke forelagt noe søknad
om tilbygg. Sannsynligvis ville Statens vegvesen ikke anbefalt en utvidelse av bygningsmassen noe
nærmere gang‐ og sykkelvegen. Dersom vi hadde hatt et oppdatert kartgrunnlag som også viste
utvidelse av bygningsmassen ville dere ha blitt informert på forhånd av vår grunnerverver før
planforslaget ble sendt på høring.

Vi har flyttet veglinja ca. 2 meter nærmere sjøen slik at veranda kan berges. Veranda må imidlertid
fjernes i byggeperioden for så å bli satt tilbake etter ferdigstillelse av vegen forbi huset. Ny situasjon
vil se slik ut:
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Blå linje viser gammel senterlinje. Merknaden om å berge veranda er derfor tatt til følge.

3.2.20 Beboere Fjordaveien 16 – 26
Protesterer på at atkomstveien er regulert til privat vei. De ber om at den gis status som kommunal
veg.

Statens vegvesen:
Saken har vært diskutert med Hammerfest kommune og internt i prosjektet. Statusen som privat veg
opprettholdes. Merknaden tas ikke til følge.
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4 Eventuelle endringer etter offentlig ettersyn
OFFENTLIGE ETATER
Finnmark fylkeskommune:
 Kulturminne registrert under «annen veggrunn» ved Saragammen blir ivaretatt ved at
atkomstvegen justeres slik at kulturminne ikke berøres. Atkomstvegen ved Saragammen endres.
Merknaden tas til følge.
 Vi regulerer kulturminne på Saragamfjellet som en hensynssone med tilhørende bestemmelse
som foreslått av Sametinget. Merknaden tas til følge.

Fylkesmannen i Finnmark:
 Plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser vil bli merket med nasjonal arealplan‐id.
Merknaden tas derfor delvis til følge.

Sametinget:
 Merknaden om å ivareta kulturminne imøtekommes gjennom endring av planforslaget og
reguleringsgrensen. Kulturminne blir nå liggende utenfor plangrensen. Merknaden tas til følge.
 Vi regulerer kulturminne som en hensynssone med tilhørende bestemmelse som foreslått av
Sametinget. Merknaden tas til følge. Vi tar inn den generelle aktsomhetsplikten i
bestemmelsene. Merknaden tas til følge.

MERKNADER FRA PRIVATE
Rundveien 1
Atkomst til bolig endres fra rundveien til rv. 94 for å sikre tilgang til garasje.

Fjordaveien 8 og 30:
Det er fra huseiernes side ønskelig å kople på atkomster i forbindelse med utviklinga av Shell tomta.
Det er uvisst om vegbygging og utvikling av tomta kommer til å skje i samme tidsrom. Det er derfor
behov for å sikre atkomst uavhengig av muligheter for å sikre atkomst i forbindelse med utviklinga av
Shell tomta.
 Ny atkomst foreslås lagt parallelt med rv. 94. Dette er i samsvar med innspill fra huseiere og
administrasjon i Hammerfest kommune. Merknaden er tatt til følge.
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Saragammen ‐ Kjell Evald Pedersen med flere
Kryss ved Saragammen er blitt vesentlig endret. Endringen er ikke i samsvar med merknad, men er et
resultat av dialog med Kjell E Pedersen med flere . Flere av merknadene er imøtekommet; vegen er
senket, kryss justert noe sørover sammenlignet med dagens løsning, bruk av mur i stedet for fylling
og busslomme er flyttet. Garasje forutsettes revet for å unngå store fyllinger i sjø. Merknaden om
bedre løsning ved Saragammen er derfor i hovedtrekk tatt til følge, med unntak av at vegen ikke
flyttes vesentlig lenger inn mot fjellet.

Fjordaveien 9
Vi justerer vegen noe nærmere sjøen slik at eksisterende mur kan opprettholdes. Dagens situasjon
søkes videreført. Det kan bli justeringer i forbindelse med utforming av byggeplan.

Fjordaveien 11 – Randi Elisabeth Karlsen
Vegen justeres noe nærmere sjøen slik at eksisterende mur mellom hage og fortau søkes videreført.
Det kan bli justeringer i forbindelse med utforming av byggeplan.

Fjordaveien 13
For å muliggjøre bruk av garasje planlegges atkomst mot rv. 94. Dersom garasje ikke planlegges brukt
til bil, anbefales dagens situasjon videreført.

Fjordaveien 14 ‐ Nils Aude Arnesen
Merknaden om å unngå de store fyllingene ved huset tas til følge ved at alle atkomstene til boligene
på sjøsiden av vegen er samlet i en atkomst.

Bjørkåsen 14
Vegen er trukket ca. 2 meter nærmere sjøen sammenlignet med tidligere planforslag. Dette gjør at
verandaen berges, men veranda må tas ned i byggeperioden for så å settes opp etter at vegen ved
huset er ferdigstilt. Endringen tilgodeser mer areal for flere huseiere i området.

Bjørkåsen 28
Vegen er justert noe nærmere sjøen for å øke avstand til bolighus. Eiendomsinngrep kan likevel ikke
unngås.
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