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1 Sammendrag 
 
Hammerfest kommune har tatt initiativ til planlegging av ny veg gjennom Rypefjord og 
Hammerfest. Bakgrunn for initiativet er ilandføringen av gass og etablering av LNG – 
anlegget på Melkøya og utviklingen av Polarbase, forsyningsbasen for olje- og 
gassvirksomheten i nordområdene. Den positive utviklingen har ført til befolkningsvekst, økt 
biltrafikk og større innslag av tungtransport. 
 
Planlagt vegstrekning starter i Saragammen og ender ved Jansvannet like sør for byens 
sentrum. Strekningen er ca. 4,2 kilometer lang. Sammenlignet med eksisterende veg, 
medfører dette en reduksjon i veglengde på ca. 430 meter. Trafikkgrunnlaget varierer fra en 
beregnet døgntrafikk (ÅDT) på 2200 kjøretøy i 2040 til en beregnet døgntrafikk på 9700 ved 
Jansvannet. Parallelt med vegen er det planlagt en 3,5 meter bred gang- og sykkelveg. Det 
legges til rette for at syklister også kan benytte tunnelen. 
 
Formålet med planarbeidet er å etablere en ny rassikker veg med bedre framkommelighet og 
økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper og en funksjonell atkomst til Polarbase. 
En utfordrende topografi med et brattskrånende terreng ned fra fjellet og ned mot sjøen, 
kombinert med en bebyggelse som har fått lov til å utvikle seg nært opp mot riksvegen gir 
begrensede arealer for planlegging av ny veg. En begrenset arealtilgang har fått betydning 
for blant annet valg av vegtype. Deler av vegstrekningen fra rundkjøringen i Rypefjord til 
kryss ved Markveien er planlagt med gatestandard.  Dette er en strekning med boliger 
liggende på begge sider av vegen. Vi ønsker en gate som innbyr til lavere fart, bedre bomiljø 
og økt trafikksikkerhet spesielt for de mange myke trafikantene som vil krysse vegen.  
Ved Jansvannet planlegges gang- og sykkelveg på begge sider av vegen, i tillegg til en tursti 
langs vannet. Området ved Jansvannet står foran en stor utvikling. Vegtiltaket er tilpasset 
denne utviklinga. Planforslaget er ved Jansvannet tilnærmet likt vedtatt reguleringsplan for 
Rypklubbeide.  
 
Hammerfest kommune og Statens vegvesen ønsker gjennom dette planforslaget å bidra til et 
bedre bomiljø, økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, en rassikker veg og en bedre 
atkomst mot Polarbase gjennom bygging av ny veg. 
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2 Innledning 
Forslag til detaljregulering for rv. 94 Saragammen - Jansvannet er utarbeidet av Statens 
vegvesen i samarbeid med Hammerfest kommune, og med hjemmel i Plan og 
bygningslovens § 3‐7. 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 fattet av kommunestyret i 
Hammerfest. 
 
Planforslaget legger til rette for ny omkjøringsveg mellom Saragammen – Jansvannet i 
Hammerfest kommune. I tillegg reguleres det for at det skal kunne bygges sekundærveger, 
rassikringstiltak, fortau, gang- og sykkelveg og utfylling i sjø.  
 
Rv. 94 på strekningen Saragammen – Jansvann er skredutsatt med snøskred og steinsprang, 
og har til dels dårlig vegkurvatur og vegstandard. Vegen er hovedinnfartsveg til Hammerfest 
by og går gjennom tettstedet Rypefjord.  Polarbase er lokalisert i Rypefjord, ca. 5 km fra 
Hammerfest sentrum. Forsyningsvirksomheten for olje- og gassindustri, fiskeindustri, 
lakseslakteri og annen næringsvirksomhet er lokalisert til området. Det er derfor behov for 
en effektiv og funksjonell atkomst til baseområdet. 
 
Planen er utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, i samsvar med plan‐ og 
bygningslovens § 12‐3. 
 
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 02.10.2012. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt 
grunneiere og andre berørte. Det ble i tillegg informert om prosjektet på åpen dag på 
rådhuset i Hammerfest den 24.oktober 2012.  Det er gjennomført flere orienteringsmøter. 
Utkast til veglinje har også vært presentert kommunestyret i en tidlig fase av prosjektet. 

 
Planforslaget består av følgende deler: 

• Plankart  
• Reguleringsbestemmelser  
• Planbeskrivelse  
• Illustrasjonsplan  
• Formingsveileder 

 
I tillegg er det utarbeidet en rekke fagrapporter som grunnlag for forslag til 
detaljreguleringen, herunder: 
 

• Geoteknisk rapport 
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• Rypefjord utfylling 
• Ingeniørgeologisk rapport 
• Flomberegning 
• Seismikk 
• Støyberegning 
• Støytiltak 
• ROS analyse 
• Forurenset grunn 
• Tiltaksplan forurenset grunn 

 
Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 2.03 – 20.04.2015 
på følgende steder: 
 

• Hammerfest kommune, servicetorget, rådhuset 
• Statens vegvesen, Region nord 
• Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter/ 

 
Utlegging til offentlig ettersyn blir kunngjort i Finnmark Dagblad og Hammerfestingen. 
Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget er samtidig 
sendt ut på høring til offentlige instanser. 
 
Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 20.04.2015 til: 
Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø, eller  
firmapost‐nord@vegvesen.no 
 
Kontaktperson i Hammerfest kommune:  
Christian Astrup Bakke, tlf. 78 40 25 68,  
E-post: christian.astrup.bakke@hammerfest.kommune.no 
 
Jørn Berg, tlf. 78 40 26 06, 
E-post: jorn.berg@hammerfest.kommune.no 
 
Kontaktperson i Statens vegvesen:  
Bjørn Tore Olsen, tlf. 986 87 611 
E-post: bjorn.tore.olsen@vegvesen.no 
 
Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell 
justering av planforslaget før dette sendes til kommunen for administrativ og politisk 
behandling. 

 
Kommunens endelige vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
iht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til 
Fylkesmannen. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til Hammerfest kommune. 
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Prosjektgruppa for utarbeidelse av planforslaget: 

 
Navn Firma Fagansvar 

Bjørn Tore Olsen Statens vegvesen Planprosjektleder 
Jørn Berg Hammerfest kommune  
Christian Astrup Bakke Hammerfest kommune  
Erik Axel Haagensen Statens vegvesen Landskap 
Pål J Digernes Statens vegvesen Trafikale forhold 
Tom Eirik Malin Statens vegvesen Grunnerverv 
Bjørn Eriksen Statens vegvesen Vegplanlegging 
Trond Aalstad Statens vegvesen Naturmiljø 
Øyvind S Hellum Statens vegvesen Geoteknikk 
Trond J Nilsen Statens vegvesen Ingeniørgeologi 
Rolf Hillesøy Asplan Viak Vegplanlegger 
Sten V Rødseth Rambøll Ingeniørgeolog 
Jørn Uno Mikkelsen Statens vegvesen Konstruksjon 

Figur 1. Deltakere. 

 
 

3 Hva er en detaljregulering 
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.  
 
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i 
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en 
detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen 
skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig 
rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved ekspropriasjon av 
grunn. 
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4 Bakgrunn for planforslaget 

4.1 Planområdet 
Planområdet ligger i Hammerfest kommune like sør for byens sentrum, og strekker seg fra 
Saragammen i sør til Jansvannet i nord. Vegstrekningen har en samlet lengde på ca. 4 
kilometer. 
 

 
Figur 2. Planområde, oversiktskart. 
 
Hammerfest kommune ligger nord i Finnmark fylke. Byen fikk byrettigheter så tidlig som i 
1789, og bosetningene i området ble etablert allerede mellom 1250 og 1350. 
 
Fiske, fiskeindustri, pomorhandel og ishavsfangst har vært viktige tradisjonelle næringsveier 
i Hammerfest. I det siste tiåret har petroleumsvirksomheten inntatt byen. Snøhvitprosjektet 
på Melkøya og utvikling av Polarbase har tilført byen mange spennende 
kompetansearbeidsplasser. Olje- og gassvirksomheten har bidratt til store positive 
ringvirkninger og gir Hammerfestsamfunnet store utviklingsmuligheter. 

Planområde Saragammen – 
Jansvannet i Hammerfest 
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4.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering  
Funn av store mengder olje og gass i Barentshavet, bygging av LNG anlegget på Melkøya og 
etablering av Polarbase (hovedbase for olje- og gassrettet virksomhet i nord) har ført til en 
sterk utvikling av Hammerfestsamfunnet. En videre utvikling av olje- og gassektoren vil 
ytterligere bidra til befolknings- og trafikkvekst. 
 
Rv. 94 er eneste innfartsveg til Hammerfest. Innfartsvegen er skredutsatt, svingete og har 
sterk stigning. Veg gang- og sykkelveg er smal, og tilfredsstiller ikke en moderne og 
framtidsrettet vegstandard. Dette har negative konsekvenser for framkommelighet og 
trafikksikkerhet.  
 
Topografien er utfordrende med bratt skrånende terreng fra fjellet og ned mot sjøen. 
Bebyggelsen er etablert på begge sider av riksvegen, til dels svært nær eksisterende veg. 
Topografi og eksisterende bebyggelse gir begrensede muligheter for etablering av nye 
vegtraséer i dagen. Polarbase, med sin sjørettede virksomhet, skal sikres en god og 
framtidsrettet atkomst. 
 
Ved Saragammen og Leirvikflåget er det registrert skredområder hvor det ofte går skred. Ny 
veg med tunnel vil løse rasproblemene og bidra til en trafikksikker veg med god 
framkommelighet. 
 
I Rypefjord har bebyggelsen utviklet seg på begge sider av vegen. Boligområder, kirkegård 
og næringsvirksomhet er lokalisert nært inntil vegen, og dels på begge sider av vegen. I 
Indre Rypefjord er det etablert et variert spekter av næringsinteresser. Boliger ligger inntil 
vegen fra Rypefjord og nesten helt opp mot Jansvannet. 
 
Polarbase, Barentshavets hovedbase for olje- og gassrettet virksomhet, ligger 5 km fra 
Hammerfest sentrum, i Rypefjord. Baseområdet har variert industri og næringsvirksomhet. 
Forsyningsvirksomheten for olje- og gassindustrien, med flere servicefirma, er lokalisert til 
området.  Basen er under utvikling og nye sjøareal fylles ut for å få tilgang til nødvendig 
areal. Polarbase er også gitt status som nasjonal havn. Vegen inn mot Polarbase ble i 
forbindelse med regionreformen i 2010 omklassifisert til riksveg. Det er derfor behov for en 
moderne og framtidsrettet veg som kan betjene transporten til og fra Polarbase. 
 
Ilandføringen av gass og etableringen av LNG-anlegget på Melkøya like nord for Hammerfest 
har bidratt til en sterk vekst i kommunen. Det er også store forventninger til en videre 
utvikling innen olje- og gassvirksomheten. Den positive utviklingen i kommunen har ført til 
at det foreligger mange planer for nye bolig- og næringsområder. Stor trafikkvekst med 
forventninger om ytterligere økning har utløst behovet for en mer framtidsrettet 
infrastruktur. 
 
Hammerfest kommune og Statens vegvesen vil gjennom planforslaget bidra til økt 
trafikksikkerhet, bedre framkommelighet, en mer forutsigbar beredskap samt bidra til et 
bedre bomiljø. 
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4.3 Målsettinger for planforslaget 
Med bakgrunn i den samfunnsmessige utviklingen, problemområdene og framtidsvisjonene 
til Hammerfest kommune er det nedfelt følgende målsettinger for vegprosjektet: 
 

SARAGAMMEN - JANSVANNET: 
Sikre et effektivt, trafikksikkert og framtidsrettet hovedvegsystem gjennom Rypefjord, 
samt bidra til bedre bomiljø og effektiv atkomst til industriområder. Legge til rette for 
bygging av veganlegg i samsvar med Statens vegvesen sin arkitekturstrategi. 
 
Sikre en bedre differensiering av tungtrafikk og andre trafikantgrupper. 
 
Effektmål: 

• Forbedre framkommelighet og trafikksikkerhet ved å bygge ny veg og heve 
vegstandarden på eksisterende veg 

• Redusere tungtransport og mest mulig av øvrig biltrafikk i boområder  
• Utbedre og utvikle gang- og sykkelvegsystemet slik at flere skal velge å gå eller 

sykle 
• Forbedre trafikksikkerhet for skoleelever/barn og unge, spesielt langs Fjordaveien 
• Redusere antall avkjørsler mot hovedvegen for å øke trafikksikkerheten  
• Flytte trafikk bort fra rasfarlig veg for å øke beredskap og sikkerhet 
• Opprettholde funksjoner knyttet til havn og friluftsområder ved Saragammen 
• Redusere støy og miljøbelastning 
• Sikre helhet i utformingen og arkitektonisk kvalitet gjennom etablering av en 

formingsveileder på strekningen Saragammen – Fuglenes 
• Sikre en stiforbindelse langs Jansvannet ved rv. 94 

Effektmålene er en beskrivelse av forhold som man ønsker å oppnå ved gjennomføringen av 
vegprosjektet. Målene peker tilbake på problemer og utfordringer, samt behov som 
vegprosjektet skal søke å imøtekomme. 

 

4.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Utarbeidelsen av detaljregulering bygger på vedtatt kommunedelplan med 
konsekvensutredning for rv. 94 - Utredning av omkjøringsalternativer.  Detaljreguleringen 
fra Saragammen til Jansvannet er derfor ikke underlagt krav om konsekvensutredning. Det er 
likevel et krav om at planforslagets konsekvenser skal belyses. 
 
Vedtatt kommunedelplan har ikke avklart mulige områder for lagring av overskuddsmasser.  
I planforslaget var det listet opp en rekke mulige lagringsområder for overskuddsmasser.  
Et fellestrekk for alle disse områdene var at de innehar en eller annen form for utfylling av 
areal for etablering av framtidig virksomhet. 
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Hammerfest kommune sitt behov for masser til utfylling overstiger masseoverskuddet fra 
vegprosjektet opptil flere ganger. En rekke aktuelle utfyllingsområder er avklart i andre 
planer.  Areal for deponering av overskuddsmasser vil derfor ikke inngå i dette planarbeidet. 

 

4.5 Rammer og premisser for planarbeidet 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Formålet med nasjonale forventningers rolle til plansystemet er blant annet å sikre at viktige 
utfordringer ved samfunnsutviklingen blir ivaretatt gjennom planleggingen. Nasjonale 
oppgaver og interesser som regjeringen mener er viktig skal være vurdert i planleggingen. 
 
Det overordnede målet for regjeringens transportpolitikk er å tilby et effektivt, tilgjengelig 
og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer 
regional utvikling. Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp ved hjelp av 
kollektivstrategi, sykkelstrategi og gåstrategi. 
 
Viktige virkemidler for å redusere veksten i biltrafikken er en bedre samordning av areal- og 
transportpolitikken, gode løsninger for kollektivtrafikken og et godt utbygd gang- og 
sykkelvegnett. Det er en nasjonal målsetting å øke sykkelandelen for dekking av 
transportbehovet 
 
Nasjonal transportplan 
Vegprosjektet er ikke omtalt i nasjonal transportplan (NTP). Det arbeides imidlertid med å få 
prosjektet inn i NTP og det kommende handlingsprogrammet. 
 
Planstatus for området 
Det er nylig utarbeidet en kommunedelplan for Rypefjord. Kommunedelplanen angir 
framtidige føringer for arealdisponeringen innenfor planens avgrensing. 
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Figur 3. Vedtatt kommunedelplan for Rypefjord.  
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

5.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger i Hammerfest kommune, sør for byens sentrum. Planområdet starter ved 
Saragammen sør for Rypefjord, passerer gjennom industriområdet i Indre Rypefjord, og 
følger delvis Havnevegen før ny veg koples på eksisterende rv. 94 ved Mørenot AS, og følger 
denne opp til Jansvannet, se skisse. 
 

 
Figur 4. Planstrekning, Saragammen – Jansvannet. 
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5.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 
Arealbruken langs planstrekningen varierer stort. Området ved Saragammen framstår som et 
idyllisk boområde. Her er noen få bolighus lokalisert til en liten landtunge. En grønn slette 
skiller rv. 94 fra bolighusene. Landtunga gjør at det er dannet en naturlig vik. I vika er det 
etablert en molo for fritidsbåter hvor også et mindre havneanlegg er etablert. Flere naust 
ligger i tilknytning til havn.   
 
Ny veg vil passere gjennom Rypefjord, nært sjøen. Området har en mangfoldig arealbruk 
bestående av næringsvirksomhet, boliger, kirkegård samt atkomst til Polarbase. Det er 
næringsaktiviteten som dominerer området. I nær tilknytning til ny veg ligger Bilpleie AS, 
Mørenot, Bildekk AS, Statoil, Rypefjord brygge, Kræmerbygget med blant annet Bohus, Båt 
og motor med flere. Kirkegård og boligområder er også lokalisert nær områder der ny veg 
planlegges. 
 
I forbindelse med regionreformen fra 2010 ble Havnevegen omklassifisert til riksveg som 
følge av at Polarbase ble tildelt status som nasjonal havn. Havna er inne i en positiv utvikling 
og trafikken til og fra havna øker for hvert år. 
 
Ved Mørenot koples ny veg på eksisterende rv. 94. Videre nordover mot Jansvannet er 
bolighus lokalisert nær, til dels svært nær, vegen på begge sider. Jansvannet er byens mest 
brukte friluftsområde, og byens eneste skog er lokalisert til den nordlige enden av vannet. 
 
En rekke nye boligområder er planlagt etablert i Rypefjord, Indre Rypefjord og ved 
Jansvannet.  
 

5.3 Trafikkforhold 
I forbindelse med kommunedelplanarbeidet ble det utarbeidet en trafikkanalyse. Analysen 
viser trafikkfordelingen for de ulike vegalternativene. 
 
Trafikktellinger viser at trafikken er sterkt økende fra Saragammen og opp mot jansvannet. I 
Saragammen passerer ca. 1800 kjøretøy daglig. I kryss ved Mellomveien er trafikken økt til 
4200 kjøretøy daglig, mens den ved Jansvannet er på hele 6700 kjøretøy. Fartsgrensen på 
planstrekningen varier i dag fra 50 - 70 km/t. Ved Jansvannet er fartsgrensen redusert fra 
60 km/t til 50 km/t for økt trafikksikkerhet.  
 
Trafikktallene er basert på tellinger, og tar ikke hensyn til planlagt utvikling som framgår av 
vedtatt kommunedelplan. 
 
Trafikktallene for 2013 gjennom Rypefjord framgår av figuren på neste side: 
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Figur 5. Trafikktall pr. døgn gjennom Rypefjord. 
 
 

5.4 Teknisk infrastruktur 
Infrastrukturen i planområdet er omfattende.  
 
Gatebelysning er etablert langs store deler av vegstrekningen. Høyspenningsanlegg ved 
Rypefjord følger eksisterende veg.  Ved Jansvannet krysser høyspenningsanlegg vegen. 
 
I Indre Rypefjord er kommunale pumpestasjoner etablert like ved Havnevegen.  
 
En trafostasjon til Hammerfest energi ligger like ved eksisterende veg. 
 
Fra Jansvannet går det en avløpsledning under eksisterende veg. Her krysser også et 
høyspenningsanlegg. 
 
Sosifiler som viser kommunale ledningsnett og rør i grunnen er innhentet fra Hammerfest 
kommune. Ledninger og rør krysser vegen mange steder. 
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5.5 Landskapsbilde/bybilde 
Saragammen: 
Den relativt lave fjellsiden mot havet er bratt. Saragammen ligger i en liten vik på tidligere 
sjøbunn, der bebyggelse er lokalisert på en landtunge. Fjellet danner et lite og klart definert 
landskapsrom, med fjellrygg som danner silhuett i begge ender. Rv. 94 følger detaljene i 
landskapet og ligger fint i terrenget. Viken ligger beskyttet mot de store kreftene som vind 
og bølger representerer ved at Sørøya ligger som en skjermende vegg mot storhavet. 
Nærmere og mot sørvest sees det nordligste Seiland med fjell på rundt 200-300 m.  
 
Mellom Saragammen og Sørøya mot vest er det store Sørøysundet. I forlengelse av 
landtungen er det bygget en molo til en liten lystbåthavn. En bekk fra Saragammvannet løper 
under rv. 94 og ut i havnens nordlige ende. 

 
Vegetasjonen er preget av barske vekstforhold - både med hensyn til det skrinne jordlaget 
og klimaet. Den består i hovedsak av gress, lyng og lav bjørk, som klynger seg til fjellsidene. 
 
På landtungen i Saragammen finnes en klynge nyere eneboliger. Innenfor havnemoloen er 
det flere ensartede og nyere naust, samt et servicehus. 

 
Rv. 94 er anlagt på en hylle langs fjellsiden og følger landskapsformen. Vegen ligger i kote 
4-10 med slak stigning mot nord. Det er anlagt en parkeringsplass med grusdekke for ca. 
6-8 biler. Fra p-plassen går det en grusveg opp til hytter på fjellet.  
 
Alt i alt fremstår Saragammen som velorganisert og idyllisk, med god kvalitet på det 
menneskeskapte. 
 
Rypefjord: 
Rypefjords viktigste landemerke er det karakteristiske fjellet Tyven på 418 m, nordøst for 
tettstedet. Også fjellene sør for Rypefjorden danner vegger i landskapsrommet. Mot sørøst 
strekker Indrefjorddalen seg. Terrenget i industriområdet/havnen er plant med bratte 
vegskråninger opp mot riksvegen. Selve Rypefjorden ligger svært beskyttet, med kort 
avstand til skjermende øyer og halvøyer. 
 
I området nær havnen er det ikke mye vegetasjon. Her finnes primært restarealer der ulike 
gresser og urter har etablert seg. Mellom havnefronten og riksvegen ligger en kirkegård med 
en del trær. De omkringliggende fjellene er relativt karrige med mye fjell i dagen. I de private 
hagene langs rv. 94 er det derimot frodig vegetasjon. 
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 Figur 6. Havne- og industriområdet i Rypefjord, sett mot sør. 

 
Rypefjorden beskyttes mot pålandsvind av Rypeklubben, en liten halvøy av en fjellknaus på 
115 m vest for havnen. En elv kommer ned fra Indrefjorddalen og er lagt i kulvert under 
Havneveien i industriområdet. Det finnes fortsatt en liten rest av naturlig fjære hvor 
småbåteiere bruker til å ha båter liggende. Fjordelva løper i kulvert under rv. 94, langs med 
kirkegården og Bohus møbelvarehus, og videre under Havneveien i lang kulvert til sjøen. 
 
Rypefjordens boligområder er bygget opp omkring fjorden med unntak av bebyggelsen inne 
i Indrefjorddalen. De eldre boligene, som typisk er eneboliger, følger landskapets linjer samt 
riksvegen. Nyere boligområder domineres av større leilighetsbygg.  
 
Nedfor riksvegen finnes en broket blanding av bygninger. Eneboliger, kapell, møbelbutikk, 
bensinstasjon, dagligvarebutikk, bilforhandler, tekniske bygg mm. Ved havnen er det i de 
senere år kommet mer industri og handelsvirksomheter, som grunnet sin størrelse avskjærer 
en stor del av boligbebyggelsens kontakt til sjøen. Videre ut mot Tennskjæret har Polarbase 
etablert seg som et viktig næringsknutepunkt og er blant annet Barentshavets hovedbase for 
olje- og gassrelatert virksomhet. Her ligger store fabrikks- og lagerbygninger. Mellom 
adkomsten til Polarbase og riksvegen ovenfor, ligger et boligområde. Nedenfor adkomsten 
er mindre virksomheter med kaianlegg lokalisert. Midt i fjellsiden mot sør ligger et 
høydebasseng nokså eksponert. I den nordlige del av Indre Rypefjord dominerer flere store 
tankanlegg tett mot sjøen.  
 
Rv. 94 følger kysten i variert avstand, men bak bebyggelse. Sør i Indre Rypefjord ligger rv. 94 
eksponert på en hylle over bebyggelsen. Havnefronten skjemmes av stygge fyllinger og mye 
forurensning. Havnearealet har utviklet seg uten en helhetlig plan, og fremstår lite estetisk.   
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Arealet fra havnen opp til kirkegården og riksvegen fremstår kaotisk og nedslitt. 
Næringsbygninger er etablert uten verken å forholde seg til landskapets linjer, skala eller 
form på eksisterende bebyggelse. Store arealer ligger brakk og blir brukt til parkering, 
henstilling av konteinere, båtvrak, lagring eller søppel. Asfaltdekke finnes som 
usammenhengende øyer. Havnemiljøet domineres av spredte bygninger av svært ulik 
størrelse og form. Innbyggerne, som engang bosatte seg her pga. tilgang til sjøen, er blitt 
fratatt denne, og har i tillegg mistet den vakre utsikten over fjorden. 

 
Jansvannet: 
Jansvannet omkranses av kupert fjellandskap med fjellet Tyven 418 m ruvende mot sør og 
med Salen mot nord. Riksveg 94 er lagt på fyllmasser og danner Jansvannets vestlige 
avgrensning. Mot nord stiger en fyllingsskråning opp mot handlesenteret Storsvingen og 
fremstår som en rent teknisk nødvendighet uten forsøk på tilpasninger til landskapet. 
 
Vegetasjonen rundt Jansvannet domineres av bjørkeskogen, som i Hammerfest kalles byens 
eneste. Ellers består området av graseng og fjellkreklinghei, samt myr. Det er ikke lagt jord 
på fyllingsskråninger mot vannet, noe som vanskeliggjør naturlig etablering av  
vegetasjonsdekke. 

 
Jansvannet har opparbeidede stier, lysløype, oppholds-, bål- og grillplasser som brukes til 
friluftsaktiviteter året rundt. 
 
Storsvingen er nylig blitt handlesenter med blant annet Rema 1000, Elkjøp og Møbelringen. 
Bygningene er formet som store klosser og kommuniserer dårlig med friluftsområdet 
Jansvannet. Det er ikke gjort forsøk på avbøtende tiltak som treplanting eller annet som 
kunne vært en buffer. Rørvikas boligbebyggelse ligger sør for Jansvannet, på den andre 
siden av riksvegen. 

 
Den knapt synlige Gammelveien oppe i skråningen nordøst for Jansvannet rommer en 
verneverdig bru, sannsynligvis bygd samtidig med Gammelveien i årene 1896-1898. 
Gammelveien brukes i dag som tursti. 
 
Jansvannet er et mye brukt friluftsområde og har stor betydning for lokalbefolkningen. 
Friluftsområdet er tilrettelagt med stier og lysløyper, men fremstår ellers med naturpreg. 

 

5.6 Nærmiljø/friluftsliv 
Store deler av bebyggelsen i Hammerfest er etablert langs eksisterende rv. 94. Lokale 
terrengformasjoner med sterkt skrånende terreng ned mot sjøen gir få andre lokaliserings-
muligheter. Veg og bebyggelse er derfor konsentrert til kystlinjen hvor også eksisterende rv. 
94 går, og store deler av bomiljøet belastes derfor av biltrafikken. 
 
Saragammen: 
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Ved Saragammen ligger noen få hus mellom vegen og sjøen, med en idyllisk plassering ute 
på en landtunge. Innenfor moloen ligger flere naust, her er også etablert flytebrygger med 
kaiplass for båter. 
 
Rett ovenfor naustene ligger en parkeringsplass på fjellsiden av vegen. Parkeringsplassen er 
en innfallsport til et friluftsområde på fjellet, og brukere av båt lokalisert til moloen.  

 

 
Figur 7. Parkeringsplass ved Saragammen. 
 
Rypefjord: 
Indre Rypefjord framstår som et differensiert område bestående av boligbebyggelse og 
næringsvirksomhet. Ved innkjøringen til Polarbase ligger to mindre boligområder. 
Boligområdet nærmest Polarbase har ca. 20 husstander. Like øst for dette området ligger et 
boligområde med ca. 10 husstander. 
 
Midt i Indre Rypefjord på en utfylling i havna ligger Rypefjord brygger. I bygningsmassen 
inngår forretninger, leiligheter og kontorer. På sørøstsiden ligger Kræmerbygget med Bohus. 
Området her nyttes i hovedsak til næringsvirksomhet.  
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Figur 8. Indre Rypefjord. 
 
Videre nordover er boligbebyggelse lokalisert nært inntil vegen på begge sider. Alle hus har 
stort sett egne avkjørsler. Et smalt fortau går langs de sørlige deler av vegen. Videre 
nordover endres fortau til gang- og sykkelveg. 
 
Det er et stort innslag av myke trafikanter langs strekningen. Fjordtun skole ligger i 
Rypefjord og har ca. 250 elever fra 1. – 10. klassetrinn. Det er derfor mange skoleelever som 
nytter strekningen. Areal for myke trafikanter er av varierende kvalitet, og er på deler av 
strekningen svært smal, se bilde. 
 

 
Figur 9. Eksisterende rv. 94 med fortau. 
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Figur 10. Fortau og avkjørsler langs rv. 94. 
 

 
Figur 11. Overgang fra fortau til gang- og sykkelveg. 
 

 
Figur 12. Fjordaveien x Mellomveien. 
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Jansvannet: 
Vegen fortsetter opp mot Jansvannet, og på siste del av strekningen er det boligbebyggelse 
kun på sjøsiden av vegen. Jansvannet representerer det mest brukte friluftsområde i 
Hammerfest. Deler av arealet ved Jansvannet er avsatt som statlig sikret friluftsområde. 
Jansvannet er også byens mest brukte friluftsområde. Området har tursti langs vannet og 
tilrettelagte grillplasser. Kulturstien strekker seg opp mot fjellet videre nordover. 
 
Her ligger et bilbasert forretningsområde grunnet beliggenheten. Området ved Jansvannet 
står foran en betydelig utvikling. Flere boliger samt ny næringsvirksomhet planlegges 
lokalisert til området.  
 

5.7 Naturmangfold 
Berggrunnen er variert på strekningen og består hovedsakelig av glimmergneis, 
glimmerskifer og sandstein. Sandstein og glimmerskifer forvitrer lett og gir godt grunnlag 
for plantevekst. Det er en del morenemasser ved Fuglenes og Jansvannet. Det er 
breelvavsetninger i Indrefjorddalen (Rypefjord). For øvrig består løsmassedekket av et svært 
tynt lag med jordmasser (stedvis myr) på fjell. Vegetasjonen er sparsom.   
 
Flora: 
Det ble under befaring ikke registrert vegetasjonstyper eller naturtyper med stor verdi for 
naturmangfold i området. Det er i hovedsak bærlyngmark og rabbesamfunn, samt litt myr 
ved Jansvannet. Vegetasjonen i planområdet er i hovedsak lavtvoksende urter og gras. Det er 
bjørkeskog ved Jansvannet. 
 
Ved synfaring ble bare vanlige arter registrert, men noe av arealet var relativt artsrikt. Det 
gjelder spesielt berget ved Jansvann. Følgende arter ble registrert i stor utstrekning/antall: 

 
Sølvbunke, smyle, fjellmarikåpe, kvitkløver, blåbær, blokkebær, kvitkløver, blåklokke, 
gullris, engsyre, fjelltistel, harerug, gjerdevikke, fuglevikke, gulaks, fjelltimotei, 
rosenrot, teiebær, svarttopp, kvitbladtistel, småengkall, jåblom, reinfann, ryllik, 
høymol, hundekjeks, hestehov, geitrams, engsoleie, engsyre, svever og løvetann. Ved 
selve Jansvann og kantsonen til vannet var det også myrhatt, bjønnskjegg, bukkeblad, 
elvesnelle, sibirgressløk, bekkeblom, duskmyrull og flaskestarr. Orkideen grønnkurle 
ble registrert ved område for tunnelinnslag ved Rypefjord. Grønnkurle er en relativt 
vanlig orkide som helst vokser på baserik grunn på slåttemark, naturbeitemark og myr. 
På de små lokalitetene med noe tilnærmet naturlig fjæresone (Saragammen og 
Rypefjord) var det strandrug, strandarve, tangmelde, balderbrå, strandkjeks, østersurt 
og gåsemure. 

 
Det lille arealet med bjørkeskog ved Jansvannet har en økologisk viktig funksjon og en verdi 
for biologisk mangfold da det nesten ikke eksisterer skog i området. Det som er av skog gir 
økt artsmangfold av og både insekter, lav og fugl. Skogen har verdi for spurvefugl for å finne 
mat, skjul og mulig reirplass. Skogen er refugie for flere arter lav knyttet til skog. I tillegg vil 
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dette være en kontinuerlig frøspreder som kan sikre oppslag av skog dersom 
beitepåvirkningen reduseres eller blir borte i områdene rundt. 
 
Det er ingen registreringer av prioriterte, truede eller utvalgte naturtyper i naturbasen 
(miljødirektoratet) eller rødlista plantearter (artsdatabanken) i planområdet. Det ble heller 
ikke gjort funn av plantearter som er regnet som truede eller sårbare (kategoriene CR, EN og 
VU i Norsk Rødliste for arter 2010).  
 
Fauna: 
Det er i planområdet ingen viltregistreringer i naturbasen (miljødirektoratet).  
 
Innerfjordelva (Rypefjord) er preget av inngrep og har bare en sparsom bestand med 
bekkørret (Muladal, 2008). Det er også en bestand av ørret i Jansvannet, og denne har en 
viss verdi for sportsfiske i bynært område, men den har ingen spesiell verdi for biologisk 
mangfold. Bekken ved Saragammen har ingen fiskebestand og er heller ikke egnet som 
gyte- og oppvekstområde for anadrom fisk. 

 

5.8 Kulturmiljø og kulturminner 
Med kulturminner siktes det til alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med 
kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller 
sammenheng. 

 
Saragammen: 
Ved Saragammen er det registrert to kulturminnelokaliteter, ett funnsted i Askeladden og to 
anlegg ble registrert under NIKUS befaring. 
 
Ask. Id 37248 – Gammetuft. Det er registrert en gammetuft på en liten høyde i kant av 
Saragamberget. Tuftens status er uavklart. 
 
Ask. Id 46844 – hustuft fra steinalder. Tuften er et automatisk fredet kulturminne 
 
Ask. Id 56606 – Funnsted. Skjelett og hornrester. Vernestatus er uavklart. 
 
Felt Id 1 - Steinsetting/kammer. Anlegget består av steinblokker som utgjør et kammer. Et 
mulig gjemmested fra 2. verdenskrig. 
 
Felt Id 2 – Steinsetting 
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Figur 13. Kulturminnelokaliteter i Saragammen og ved Jansvannet i Hammerfest. 
 
Rypefjord: 
Det er registrert to kulturminner i Rypefjord. 
 
Ask. Id 84719 – Indrefjord kirke. Kirken er fra 1956, og er ikke fredet. 
 
Ask. Id 88061 – Kirkegård. Kirkegården rundt Indrefjord kirke er fra1885. Denne er velholdt 
og fortsatt i bruk. 
 
Jansvannet:  
Det er ingen registreringer i Askeladden eller Sefrak ved Jansvannet. Fra kommunalt hold 
opplyses det at Jansvannsveien betraktes som et kulturminne. Under befaring utført av NIKU 
ble det registrert et anlegg, felt Id 3 – Steinsetting. Anlegget ble oppdaget under befaring i 
2009 og ligger på toppen av en høyde. Sannsynligvis er anlegget fra nyere tid. 
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Figur 14. Mulig kulturminne ved Jansvannet. 

 
For nærmere informasjon om lokalitetene henvises det til rapport om «Bybilde, 
naturressurser, by-, kultur- og naturmiljø», rapport fra Statens vegvesen 2010.  
 

5.9 Naturressurser – reindrift 
Samisk reindrift baseres på at reinen beiter på utmark hele året. Naturforhold og reinens 
behov for beite varierer mellom årstidene. Reinen må derfor flytte mellom de ulike 
beiteområdene. Reindriften er derfor en arealkrevende næring hvor beiteområder og trekk- 
og flyttleier er av betydning for ressursgrunnlaget. 
 
Hele Kvaløya er i bruk til vår- og sommerbeite, kalvingsland og luftingsområder for rein fra 
reinbeitedistrikt 20 Fala/Kvaløy. Beitetiden er i perioden fra tidlig i mai til slutten av 
september. 
 
Reinen ankommer Kvaløya i begynnelsen av mai ved å svømme over Guohcarassa. Områdene 
på vestsiden av øya er mest attraktive for oksrein. Simler med kalv trekker vestover noe 
lenger ut på sommeren. 
 
Reinen samles i månedsskifte august/september til oppsamlingsområdet på 
Storfjell/Hyttavaggi. Herfra flyttes reinen samlet til sørenden av øya, før den svømmer over 
til fastlandet. Her foretas merking og høstslakting. Etter dette starter flytting videre sørover 
til vinterbeiteområde i Kautokeino kommune. 
 
Hammerfest kommune og reindriften har i samarbeid satt opp et gjerde for å hindre reinsdyr 
i å komme inn i boligområder og offentlige byrom. 
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Saragammen:  
Ny veg følger eksisterende veg ved Saragammen. Her ligger 3 mindre dalfører. Reinen 
trekker ofte ned i disse dalførene på sommerstid. Trekkrutene er symbolsk angitt på 
kartgrunnlaget. 
 

 
Figur 15. Trekkruter i dalførene ved Saragammen. Kilde: Reinbeitedistriktet Kvaløy. 

 
Jansvannet: 
Rypefjellet øst for Jansvannet er et frodig og godt beite for oksrein. Slike beiteområder er en 
knapp ressurs. Oksrein har stor betydning i forhold til reproduksjon av reinflokken. Oksrein 
har stor verdi, den holder flokken i ro og har stor toleranse i forhold til inngrep. 

 
Ved Jansvannet er det registrert en trekkled like nordvest av vannet som passerer rett 
gjennom et butikkområde. I møte med reinbeitedistriktet vises det i tillegg til to andre 
trekkruter, se kart: 

 

 
Figur 16. Trekkruter for rein ved Jansvannet. Bred strek, kilde: Reindriftsforvaltning. Smal strek, kilde: 
Reinbeitedistriktet, Kvaløy. 
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Rypfjellet ved Jansvannet med tilhørende trekkleder vurderes til å ha stor verdi for 
reindriften. Planlagt utbygging vedtatt i kommunedelplan for Rypefjord vil redusere 
områdets verdi for reindriften betraktelig, store arealer er disponert til boligformål og 
næringsvirksomhet. 
 

5.10 Geologi 
Ingeniørgeologiske feltundersøkelser er utført i 2012. Befaring er utført langs traseen, i 
påhuggsområder og over planlagt tunneltrase. Observasjonene i felt omfatter 
bergartsfordeling, oppsprekking, svakhetssoner, hydrologi, spenningsytringer, 
kvartærgeologi, påhuggsmuligheter, skredfare og behov for grunnundersøkelser. Det er 
også utført refraksjonsseismikk i kartlagt svakhetssone rett sør for påhugg i Rypefjord. 
 
Berggrunn er av eokambrisk til kambrisk alder (600 – 488 millioner år siden) og tilhører 
Kaladekkekomplekset. Kaladekkekomplekset inneholder bergarter av sedimentær 
opprinnelse, og domineres av metamorfe sandsteiner og skifere som det meste stammer fra 
brede kystsletter og grunne sokkelområder. Disse bergartene ble i forbindelse med den 
kaledonske fjellkjededannelsen transportert over store avstander og stablet oppå hverandre 
som enorme skyvedekker. 
 
Berget mellom Saragammen og Rypefjord består delvis av en mørk, laminert kvartsitt og 
delvis av foldet gneis og sandstein. I vegskjæringen ved det nordlige påhugget i Rypefjord er 
et ca. 1 m tykt lag med grove feltspat-, kvarts- og granatkrystaller synlige. 
 
Det er ingen tjern over tunnelen. En liten bekk renner på østsiden av tunneltraseen. Bekken 
har utløp i fjorden ca. 50 meter utenfor planlagt tunneltrase. 
 
Det forventes ikke høye bergspenninger. 
 
Det er ikke registrert skredhendelser i påhuggene. Urmasser ved påhugg i Saragammen kan 
imidlertid medføre steinsprangfare. Skredhendelser er registrert fra starten av parsellen og 
inn mot påhuggsområdet. 
 
For mer detaljert informasjon henvises det til ingeniørgeologisk rapport. 

 

5.11 Forurenset grunn 
Det er i forbindelse med planlegging av ny veg behov for å kartlegge forurensing i grunn og 
sjøsedimenter i Rypefjord. Akvaplan-niva har gjennomført supplerende prøvetaking til flere 
tidligere undersøkelser i området, og utført risikovurdering av forurenset grunn og 
sjøsedimenter. 
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Ved Rypefjord var det ingen stoffer som overskred akseptkriteriene for helserisiko eller 
spredning. Det var typisk for området at akseptkriteriene kun ble overskredet i enkeltprøver, 
men ikke for gjennomsnittet over hele området. 
 
I Rypefjord var sedimentene noe mindre forurenset enn ved Fuglenes, men også her var det 
flere stoffer som tilsvarte tilstandsklasse 4 (dårlig).  
 

5.12 Støy 
Bebyggelsen i Rypefjord har fått lov til å utvikle seg nært opp til riksvegen. 
Terrenget skråner også slakt oppover fra sjøen. Støy har sterkest effekt oppover. 
Med bakgrunn i den positive utviklingen i Hammerfest vil stadig flere boliger 
utsettes for støy over grenseverdiene, se vedtatt kommunedelplan for rv. 94 samt 
rapport som viser støyberegninger for ny rv. 94.  
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6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

6.1 Planlagt arealbruk 
Reguleringsformål og løsninger 
I reguleringsplankartet representerer de forskjellige fargene ulike formål. Følgende formål er 
tatt med i planforslaget: 

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1): 
- Boligbebyggelse 
- Forretninger 
- Bolig/forretning 
- Forretning/tjenesteyting 
- Forretning/tjenesteyting/kontor/næring 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2): 
- Kjøreveg  
- Fortau 
- Gang- og sykkelveg 
- Parkering 
- Annen veggrunn – teknisk anlegg 
- Annen veggrunn – teknisk anlegg/motfylling i sjø 
- Annen veggrunn – grøntareal, SVG1 
 
Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3): 
- Grønnstruktur 
- Friområde 

 
Landbruks-, natur - og friluftsformål samt reindrift (pbl § 12-5 nr. 5): 
- LNFR  
- Friluftsformål 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl § 12-5 nr. 6): 
- Havneområde i sjø 
- Naturområde 
 
Hensynssoner (pbl § 12-6) 
- Frisiktsoner H140 
- Sikring av tunnel H190 
- Faresone høyspentkabler H370 
- Hensynssone kultur H570 
- Båndlegging for regulering etter pbl, H710 
 
Områdebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 1) 
- Midlertidig anleggs- og riggområde 
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6.2 Tekniske forutsetninger 
Kjøreveger 
Vegutformingen framgår av håndbok 100 Veg og gateutforming. Håndbøkene gir en 
detaljert beskrivelse av hvilke krav som stilles til utforming av veger, gater og tunneler. 
Statens vegvesen baserer valg av dimensjoneringsklasse på årsdøgntrafikk (ÅDT) i 
prognoseåret og områdetype. 
 
Rv. 94 er eneste innfartsveg til Hammerfest og har blandet lokal- og fjerntrafikk. 
Planstrekningen har en varierende trafikkmengde og ulike omgivelser, noe som medfører 
ulik krav til vegstandard. Arealtilgangen for bygging av ny veg er også stedvis marginal. 
 
Det er gjort vedtak om at ny veg fra Skaidi til Hammerfest (Melkøya) skal baseres på en total 
vegbredde på 8,5 meter uavhengig av trafikkgrunnlag mm. Vedtaket er gjort for å unngå 
standardsprang på vegutformingen. 
 
Vi har underveis i planarbeidet foreslått å endre vegstandarden på deler av strekningen.   
Vi legger til grunn følgende forslag til vegprofil: 
 
Rv. 94 - ny omkjøringsveg fra Saragammen til Jansvannet planlegges etter ulike 
dimensjoneringsklasser på strekningen. Vedlagt følger en oversiktstegning som viser 
dimensjoneringsklasser for delstrekninger 

 

Figur 17. Vegprofiler. 
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Fra Saragammen til rundkjøring i Rypefjord planlegges det med H2 – Nasjonal hovedveg, 
ÅDT 2200 og fartsgrense 80 km/t.  

Figur 18. Ny veg fra Saragammen til rundkjøring i Rypefjord, profil fra 0 – 2690. 
 
Fra rundkjøring i Rypefjord planlegges det ut fra en gatestandard på en ca. 600 meter lang 
strekning mot Jansvannet (ca. profil 2050 til profil 2690). 

 

 

Figur 19. Ny gate fra rundkjøringen i Rypefjord til profil 2690. Tverrprofil for ny veg – gatestandard. 
 
Bakgrunn for valg av gateprofil er basert på flere hensyn. Fra rundkjøringen i Rypefjord og 
videre nordover mot Mørenot AS er det mange avkjørsler og atkomstveger inn mot ny rv. 94. 
Arealtilgangen for bygging av ny veg er stedvis marginal. Mange myke trafikanter vil benytte 
fortau og gang- og sykkelveg, og mange vil krysse ny veg fordi bebyggelse og 
næringsvirksomhet er lokalisert på begge sider av vegen. Vi har derfor ønsket en 
vegstandard som innbyr til lavere fart, redusert arealbruk, bedre trafikksikkerhet for alle 
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trafikantgrupper og bedre bomiljø som følge av mindre støy for nærliggende boliger. 
Gatestandard har i utgangspunktet lavere fart, og innbyr også til en lavere kjørehastighet. 
 
For å opprettholde krav til framkommelighet og vedtak om 8,5 m vegbredde fra Skaidi og 
fram til Melkøya er kjørebanebredden for hvert kjørefelt økt fra 3,0 til 3,25 meter. Utvidelse 
av kjørebanebredden skal sikre ensartet standard for kjørende.   
 
Fra profil 2690 til profil 3535 planlegges det gatestandard med et 3,0 m bredt fysisk skille 
mellom kjøreveg og fortau/GS-veg. 

Bakgrunn for valg av denne gateprofilen er dels en videreføring av de samme momentene 
som ovenfor. Vegen er skoleveg, og mange unge, myke trafikanter forventes derfor å krysse 
vegen. Hensynet til bomiljø, redusert støybelastning som følge av redusert hastighet og en 
utforming av vegen som reelt innbyr til lavere fart har vært viktige vurderingskriterier. 

Gatestandarden benyttes når trafikkgrunnlaget ligger mellom 8000 og 15000 kjøretøyer 
daglig. 

 
Figur 20. Ny veg, tverrprofil for ny veg – gatestandard. 
 
Fra profil 3535 og opp til Jansvannet planlegges det H1 vegstandard med et 3,0 m bredt 
fysisk skille mellom kjøreveg og fortau/GS-veg som opprinnelig planlagt. 
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Figur 21. Ny veg, tverrprofil for ny veg – H1-standard. 
 
Tunnelen på strekningen vil ha en profil tilpasset trafikkmengden. Trafikkmengden er 
beregnet til 2200 kjøretøy i døgnet (ÅDT) for år 2040. Sør for Saragammen er det planlagt en 
storstilt næringsutbygging og flere boligområder planlegges i nærområdet. 
 
For å sikre myke trafikanter tilgang til bolig- og næringsområder har vi valgt å legge til rette 
for at gående og syklende kan benytte tunnelen. I planarbeidet er derfor følgende profil lagt 
til grunn. Denne tunnelprofilen vil sannsynligvis bli endret til tunnelprofil 10,5GS. Profilet er 
ennå ikke vedtatt, men det arbeides med å få det inn i våre retningslinjer for utforming og 
bygging av tunneller. 
 

 
Figur 22. Tunnel, tverrprofil T12,5 for tunnelen. 
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Bakgrunn for valget er at avlastet riksveg er rasutsatt. Bakgrunn for valg av profil forutsetter 
at tiltak for utbedring av eksisterende veg i form av rassikring og tilrettelegging for gående 
og syklende på avlastet strekning ikke gjennomføres. Avlastet veg planlegges stengt for 
ordinær trafikk fra Leirvika og sørover mot Saragammen. 
 
Fravik fra vegnormal 
Det er gjennomført en trafikksikkerhetsrevisjon. Følgende fravik ble kartlagt: 

1. Atkomstveg til Polarbase. Krav til radius 60. Vi har radius 45 grunnet for lite tilgang 
til areal for radius 60. 

2. Krav om tosidig fortau på strekningen med gatestandard. Vi søker fravik om ensidig 
fortau på 3,5 meter. Vi ønsker en helhetlig løsning, og arealtilgangen for nevnte krav 
mangler på deler av strekningen. Vi har vegstandard i Saragammen og opp mot 
Jansvannet. Her er det kun krav om gang- og sykkelveg. 

3. Krav om tosidig sykkelfelt på strekningen med gatestandard. Vi ønsker en helhetlig 
løsning, og arealtilgangen for nevnte krav mangler på deler av strekningen. Vi har 
vegstandard i Saragammen og opp mot Jansvannet. Her er det kun krav om gang- og 
sykkelveg. 

4. Ved profil 3550 – 3600 er det et krav om radius 125. Vi har radius 100. Vi følger 
eksisterende veg. En omlegging vil nødvendigvis bety utfyllinger mot eksisterende 
bebyggelse på sjøsiden av vegen. 

5. Helling, rundkjøring ved Jansvannet. Vi er nært opp til krav, kan justeres. 
6. Stigning opp mot Jansvannet. Vi er nært opp til krav. Ikke mulig å justere mer 

grunnet topografi. 
7. Kjørefeltbredde med gatestandard. Krav om 3 meters brede ved ÅDT opp til 8000. Vi 

har 3.25 for å sikre en ensartet kjørefeltbredde på vegstrekningen. I tillegg er 
trafikktallene beregnet til ca. 8000 kjøretøy i døgnet ved profil 3500. 

 

6.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 
Vegstrekningen er ca. 4,2 km lang. Ny veglinje gir en innkorting på ca. 430 m. 
Hovedelementene på strekningen er tunnel fra Saragammen til Rypefjord på ca. 1420 m, ca. 
2,8 km hovedveg i dagen, to rundkjøringer, et fullkanalisert vegkryss, fylling i sjø og ca. 
1180 meter med sekundærveger. 
 
I tillegg tilrettelegges det for myke trafikanter med fortau og gang- og sykkelveg på hele 
planstrekningen. Busslommer på strekningen fornyes og tilrettelegges for universell 
utforming. 
 
Planen starter i Saragammen i profil 0 og følger i grove trekk eksisterende veg frem til 
tunnelpåhugget til Rypefjordtunnelen i profil 440.  
 
Rv. 94 planlegges på denne strekningen med H2-standard, med en 10 m bred fanggrøft for 
snøskred. På fjellet planlegges det for etablering av snøskjerm.  
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Fartsgrensen er på denne delstrekningen i dag 70 km/t. I Saragammen planlegges det også 
nytt kryss som atkomstveg til boliger og småbåthavn på nedsiden av rv. 94, med videre 
påkobling til eksisterende rv. 94 som går over Leirvikflåget. Det legges også til rette for 
utfartsparkering ved småbåthavna. Tidligere utfartsparkering på oversiden av vegen blir lagt 
ned. Eksisterende fritidsbolig/bolig på oversiden av vegen får opprettholdt eksisterende 
avkjørsel. Det blir etablert gjerde med rist over vegen for å unngå rein foran tunnelpåhugg. 
Ved profil 390 justeres terrenget slik at turvegen opp mot fjellet opprettholdes og kan 
brukes som i dag. 

 
Figur 23. Veg og tunnelpåhugg ved Saragammen.  
 
Eksisterende riksveg forbi Leirvika planlegges stengt for normal gjennomgangstrafikk. 
 
Det legges ut store areal til bolig- og næringsformål ca. 1 kilometer sør for Saragammen, i 
området kalt Straumen. Vi har derfor vurdert en løsning med separat gang- og sykkelfelt i 
tunnel som hensiktsmessig med bakgrunn i områdets nærhet til Rypefjord og Hammerfest.  
 
Mellom profil 440 og ca. profil 1860 er det planlagt en ca. 1,4 km lang T12,5 tunnel med 
tilrettelegging for separat gang- og sykkelfelt. Det pågår et arbeid sentralt i Vegdirektoratet 
hvor føringer for sykkeltrafikk i tunnel utredes. Dette kan medføre endringer i tunnelprofilen 
dersom nye føringer tilsier dette.   
 
I Rypefjord munner tunnelen ut i en ny planlagt rundkjøring, med vegarmer mot Polarbase 
og boligområde på oversiden av rv. 94. Pga. lite fjelloverdekning ved tunnelpåhugg vil det bli 
nødvendig å flytte eksisterende rv. 94 som ligger over tunnelen lenger inn i terrenget. Denne 
omleggingen må være utført før tunnelarbeidene starter opp.  
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Figur 24. Rundkjøring i Indre Rypefjord. 
 
Det legges også opp til en omlegging av inn- og utkjørselsforhold til Rypefjord brygger. En 
atkomst blir mot industriveien mot Polarbase, mot nord blir atkomst ved profil 2240. Det er 
også planlagt to nye T-kryss med vegarm til Kirkegårdsvegen og dagens rv. 94. 
 
Ny vegarm til Polarbase må legges på ei ny sjøfylling. Topp fyllingshøyde er satt til kote 
+3,0. Dette medfører et fyllingsbehov på ca. 30.000 m3. I tillegg må det, av geotekniske 
årsaker, bygges en motfylling i sjø for å hindre utgliding av fyllingsmasser. Kaiplassen til Båt 
og Motor kan derfor bli berørt ved at innseilingsdybden reduseres. 
 
Ved profil 2390 stenges eksisterende riksveg. Snulomme etableres. Mur etableres mot 
Mørenot. Formålet er å sikre areal til Mørenot slik at eksisterende drift ved bygget kan 
opprettholdes. Det legges også opp til avkjørselssanering og felles avkjørsel for boliger som 
ligger i Fjordveien 12 til 26. Avkjørsel til Fjordveien 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 og 26 legges 
til ca. profil 2520.  I tillegg er det, av hensyn til utemiljøet for boligene på denne 
strekningen, planlagt satt opp forstøtningsmur med støyskjerm mellom rv. 94 og 
atkomstveg på denne delstrekningen, se profil nedenunder: 
 

 
Figur 25. Normalprofil med felles avkjørsler. 
 
Det legges opp til fortausløsning mellom rundkjøring og fram til profil 2960, og gang-
sykkelveg videre opp til Jansvannet. Garasje ved profil 2540 og 2690 foreslås innløst. Hus 
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med gnr./bnr. 16/200 og 16/45 ved profil 2550 foreslås innløst. Planlagt vegbredde på 
fortau og gang- og sykkelveg er 3,50 m. Fra profil 2910 har vi valgt å føre atkomstveger rett 
ut på ny riksveg. Atkomstveg fra bolig ved profil 2910, 2990, 3010, 3030, 3060, 3135, 
3200, 3340 og 3390. I tillegg kommer to atkomster på sjøsiden av vegen ved profil 3180 og 
3210. 
 

 
Figur 26: Veg i Rypefjord mellom ca. profil 2250 -3000. 
 
Fra profil 3200 til 3800 følger rv. 94 dagens vegtrase. På denne strekningen legges det opp 
til rehabilitering og breddeutvidelse av eksisterende veg med busslommer, bygging av ny 
gang- og sykkelveg, oppstramming av vegkryss og avkjørsler. Garasje ved profil 2975 må 
innløses. 
 

 
Figur 27.  Ny veg fra profil 3000 – 3750. 
 
Fra profil 3800 opp til Jansvannet følger rv. 94 eksisterende veg med ny planlagt rundkjøring 
i krysset med Rypeklubbveien.  
 
Rv. 94 ligger på strekningen fra profil ca. 3700 og opp til planlagt rundkjøring i en stigning 
på i underkant av 7 %. Av denne årsak er det planlagt to kjørefelt fra ca. profil 3750 og opp 
til rundkjøringa. Denne løsningen med krabbefelt ligger inne i vedtatt detaljregulering for 
Rypklubbeide. Dette for å sikre framkommeligheten for tunge kjøretøy som skal videre mot 
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Hammerfest, slik at de ikke får stopp når venstresvingende kjøretøy som skal ned 
Rypeklubbveien må stanse opp pga. motgående trafikk. 
 
Fra rundkjøringen og nordover til reguleringsgrensen ved profil 4200 er det, på grunnlag av 
planlagt utvikling og trafikksikkerhetsmessige hensyn, foreslått tosidig gang- og sykkelveg. 
Her ligger rv. 94 i en stigning på ca. 4,4 %. Rundkjøringen er planlagt med fire armer for å 
ivareta atkomsten til framtidig boligfelt. 
 

 
Figur 28. Veg mellom profil 3750 -4150.  

 

6.4 Avlastet veg og forslag til omklassifisering 
Dette kapitlet er kun av orienterende karakter. Omklassifisering av veg skjer etter Vegloven, 
og følger andre prosessuelle krav regler enn plan- og byningsloven. Det blir derfor opprettet 
egen sak på temaet omklassifisering. 
 
Eksisterende rv. 94 fra Saragammen og forbi Leirvikflåget gjennom Indre Rypefjord til kryss 
med Havnevegen foreslås omklassifisert til kommunal veg. Fra kryss Havnevegen x rv. 94 og 
nordover blir en blindveg, og vurderes omklassifisert til privat veg. Strekningen fra 
Leirvikhaugen mot utfartsparkering ved Saragammen foreslås stengt for normal trafikk. 
 
I forbindelse med omlegging av riksveger har Statens vegvesen ansvar for å vurdere tiltak på 
avlastet veg. Man ønsker å se på muligheten for å oppnå: 
 

• Bedre trafikksikkerhet 
• Bedre miljø (støy, forurensning) 
• Bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere og syklister) 
• Bedre forhold for kollektivtransporten 

 
Tiltak på avlastet veg, eller omklassifisert veg er foreslått med henblikk på å få frem 
kostnadsestimat for foreslåtte tiltak. Dette gjelder strekningen fra Flågsletta/Leirvika til ca. 
profil 2500 ved Fjordaveien 21. Det vises også til forskrift om omklassifisering av avlastet 
riksveg med føringer for tilstandskrav før overlevering til Hammerfest kommune. 
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Gang- og sykkeltrafikk er foreslått lagt i tunnel. En forutsetning for dette er at det ikke skal 
gjennomføres tiltak for gående og syklende forbi Leirvikflåget. 
 
Rehabilitering av fortau fra Fjordaveien 37 til Fjordaveien 29 
På strekningen er det reasfaltert så mange lag at høydeforskjellen mellom veg og fortau er 
utjevnet. Det medfører en dårlig sikring av de myke trafikanter. Asfalten bør freses ned og 
kantstein settes pånytt.  
 
Oppstramming av kryss Breidablikk/Fjordaveien 
Krysset er ikke utformet iht. gjeldende retningslinjer og bør strammes opp. Fotgjengere må i 
dag gå ca. 20 m for å komme over vegen. Ny utforming vil gi mulighet for å optimalisere 
plassering av fotgjengerovergang, og det foreslås et langt opphøyd gangfelt på Fjordaveien 
for å få hastigheten ned. Begge grep vil kunne øke sikkerheten for fotgjengere. 
Det foreslås å bruke en utforming av belysningen ved det opphøyde felt som øker 
oppmerksomheten omkring kryssende fotgjengere (designstyrt trafikk). Utformingen vil 
kunne bidra til å endre oppfattelsen av strekningen fra å være riksveg til å være gate. 

 
Kollektivholdeplasser 
Holdeplassene ved Fjordaveien 37 og 31er ikke utført iht. prinsippene om universell 
utforming. Ventearealet bør rehabiliteres og det bør etableres ledelinjer fra leskur til 
bussinngang. Ideelt sett burde leskurene skiftes for å gi plass til rullestolbrukere. 
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7 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

7.1 Framkommelighet 
Bygging av tunnel og ny veg vil medføre en mer trafikksikker veg for alle trafikanter og gi 
standardheving og økt framkommelighet i forhold til dagens veg.  
 
Bygging av fortau og gang- og sykkelveg på strekningen vil gjøre at forholdet for myke 
trafikanter blir bedre. Antall direkte avkjørsler mot rv. 94 blir kraftig redusert ved bygging av 
felles atkomstveg til boligene i Fjordaveien 12-26. I tillegg samles flere avkjørsler langs 
andre deler av vegstrekningen. 
 
Det arbeides med en kollektivplan for Hammerfest. Vi har hatt en gjennomgang av 
stoppesteder for buss langs planstrekningen. Nye holdeplasser for buss framgår av 
planforslaget. 
 
Holdeplasser for buss er foreslått ved profil 50, 200, 2400, 2475, 2930, 2970, 3490, 3600, 
3960 og 4000. 
 
Sammen vil tiltakene gjøre framkommeligheten og trafikksikkerheten bedre på strekningen 
Saragammen-Jansvannet. 
 

 
7.2 Trafikkforhold 
Det er i 2013/2014 utført nye transportberegninger i forbindelse med detaljreguleringen. 
Nye trafikktellinger ble utført våren og høsten 2013. Ny trafikkfordeling er basert på 
tidligere trafikktellinger og framskrevne trafikktall er kalibrert etter de nye trafikktellingene. I 
tillegg er grunnlaget for framskrevne trafikktall til 2040 basert på: 
 

• Aktuelle boligutbyggingsområder som er lagt inn i kommunedelplanens areadel, 
hovedsakelig i Rypefjordområdet, samt mindre områder i sentrum og på Fuglenes 

• Generell vekst i de andre sonene er satt til ca. 0,5 %. 
 
Statistisk sentralbyrå sin befolkningsprognose for 2040, med mildere vekst for Hammerfest, 
tilsier et innbyggertall på 12.553 mennesker, dvs. en vekst på 2600 mennesker på 27 år. 
Videre er det lagt til grunn 2,54 personer i snitt pr. boenhet. 
 
Trafikkveksten i Hammerfest er beregnet til ca. 18 %. Til sammenligning er trafikkveksten for 
Finnmark fylke beregnet til ca. 10 % for samme periode. 
 
Framskrevne trafikktall fram til år 2040 framgår av figuren på neste side: 
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Figur 29. Beregnet daglige trafikktall for år 2040. 

 

7.3 Grunnforhold/geoteknikk 
Grunnforholdene på strekningen vurderes å være svært gode. Det er stort sett små 
løsmassemektigheter over berg. Vi har antatt og forutsatt at allerede etablerte sjøfyllinger 
som blir fundament for ny veg i Rypefjord har tilfredsstillende stabilitet. Store deler av 
vegprosjektet går langs eksisterende rv. 94, og det er få skader på denne i dag. Det er derfor 
kun undersøkt i tre delområder som er vurdert å være geoteknisk relevante: 
 
Saragammen: 
Det er undersøkt på venstre side av ny veg. Dybder til berg er påvist 6,9 - 26,9 meter. Det er 
et lag av trolig sand og grus i toppen med noe varierende mektighet. Påvist ned til ca. 7 
meter. I noen få borpunkter er det et lag med lav sonderingsmotstand på kote -3 til -4. 
Under dette er det meget fast, trolig morene, ned til berg. 
 
Rypefjord: 
Det er boret for å finne bergflate i tunnelpåhuggsområdet. Planforslaget sikrer tilstrekkelig 
areal til å få etablert tunnelpåhugget, men det kan være aktuelt med mindre justeringer av 
eksakt beliggenhet i byggeplanfasen. 
 
Det er tidligere undersøkt i sjøen i Rypefjord med tanke på utfylling. Grunnundersøkelsene 
viser lagdelt grunn med grus og sand over siltig leire. I leirelaget er det også enkelte lag av 
grovere masser. Dybder til berg er opp til 17 meter. For å sikre stabiliteten er det nødvendig 
med en motfylling i sjøen. 
 
Jansvannet: 
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Dybder til berg er påvist i intervallet 3,9-13,8 meter. Totalsonderingene viser et topplag 
med lav til høy sonderingsmotstand. Dette er trolig sandige og grusige masser. Deler av 
grunnen består også av tidligere utfylte masser. Topplaget har varierende tykkelse og er på 
det meste ca. 4 meter. På større dyp er det hard morene med høy sonderingsmotstand.  

 

7.4 Grunnerverv, eiendommer og rettighetshavere 
Vedtatt detaljregulering er et juridisk dokument som vil danne grunnlag for erverv av 
nødvendig grunn og rettigheter for å gjennomføre planen. Statens vegvesen prøver å få til 
minnelige avtaler. Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensen slik at arealet til 
samferdselsanlegg blir offentlig eiendom. Dersom minnelige avtaler oppnås, vil vedtatt plan 
være grunnlag for ekspropriasjon (tvungen avståelse) av grunn og rettigheter. 
 
Ekspropriasjon kan vedtas av kommunen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16- 2 
eller av regionvegkontoret med hjemmel i veglovens § 50. Erstatning for grunn og 
rettigheter ved tvungen avståelse blir fastsatt ved rettslig skjønn. 
 
Areal regulert til samferdsel og teknisk infrastruktur og offentlig friområde forutsettes 
ervervet av det offentlige, jf. første avsnitt. Vedtatt plan er gyldig for ekspropriasjon i 10 år 
etter kommunalt planvedtak. Areal angitt med midlertidig rigg- og anleggsområde 
forutsettes leid av det offentlige i anleggsperioden. 
 
Adresseliste 
Det er utarbeidet en liste over nærliggende og berørte eiendommer som berøres eller 
påvirkes av planforslaget. 
 
Berørt bebyggelse 
Det er utarbeidet en liste over eiendommer som blir direkte berørt av planlagt vegtiltak. 
Listen har 275 oppføringer, og følger derfor som vedlegg. 
 
Innløsning av bebyggelse 
Bebyggelse på følgende eiendommer må innløses som følge av tiltaket: 
 
Gnr. 16, bnr. 45: Enebolig 
Gnr. 16, bnr. 127: Enebolig 
Gnr. 16, bnr. 383: Garasje 
Gnr. 16, bnr. 90: Garasje 
Gnr. 16, bnr. 20: Garasje 
Gnr. 16, bnr. 2: Trafo 

 
Avkjørsler og andre naboforhold 
Bebyggelsen er etablert nær eksisterende riksveg. De fleste husstander har egne avkjørsler 
direkte ut på riksvegen. 
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7.5 Byggegrense 
Byggegrensen er utelatt fra reguleringsplantegningene. Dette innebærer at plan- og 
byggesaker behandles enkeltvis. Det opplyses om at generell byggegrense langs riksveg er 
50 meter jf. Veglovens § 29. Avstanden regnes fra vegens midtlinje. Regelen gjelder dersom 
ikke annet er regulert inn i reguleringsplan. Mange bygg ligger i dag mye nærmere enn 
dette. 

7.6 Teknisk infrastruktur – andre forhold 
I dette kapitlet inngår en kort omtale av forhold som påvirkes av forslag til ny veg gjennom 
Rypefjord.  

Høyspentledninger: 
Høyspentledninger over eksisterende veg ved tunnelpåhugg i Rypefjord må sannsynligvis 
flyttes. Eksisterende veg må legges noe lengre inn i terreng for at det skal bli mulig å 
etablere et sikkert tunnelpåhugg i Rypefjord.  

Trafo i Rypefjord: 
Trafostasjon i Rypefjord blir liggende der gang- og sykkelveg planlegges. Trafostasjon må 
derfor flyttes. Ulike løsninger vurderes av Hammerfest energi. 

Kommunale pumpestasjoner: 
To kommunale pumpestasjoner ligger nær nytt vegforslag i indre Rypefjord. 
Pumpestasjonene blir ikke direkte berørt, men det må sjekkes ut om avløpssystemet blir 
berørt. 

Kaianlegg til Båt og Motor: 
Kaianlegg til Båt og Motor blir berørt av utfylling i sjø i indre Rypefjord. Det må etableres en 
motfylling for å stabilisere fyllingen. Motfyllingen vil redusere dybden ved kaianlegget til Båt 
og Motor. 

Tiltak for å styre vannstrømmen i Indre Rypefjord: 
Hammerfest havn ha bedt oss om å vurdere tiltak i sjø for å styre vannstrømmen fra elva i 
indre Rypefjord bort fra molo. Dette for å hindre islegging i moloen. Vi har ikke foreslått 
noen konkrete tiltak. Forslag til tiltak må utarbeides i forbindelse med 
konkurransegrunnlaget. 

 

7.7 Landskap/bybilde 
Den nye rv. 94 vil på deler av strekningen føres i tunnel. Men der vegen skal ligge i dagen vil 
bedre linjeføring, kurvatur, avkjørselssanering, ny g/s-veg og rundkjøringer legge beslag på 
nytt areal og medføre store endringer av det nære landskapet. I det følgende omtales 
konsekvensene for de ulike områdene, fra sør til nord. 
 
Saragammen:  
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Påkoblingen av eksisterende veg i Saragammen vil skje i god avstand fra tunnelportalen, 
hvilket medfører en løsning der de to vegene vil ligge parallelt og tett inntil hverandre på en 
strekning av ca. 200 m. Miljøet omkring havnas naturlige fjære og naustene blir redusert 
betraktelig. Veganlegget vil øke i bredde fra ca. 10 m til 20-25 m, avhengig av løsning for å 
ta opp høydeforskjellen. Det er et omfang som vil bryte betydelig med skalaen i dette 
kystmiljøet. Det veletablerte havnemiljøet vil preges av det doble veganlegget. 
 
Rypefjord: 
Tiltaket vil bestå av tunnelpåhugg, påkobling til Havneveien, rundkjøring for adkomst til 
Polarbase og industriområde samt påkobling til eksisterende riksveg midt i Rypefjord. 
Påhugget vil være relativt beskjedent i omfang. En trase på eksisterende Havneveien vil ikke 
medføre store forandringer visuelt. Konsekvensen vil først og fremst være av bruksmessig 
karakter.  
 
Jansvannet: 
Det vil bli etablert et nytt kryss/rundkjøring ved den sørlige del av Jansvannet. Gang-
/sykkelveg langs Jansvannet vil legge noe beslag på det nærmeste areal til vannet, men 
endringene blir små. Derimot planlegger kommunen et nytt boligområde sør for Jansvannet. 
Denne vegarmen fra den nye rundkjøring på rv. 94, vil medføre store terrengendringer pga. 
det kuperte landskapet. Men som sagt er ikke dette tiltaket med i reguleringsplanen for rv. 
94. 
 
Formingsveileder: 
Med en formingsveileder for hele strekningen mellom Saragammen og Fuglenes, søkes det å 
sikre en utforming, et innhold og en kvalitet som underbygger intensjonene i Statens 
vegvesens Arkitekturstrategi. Formingsveilederen vil indirekte være et grunnlag for 
avbøtende tiltak, der konsekvensutredningen for landskapsbilde foreslår dette. 
Formingsveilederen vil ikke bare kunne sikre nødvendige tiltak, men skape en helhetlig 
opplevelse av riksvegen og derved høyne kvaliteten for vegen og dens omgivelser på hele 
strekningen inn til Hammerfest. Det fokuseres på å skape attraktive forhold for myke 
trafikanter langs vegen. 
 
Samlet sett vil etablering av ny rv. 94 medføre inngrep som reduserer kvaliteten på 
landskapsbildet. Nye veganlegg gjør som regel det. Samtidig vil formingsveilederens grep for 
styring av vegutformingen kunne bidra til en mer ryddig opplevelse av rv. 94 og dens 
sidearealer. Elementer som veglys, effektbelysning, rundkjøringer, tunnelportaler og arealer 
for myke trafikanter kan bidra til å øke kvaliteten visuelt for alle brukere av vegen og dens 
omgivelser. 

  
Formingsveilederen er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Hammerfest 
kommune. Med utgangspunkt i landskapets og byens visuelle kvaliteter, er det dannet et 
formspråk som utforming av vegens elementer skal styres etter, for å oppnå en moderne og 
helhetlig innfartsveg til Hammerfest.  
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7.8 Nærmiljø/friluftsliv 
Temaet omhandler opphold og aktivitet i uteområder. Forhold som skal avklares er 
virkninger for beboere og brukere av det berørte området, samt løsninger for hvordan ulike 
hensyn til nærmiljø og friluftsliv er ivaretatt. 
 
Ved Saragammen blir eksisterende parkeringsplass på fjellsiden av vegen fjernet. Ny 
parkeringsplass anlegges på sjøsiden. Plasseringen er begrunnet med manglende 
arealtilgang på oversiden av vegen og at brorparten av brukerne er knyttet til moloen.  
 
De som skal opp på fjellet må følge vegen fram til kryss ved Saragammen og så følge 
rasgrøften tilbake. Det legges til at atkomsten opp mot fjellet opprettholdes gjennom en 
mindre tilpasning av terreng ved profil 390. 

 
Avlastet riksveg forbi Leirvikflåget stenges for ordinær biltrafikk, men gående og syklende 
kan nytte vegen. Det legges til rette for at syklister kan benytte tunnelen. 
 
Den lille fjæra i indre Rypefjord går tapt som følge av etablering av atkomst mot Polarbase. 

 
Gjennom Rypefjord legges det til rette for et 3,5 meter bredt fortau/gang- og sykkelveg. 
Forholdene for myke trafikanter blir derfor vesentlig bedre. 
 
Ved Jansvannet planlegges gang- og sykkelveg på begge sider av vegen, i tillegg videreføres 
turstien rundt vannet som etableres nede ved vannkanten. Det statlige sikrede friluftsområde 
blir ikke berørt. 

 

7.9 Naturmangfold 
Det er krav om utredning/vurdering av kunnskapsgrunnlag og konsekvenser i samsvar med 
et sett miljørettslege prinsipper for ivaretakelse av naturmiljø ved all utøving av offentlig 
myndighet i Naturmangfoldloven § 7, jf §§ 8 – 12. Utbedring av vegen vil berøre naturareal 
og kommer inn under dette kravet. 
 

§ 8 Kunnskap om naturmangfold i området 
Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon og eget 
feltarbeid. Eksisterende naturinformasjon er hentet fra naturbase og lakseregisteret 
(Miljødirektoratet.no) og artskart (Artsdatabanken.no), samt at fylkesmannen er kontaktet for 
eventuelle supplerende informasjon.  Naturforvalter har befart planområdet med tanke på 
naturverdier. Vi anser kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet som tilstrekkelig i 
forhold til sakens karakter og potensiale for skade på naturmiljø. Naturmangfoldlovens § 8 
om kunnskapsgrunnlaget anses som oppfylt.  
 
§ 9 Om føre‐var‐prinsippet 
Det er ikke verdifulle naturtyper innenfor planområdet.  
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Statens vegvesen anser kunnskapen om effekter av tiltaket i planområdet som god. Tiltak for 
å hindre spredning av forurensning blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk og 
beskrevet i egen tiltaksplan. Med disse tiltakene er det ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre 
alvorlig skade på naturmiljøet.  
 

§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 
Tiltaket vil ikke medføre en ytterligere belastning på naturmangfoldet. 

 

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse 
Miljøforsvarlig teknikk og drift gjelder ikke minst anleggsfase og moment som skal sikre 
dette er skissert under avbøtende tiltak/innspill til Ytre Miljøplan.  

 

§ 12 Om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre miljøplan (eventuelt også en 
rigg- og marksikringsplan) hvor forebyggende eller avbøtende tiltak vil framgå og gi føringer 
for byggeplan og gjennomføring.  

 

Ytre miljøplan og rigg- og marksikringsplan: 
Rypefjord og Fuglenes 
• Utfylling i sjø skal utføres i samsvar med tiltaksplan godkjent av fylkesmannen. 

 
Generelt 
• Berørt terreng/sideareal tilbakeføres med naturlig revegetering der vegen går gjennom 

naturterreng. 
 

7.10 Kulturmiljø 
Finnmark fylkeskommune og Sametinget påpeker begge at de ikke kjenner til registreringer 
som vil bli berørt av planforslaget. Tromsø museum gjennomførte en befaring langs vann og 
sjø ved utarbeidelse av kommundelplan uten å gjøre funn. Ingen registreringer av 
kulturminner eller kulturmiljøer blir berørt av vegforslaget. Vurderingen er basert på 
eksisterende kunnskap. Det forventes derfor ingen konsekvenser av tiltaket for kulturminner 
eller kulturmiljøet. Kulturminnemyndighetene vil vurdere behovet for flateavdekking eller 
befaring ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget. 

 

7.11 Naturressurser - reindrift 
Reindrift har interesser innenfor planområdet. Ved Saragammen trekker reinen ned i 
dalførene. Dalføret nærmest påhugg for tunnelen får en mindre skjæring slik at denne 
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atkomsten nesten brytes. Terrenget ved profil 390 vil tilpasses slik at turvegen opp mot 
fjellet kan opprettholdes, så reinen kan derfor fortsatt trekke ned dalføret mot riksveg 94. 
 
Ved Saragammen er problemet relatert til trafikksikkerhet i form av fare for påkjørsler av 
rein utenfor tunnelpåhugget. Det planlegges derfor bruk av gjerde på begges sider av vegen 
kombinert med rist for å hindre reinen i å trekke ut like foran tunnelpåhugget. Tiltaket vil 
forhindre at farlige situasjoner oppstår. 

 
Ved Jansvannet er det et oksreinbeite ved Rypfjellet og Rypklubben. Ved sørenden går en 
trekklei over eksisterende riksveg. På nordenden av Jansvannet er to trekkleier registrert, de 
ligger imidlertid utenfor planområdet til dette planforslaget. 
 
Det er planlagt store utbygginger ved Jansvannet, Rypfjellet og Rypklubben med bolig- og 
utbyggingsformål. Ved sørenden av Jansvannet planlegges en ny firearmet rundkjøring. 
Gang- og sykkelveg etableres på begge sider av vegen grunnet planlagt utbygging. Ny 
rundkjøring kommer 250 meter mot nord (ligger utenfor planområdet). 
 
Det er ca. 40 – 50 rein som beiter på oksreinbeite på Rypfjellet og Rypklubben. De kan 
passere over vegen som før. Det forventes lavere fart på vegen fordi rein passerer mellom 
rundkjøringene som ligger med ca. 200 meters mellomrom. I dette området er det også 
tilrettelagt for kryssing av myke trafikanter.  
 
Den omfattende utbyggingen på Rypfjellet og Rypklubben vil redusere verdien på området. 
Planlagt vegtiltak på sørsiden av Jansvannet vil ikke bidra til store endringer for trekkleden til 
og fra oksreinbeite sammenlignet med dagens situasjon. 

 
 

7.12 Støy og vibrasjoner 
Det er gjennomført støyberegninger av vegstrekningen Saragammen – Jansvannet. På 
grunnlag av støyberegningene foreslås tiltak for reduksjon av støy. Ambisjonsnivåmetoden 
er lagt til grunn for beregning av støytiltak. Støytiltak foreslås dimensjonert for å oppfylle 
ambisjonsnivå 2 i ambisjonsnivåmetoden. Det vil i forbindelse med byggeplanarbeidet gjøres 
en nærmere vurdering av støy og tiltak. 
 
Ambisjonsnivåmetoden er et hjelpemiddel for planlegging av støyreduksjonstiltak i samsvar 
med Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-
1442 og er ei rettledning for Statens vegvesen sin vurdering av støytiltak. 
 
Metoden brukes til å vurdere tiltaksomfang i prosjektfasen, for valg av tiltaksomfang og for 
evaluering av tiltakskostnad vurdert opp mot støyreduksjonseffekten. Føringene brukes til å 
vurdere kostnader, dårlig tiltakseffekt samt andre praktiske hensyn som kan sette 
begrensninger på tiltaksomfanget. Dette innebærer at tiltaksforslagene ikke innfrir alle 
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føringene som trengs for å oppfylle T-1442. Det er derfor aktuelt å akseptere avvik fra T-
1442. 
 
I støyrapporten følger en analyse av samtlige bygninger som har beregnede støynivåer over 
ekvivalent lydnivå Lden 54 dBA. Her presenteres forslag til støytiltak i detalj og støynivå på 
den enkelte fasade. 
 
Mange av husstandene i Hammerfest er etablert svært nær riksvegen, og utsettes derfor for 
høye støynivåer. Dagens trafikkmengde er relativt liten. Likevel utsettes mange husstander 
for støynivåer over anbefalt nivå pga. nærhet til eksisterende veg. De fleste bygningene har 
også egne avkjørsler, noe som kompliserer bruken av støyskjermer som skjermingstiltak. 
Hammerfest er preget av en sterk utvikling, noe som bidrar til trafikkøkning og mer støy.  
 
Til grunn for støyberegningene ligger framskrevne trafikktall fram mot år 2040. I disse 
beregningene inngår trafikkvekst av blant annet store nye bolig- og næringsområder som 
framgår av nylig vedtatt kommunedelplan. 
 
Ambisjonsnivåmetoden deler støytiltak inn i 3 nivåer: 
 
Ambisjonsnivå 1(T-1442): 
< 55 dBA på fasade til soverom (<60 dBA for hverdagsrom) 
< 30 dBA innomhus for støyfølsomme rom 
< 55 dBA på hele eller deler av uteplass 

 
Ambisjonsnivå 2: 
< 55 dBA på fasade, stille side, < 65 dBA på fasade mot støyfølsomme rom (støyutsatt side) 
< 30 dBA innomhus for støyfølsomme rom 
< 58 dBA på hele eller deler av uteplass/balkong 
 
Ambisjonsnivå 3: 
< 60 dBA på fasade, stille side, ingen grenser for fasade mot støyfølsomme rom (støyutsatt 
side) 
< 30 dBA innomhus for støyfølsomme rom 
< 60 dBA på hele eller deler av uteplass/balkong, eventuelt innebygd balkong 
 
I støyrapporten framgår mer detaljerte beskrivelser av høyde, lengde og mulige utforminger 
av støyskjermingstiltak. I tillegg vises det til hvilket ambisjonsnivå støytiltaket er tilpasset. 
 
For mer detaljert informasjon se: 
- Støytiltak Hammerfest, delen Saragammen – Jansvannet, 15000100-02 
- Bullerutredning Hammerfest, delen Saragammen – Jansvannet, 15000100-01 
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Forslag til støytiltak må vurderes og eventuelt justeres i byggeplanfasen. Enkelte steder kan 
det være aktuelt å skifte ut støyskjermer med fasadetiltak. Dette gjelder spesielt i områder 
hvor støyskjermen skjermer mot støy ovenfor enkelte hus og bygninger.  
 
Støytiltakene er symbolsk angitt i figurene under. 
 

 
Figur 30. Støy ved Saragammen. 
 

 
Figur 31. Støy ved rundkjøring i Rypefjord. 
 

 
Figur 32. Støy gjennom Rypefjord. 
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Figur 33. Støy opp mot Jansvannet. 
 

 
Figur 34. Støy på avlastet riksveg. 

 

 

7.13 Massehåndtering 
Areal for deponering av overskuddsmasser er ikke inkludert i planforslaget. Bakgrunn for 
dette er avklaringer med Hammerfest kommune. Det er en rekke planlagte tiltak som har 
stort behov for overskuddsmasser. Flere av disse tiltakene er avklart i andre planer. 
Hammerfest kommune påpeker følgende muligheter i ikke prioritert rekkefølge: 
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Lokalitet Massebehov m3 Merknad Planstatus 
Leirvika/Polarbase 2-2.500.000 m3 Utfylling Polarbase, 

mellom Polarbase og 
Leirvika og indre 
Leirvik 

Vedtatt regulering 

Rypklubben 1-300.000 m3 Utfylling vest og øst 
for Rypklubbeidet 

Vedtatt regulering 

Stigen/Rossmolla 1.500.000 m3 Utfylling mellom 
eksisterende 
utfylling og Stigen 

Vedtatt regulering 
fra 23.05.2005. 
Ny regulering under 
utarbeidelse. 

Storvannet 170.000 m3 Massebehov for 
tilrettelegging av 
gangvei og 
friområde 

Under regulering 

Prosjekt «Forurenset 
havn» 

90-180.000 m3  Ikke nødvendig med 
regulering 

Figur 35. Aktuelle massedeponi. 
 
Overskuddsmasser fra vegprosjektet vil sannsynligvis legges ut for salg. En nærmere 
beslutning om dette tas i forkant av byggeperioden. 
 

7.14 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
Det er gjennomført en risikoanalyse for vegstrekningen. Metoden som anvendes i 
vurderingen bygger på HAZID. Dette er en etablert metode for kvalitativ risikoanalyse. 
 
Følgende forhold er påpekt: 
Risikoanalyse veg 
• Gangfelt bør ha intensiv belysning. Dette vurderes i forbindelse med byggeplan. Normalt 

etableres det forsterket belysning ved gangfelt. 
• Gjerde ved profil 2500 hindrer sikt og bør fjernes. Siktkrav framgår av plankart og er 

ivaretatt i planforslaget. 
• Foreslår å skille gående og syklende på fortau/gang- og sykkelveg. Vi har vurdert å skille 

gående og syklende rent fysisk, men vurderer en slik løsning som lite tilfredsstillende og 
lite synlig om vinteren. Eventuelt kan skilting vurderes for å redusere faren for 
sammenstøt mellom myke trafikanter. 

• Gangfelt bør etableres nært holdeplasser for buss.  Nærmere plassering av gangfelt vil bli 
fortatt i konkurransegrunnlaget, i samarbeid med Hammerfest kommune. 

• Belysning anbefales ca. 150 meter før tunnelen fra sør. Belysning etableres, og vil følge 
gang- og sykkelveg. 

• Motlys ved nordre portal ved rundkjøring. Det foreslås 50 km/t som hastighet. Veg fram 
mot rundkjøring er planlagt som H2 med 80 km/t. Hastigheten bør ned før bilistene 
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kommer inn i bebygde omgivelser.  Hastighet justeres ned. Nærmere avklaringer skjer i 
forbindelse med utforming av konkurransegrunnlaget. 

• Ved profil 2320 planlegges utkjøring for vogntog. Det er ikke mulig å etablere snuplass 
for vogntog for vareleveranser. Det må derfor etableres en egen utkjøring for vogntog. 
Vogntog må ha vikeplikt både for myke trafikanter og øvrig trafikk. Det må etableres en 
ordning som sikrer at denne utkjøringen kun nyttes ved vareleveranser. Tiltak som 
etablering av bom som hindrer uønsket bruk foreslås. 

• Reintrekk foran søndre portal hindres med gjerde og rist. 
• Anbefalt brannøvelse med farlig gods. Polarbase ligger like ved og det vil bli fraktet farlig 

gods i tunnelen. Brannøvelse gjennomføres. 
 
For nærmere detaljer om risiko- og sårbarhetsanalyse henvises det til rapport «Risikoanalyse 
rv. 94 Hammerfest».  
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8 Gjennomføring av forslag til plan 
 

8.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og Ytre miljøplan   
SHA er i denne sammenheng den belastning som påføres menneskene som deltar i 
prosjektet i anleggsfasen, driftsfasen og vedlikeholdsfasen, samt publikum/brukere i 
byggefasen og i drifts- og vedlikeholdsfasen. 

Statens vegvesen har, som arbeidsgiver og byggherre, det mål at all virksomhet i Statens 
vegvesen skal gjennomføres uten at mennesker og miljø påføres skade. 
 
Det skal utarbeides en SHA-plan som skal danne grunnlag for krav og forutsetninger til den 
utførende. Planen skal innarbeides i konkurransegrunnlaget. Det er gjennomført en grov 
risikoanalyse av prosjektet. Denne må detaljeres ytterligere.  
 
En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 
hvordan dette skal ivaretas. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal 
ivareta miljøtema i forhold til lover og forskrifter. Ytre miljø er i denne samanheng den 
forurensingsbelastning som en vil ha i tilknytning til anleggsdrift og framtidig drift og 
vedlikehold. 
 
Planen skal være grunnlag for både prosjektering og konkurranse, og en 
oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt.  
 
Særskilte miljøutfordringer for detaljregulering for rv. 94 Saragammen – Jansvannet er: 

• Formingsveileder som viser til prinsipper og føringer for utforming av veganlegget. 
• Forurenset grunn i Rypefjord. Det er utarbeidet en rapport som viser utbredelse av 

forurenset grunn samt forslag til tiltak. 
• Støy. Forslag til støytiltak er basert på ambisjonsnivåmetoden. En mer detaljert 

vurdering bør utarbeides i forbindelse med byggeplan/konkurransegrunnlag. 
 

I tabellen nedenfor er det opplistet spesielle miljøutfordringer som det skal arbeides videre 
med i YM-plan. 
 
Innspill til YM-plan: 
Tema Problemstillinger/vurderinger 
Støy og rystelser Støytiltak baseres på ambisjonsnivåmetoden. Tiltak fastlegges 

ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag/byggeplan. 
Rystelser vil være av midlertidig karakter og vil opptre gjennom 
anleggsfasen. 

Forurensing luft Massetransport og deponering vil føre til økte 
støvkonsentrasjoner i luften. Aktuelle tiltak kan være vanning 
eller kosting. 
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Elv Indre Rypefjord Det bør etableres tiltak i sjø for å lede ferskvannstrøm bort fra 

molo for å redusere islegging. 
Forurensning av jord 
og vann 

Se egen rapport om forurenset grunn og tiltak forurenset grunn.  
I tillegg kan nevnes fyllinger i sjø og vasking av tunnel. 

Tunneldriving Søknad til Fylkesmannen om utslippstillatelse. 
Landskap Se formingsveileder. Formingsveilederen legger vekt på hensynet 

til myke trafikanter. 

Nærmiljø og friluftsliv Tursti markeres ved profil ca. 400. Begrensninger på anleggsdrift 
i boligområder. 

Kulturmiljø Ingen kjente registreringer er berørt. 

Naturmiljø Utfylling i sjø skal gjennomføres i samsvar med tiltaksplan 
godkjent av Fylkesmannen. 
Berørt sideterreng/sideareal tilbakeføres med naturlig 
revegetering der vegen går gjennom naturterreng. 

Vassdrag og 
Strandsone 

Bekkeløp ved Saragammen, utfylling i Indre Rypefjord og ved 
Jansvannet. Tiltak må bidra til å redusere forurensing i 
anleggsfasen. 

Gang- og sykkelveg Tunnel vil tilrettelegges for sykkeltrafikk. Avlastet riksveg kan 
også benyttes. 
Kommunalt vegnett kan nyttes på deler av strekningen i 
anleggsperioden. 

Naturressurser Reindrift. Gjerde/rist ved Saragammen – kryssing ved 
Rypklubbeide. Mulighet for kryssing av veg i byggeperioden 
avklares dersom nødvendig. 

Massehåndtering Transport og deponering av overskuddsmasser vil delvis pågå 
parallelt med trafikkavvikling. Dette må vurderes i en 
risikoanalyse. 

Midlertidige anleggs- 
og riggområder 

Midlertidige anlegg og veger skal opparbeides innenfor areal 
definert i detaljreguleringen. Tiltatt arealbruk må avklares med 
berørte virksomheter for i størst mulig grad å redusere negative 
virkninger. 

Høyspentledninger og 
trafo 

Det må utvises varsomhet ved arbeid nært høyspentledninger. 
Ved flytting av trafo må prosedyrer avklares med eier. 

Figur 36. Opplisting av aktuelle tema til Ytre miljøplan. 
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9 Sammendrag av innspill  
 
Finnmark fylkeskommune: 
Finnmark fylkeskommune har følgende innspill til planarbeidet: 
 
Jansvannet friluftsområde g/bnr. 17/54: 
Et statlig sikret friluftsområdet blir berørt av planarbeidet. For å kunne omdisponere et 
statlig sikret område må dette avklares med Direktoratet for naturforvaltning. 
 
Barn og unge: 
Det vises til rikspolitiske retningslinjer hvor betydningen av å sikre grønnstruktur og 
friområder i byer og tettsteder fremheves. Retningslinjene skal følges opp i planarbeidet. 
Dersom dette ikke gjøres kan det gi grunnlag for innsigelse. 
 
Kulturminner: 
Areal- og kulturvernavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det 
aktuelle området. Det er derfor ingen særskilte innspill til planarbeidet. Det minnes likevel 
om aktsomhetsplikten som må tas med i reguleringsbestemmelsene. Følgende formulering 
foreslås: 
 

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som 
indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding 
sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles 
videre til de som skal utføre arbeidet. 

 
Statens vegvesen: 
Jansvannet friluftsområde g/bnr. 17/54: 
Ny veg med gang- og sykkelveg følger eksisterende veg. I tillegg etableres en tursti langs 
kanten av Jansvannet.  Vegprosjektet berører friluftsområde, og vi vil finne en avklaring med 
Direktoratet for naturforvaltning om omdisponering av arealer som blir benyttet til 
vegformål. Etter oppstart av planarbeidet er store deler av dette området regulert til 
boligformål, og kommentaren har derfor lite relevans. 

 
Barn og unge: 
Ny veg følger i hovedsak eksisterende veg. Det skal etableres gang- og sykkelveg langs hele 
strekningen for å sikre barn og unge trygge areal for ferdsel. 
 
Kulturminner: 
Vi registrerer at det ikke foreligger kunnskap om automatiske fredete kulturminner innenfor 
planområdet. Det blir tatt inn en bestemmelse om aktsomhetsplikten i planforslaget. 
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Sametinget: 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatiske freda samiske kulturminner i det 
aktuelle planområdet. Det er derfor ingen konkrete innspill til planarbeidet. Det minnes 
likevel om følgende: 
 

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
kulturminnevernet ved Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg 
formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
 
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i 
følge kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan f. eks. være 
hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som steinsatt ildsted), ulike typer anlegg 
brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder 
det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av 
kulturminnevernet. Det er ikke tillat å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven §§ 3 og 6. 
 

Sametinget har ingen innspill til planarbeidet utover dette. 
 
Statens vegvesen: 
Vi tar innspillet til etterretning og skal sørge for at føringene satt i kursiv blir videreført til de 
som skal bygge ny veg. 
 
Universitetet i Tromsø: 
Tromsø museum er myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i sjø og vassdrag. 
Gjeldende område i detaljreguleringsplanen ble befart av Tromsø museum i 2009 uten å 
påvise funn av kulturhistorisk interesser. Følgende områder ble dekt av befaringen; 
Saragammen, Indre Rypefjord sør for moloen, Jansvannet, Storvannet og Fuglenesbukta, se 
skisse: 
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Figur x. Befaringsområder, avklart i kommunedelplan. 

 
Tromsø museum har ingen merknader til arbeidet med detaljreguleringsplanene, men vil gi 
en endelig uttalelse når planforslaget sendes ut på høring. 
 
Statens vegvesen: 
Vi tar innspillet til orientering og avventer endelig tilbakemelding i forbindelse med offentlig 
ettersyn. 
 
Reindriftsforvaltningen Vest Finnmark: 
Viser til at saken er sendt på høring til reinbeitedistrikt 20 Kvaløy. Det er ikke kommet noen 
høringsuttalelse til saken. Det vises blant annet til møte med kommunen om reguleringsplan 
ved Storsvingen. Områdestyret viser til at viktige tiltak i reinbeiteland og hvor viktige 
trekkveier blir berørt, bør skje i samråd med reindriftsnæringen. Vedlagt følger kartgrunnlag 
fra reindriftsforvaltningen som viser trekk- og flyttleie i det aktuelle området: 
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Figur x. Trekk- og flyttled. Kilde: Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark. 
 
Statens vegvesen: 
Reinen trekker på begge sider av Jansvannet langs vannstrengen, i tillegg til avmerket 
trekklei. Trekkleden ved Jansvannet sør har stor betydning i følge reinbeitedistriktet. I 
konsekvensutredningen fra kommunedelplan framgår følgende. 

Vegtiltaket påvirker ikke den sørligste trekkleden. Dersom denne trekkleden påvirkes i 
negativ retning må tiltak iverksettes. Ut fra hensynet til reintrekket og 
trafikksikkerheten bør etablering av viltbru vurderes. 

 
Vi har vurdert den sørlige enden av Jansvannet er det to vegrelaterte endringer. Et T-kryss er 
erstattet med en rundkjøring, og gang- og sykkelveg planlegges på begge sider av 
riksvegen. Dette representerer ingen vesentlige endringer. Den planløsning som foreslås 
ligger inne i vedtatt reguleringsplan for Rypklubbeide, med unntak av tosidig gang- og 
sykkelveg. På sørøstsiden av Jansvannet planlegges utbygging av store boligområder. Ved 
Rypfjellet legges det til rette for utbygging av boliger og annen virksomhet, se vedtatt 
kommunedelplan for Rypefjord. En viltbru vil koste svært mye i forhold til de ca. 40 oksrein 
som benytter området.  
Rein kan fortsatt trekke over vegen som i dag. Planlagt vegtiltak medfører ikke vesentlige 
endringer sammenlignet med dagens situasjon. 
 
 
Kystverket: 
Kystverket har ut fra havne- og farvannsloven ingen innspill til oppstart av 
reguleringsplanarbeid for strekningen Saragammen – Jansvannet – Fuglenes. 
 
Statens vegvesen: 
Vi tar innspillet til orientering. 
 
Mørenot: 
Mørenot planlegger en utvidelse av virksomheten. Mattilsynet har pålagt virksomheten krav 
om separat tilgang til ren og skitten sone. Det er derfor essensielt at denne separasjonen 
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opprettholdes. Dersom dette ikke lar seg gjøre vil erstatningskrav bli vurdert for 
umuliggjøring av videre drift, samt driftstap i forhold til stans i driften. 
 
Statens vegvesen: 
Det er gjennomført flere møter med Mørenot for en nærmere vurdering av atkomstforhold. 
Viktig for Mørenot er at tunge kjøretøy som levere nøter til vask får mulighet til å kjøre rundt 
bygget. Vi foreslår bruk av mur der ny veg grenser mot Mørenots eiendom for å sikre 
tilstrekkelig areal for at driften kan opprettholdes. Mørenot har i møter vurdert løsningen 
som tilfredsstillende. 
 
Statens vegvesen må eie noe areal ut fra mur. Dette areal kan disponeres av Mørenot i sin 
daglige drift. Nærmere avtale kan avklares i forbindelse med erverv av grunn. 
 
I byggeperioden må ekstra behov for arealtilgang avklares med Mørenot  slik at ikke 
virksomheten hindres unødig. 
 
Finnmarkseiendommen: 
Finnmarkseiendommen har ingen innspill til utarbeidelse av reguleringsplan for rv. 94 
Saragammen – Jansvannet – Fuglenes. Det legges til grunn at tiltakshaver vurderer 
planforslaget i forhold til Sametingets retningslinjer for bruk av utmark, jf. Finnmarkslovens 
§ 4. 
 
Statens vegvesen: 
Vi tar innspillet til orientering. Vurderinger knyttet til bruk av utmark vil bli utført. 
 
AS Norske Shell: 
Ønsker en avklaring på hvilken eiendom som berøres. 

Statens vegvesen: 
Eiendommen som berøres ligger i Rypefjord i Hammerfest kommune. Eiendommen skal slik 
vi forstår det med oljetankanlegg rives, og arealene skal frigjøres til andre formål. 

AS Bil & Bo: 

AS Bil og Bo har investert store summer i infrastruktur som Statoilstasjon, vaskehall, 
utstillingshall biler, nye verksteder, oppkjøp av nabotomter mm. 

Ny veg fører til at virksomheten havner utenfor ny riksveg. Bensinstasjonen vil bli hardt 
rammet og kan i verste fall true stasjonens eksistens. Det må derfor legges til rette for gode 
inn- og utkjøringsmuligheter med god skilting mot bensinstasjonen. Alternativet er at alle 
må fylle på bensinstasjonen som ligger nært Fuglenes. 

Statens vegvesen: 
Det er gjennomført møte med AS Bil og Bo. Vi har vurdert muligheter for gode inn- og 
utkjøringsforhold som kan være aktuelle. En mulig løsning er å føre ny veg over eiendom 
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16/198 og inn mot ny atkomstveg til kirkegård. En slik løsning er ikke et anliggende for 
Statens vegvesen og inngår derfor ikke i planforslaget.  

MariNor AS: 

MariNor AS opplyser om følgende: 

• De har aktivitet som retter seg mot 3 sider av bygget 
• I nordlig retning drives bilpleie. Her er parkering og personalinngang 
• I sørlig retning er det vareinntak og personalinngang 
• I vest (mot sjøsiden) er det verksted og inngang til kantine. 

 

De ønsker å bli informert gjennom møte. 

Statens vegvesen: 
I sør videreføres felles atkomst sammen med Mørenot. I nord vil felles atkomstveg til boliger 
på sjøsiden av riksvegen bruke mer areal fra parkeringsplass. Utover dette endres ikke 
dagens situasjon. 

Rypefjord brygge: 

Det er gjennomført flere møter med Rypefjord brygge som er bekymret for framtida til 
virksomheten. Kommentarene er formidlet i møte. I lokalene er det næringsvirksomhet, 
kontorlokaler og leiligheter. Ny riksveg vil medføre vesentlig mer støy, atkomstene til bygget 
vil forringes, parkeringsmulighetene forverres, og i verste fall kan forholdene bli så dårlige at 
virksomheten må legges ned. Varelevering skjer på de korte sidene av bygget, her er også 
hovedinngang. Ny riksveg innebærer at det planlagte byggetrinn 2 måtte kansleres. 
Varelevering krever areal noe som vil gå ut over tilgangen på parkering. 

Statens vegvesen: 
Vi erkjenner at de driftsmessige betingelsene forverres som følge av ny riksveg etableres 
langs Havnevegen. Det foreslår en atkomst fra riksvegen ved profil 2230. Den andre 
atkomsten blir mot industrivegen mot Polarbase. Det er areal for skråstilt parkering foran 
Rypefjord brygge. Det etableres rekkverk mellom ny veg og eiendommen til Rypefjord 
brygge for å hindre inn- og utkjøring som i dag. I detaljeringen av vegtiltaket har vi 
bestrebet oss etter å unngå arealinngrep på eiendommen for på en best mulig måte å ivareta 
de driftsmessige forutsetninger. Arealbehovet er noe redusert sammenlignet med 
utgangspunktet fordi vi passerer Rypefjord brygge med gatestandard. Gatestandard har et 
noe mindre arealbehov enn vegstandard. 

Vi vil ha noe behov for areal utenfor rekkverk mot Rypefjord brygge til drift og vedlikehold. I 
praksis kan dette arealet inntil rekkverk brukes av Rypefjord brygge. 
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Kjell Edvald Pedersen: 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for Saragammen ble det lagt stor vekt på å beholde 
grøntområder. Planforslaget innebærer en ca. 200 m lang parallellveg fram til 
båtforeningens naustplass. Atkomstvegen innebærer en naturforringelse fordi store deler av 
grøntområdet blir borte. Å beholde nåværende avkjørsel er å foretrekke. Fartsgrensen bør 
senkes fra 70 km/t til 60 km/t. gangbrua over tunnelpåhugg vurderes som lite 
hensiktsmessig. Andre løsninger bør vurderes. Bomveg opp skaret ved elva i Saragammen er 
eneste atkomst til vannledning. 

Statens vegvesen: 
Vi er enige i at tiltaket som forlenget atkomstveg vil forringe omgivelsene ved Saragammen.  
Ny atkomst er basert på nye krav til stoppsikt som er blitt økt siden kommunedelplan ble 
vedtatt. Løsningen er i samsvar med nye krav, men vi er inneforstått med at den innebærer 
en forringelse sammenlignet med løsningen som ble presentert i kommunedelplan. Vi har 
vurdert flere alternativer, blant annet å forlenge atkomstvegen, gå nærmere fjellsiden med 
enda høyere skjæringer som resultat. Etter en nærmere vurdering er vi kommet fram til å 
anbefale denne løsningen. Det vil legges vekt på utforming av vegtiltaket, og vi viser i denne 
sammenheng også til formingsveilederen. 

Hastighet vil vurderes på et seinere planstadium. 

Når det gjelder gangvegen over tunnelportalen deler vi dine vurderinger. Ny løsning 
innebærer at man må følge atkomstvegen sørover, for så å følge rasgrøften fram der turstien 
etableres.  

Vi vil tilpasse terrenget ved profil 390 - 400 slik at turvegen opp mot fjellet kan brukes, og 
som vil sikre tilgang til vannledningen. 

Daniella Kotter og Martin Fricke/Storvansveien 8 

Hustomten 16/124 ligger like ved vegen. Det ønskes etablert autovern, dette av 
sikkerhetsmessige årsaker og at snø blir tømt inn på tomten om vinteren. 

Statens vegvesen: 
Ny avkjørsel flyttes mot sjøsiden av huset. Det etableres fortau mellom vegen og tomten, 
noe som bedrer sikkerheten. Vi har tatt høyde for at vi må ha plass til snøopplag i 
detaljreguleringen, se arealavgrensing for annen veggrunn. 

Eirik Wahl: 

Det bør opparbeides et tilstrekkelig antall parkeringsplasser ved Saragammen. Om 
sommeren kan det være 30 – 40 biler parkert. Hvem tar ansvaret for brøyting. hvordan blir 
atkomsten opp til Saragamvannet? 

Statens vegvesen: 
Vi etablerer parkeringsplass på sjøsiden av ny veg, like i tilknytning til havna og naustene. Vi 
klarer å få til 24 parkeringsplasser. I spørsmålet om brøyting foreslår vi et vegen 
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omklassifiseres til kommunal veg. Kommunen vil da få ansvaret for brøyting, drift og 
vedlikehold. Når det gjelder atkomsten opp mot Saragamvannet har tre mulige løsninger 
vært vurdert: gangsti over tunnelportal, kulvert og alternativet med å følge atkomstvegen 
mot kryss for så å bruke rasgrøften som atkomst til turveg opp mot vannet. Sistnevnte 
løsning er valgt. Terreng vil tilpasses slik at ATV f. eks. kan nyttes som i dag. 
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10 Adresseliste inkludert grunneierliste 
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