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STEDET
BASIS INFORMASJON

KILDE:WIKIPEDIA, KARTVERKET

Land:
Fylke:

Kommune:
Areal (km2):
Befolkning

  

Norge
Finnmark
Nordkapp
926 km²
3239 (2016) 

KAMØYVÆR

HONNINGSVÅG

GJESVÆR

REPVÅG

KÅFJORD

NORDKAPP

NORDKAPP KOMMUNE

Honningsvåg
Areal (km2):
Befolkning

  

1,05 km2
2419 (2020)
 

Denne stedsanalysen tar for seg Norges nordligste by, Honningsvåg i Nord-
kapp kommune. Nordkapp ligger i havgapet i nord. Nordkapp grenser til 
Måsøy kommune i sørvest,  Lebesby kommune i sørøst og er ellers omfavnet 
av Barentshavet. 

Honningsvåg (nordsamisk: Áváhki eller Honnesváhki) har vært tilknyttet 
fastlandet med en undervannstunnel siden 1999. Hurtigruten legget til kai 
to ganger daglig med mulighet for på- og avstigning. Honningsvåg lufthavn 
Valan har daglige avganger til Hammerfest og Tromsø. 

Honningsvåg er et populært turistmål på sommeren, særlig som base for de 
som skal til Nordkapp. 

Honningsvåg kirke fra 1885 er den eneste bebyggelsen i Honningsvåg som 
ble spart under brenningen og tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-
Troms i desember 1944.  
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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PLANOMRÅDET
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På oppdrag fra Nordkapp kommune utarbeides nå en områderegulering for 
Honningsvåg sentrum. Planområdet strekker seg fra Andrevatn i nord til Juldags-
neset i sør, og tar følgelig inn i seg bydelene Storbukt og Vågen. 

Planområdet er stort sett uregulert, med noen mindre unntak. Områdeplanen 
har som mål å integrere flerst mulig av de gjeldende reguleringsplanene der det 
er hensiktsmessig, og dermed redusere antallet planer i sentrum.  

For øvrig har planen til hensikt å tilrettelegge for nye utbyggingsområder, 
vurdere fortettingspotensialet i sentrum og sikre grønn og teknisk infrastruktur i 
Honningsvåg. 
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«For Nordkapp kommune er det havet som står i sentrum. Folks kultur og leg-
ning er av maritim karakter. Nordkapp kommunes historie er historiens om det 
rastløse. Det er historien om de som bokstavelig ser ut fra land.» 

Slik innledes Einar Richter Hanssens bok om Nordkapp kommunes historie 
(1990). 

Selv om dette i stor grad er sant, kommer det ikke alltid til uttrykk i hvordan 
kontakten med sjøen og havet er utnyttet i selve Honningsvåg. Butikkene har 
tradisjonelt vendt sjøen ryggen og havneområdet har båret preg av å være 
et bakgårdsområde brukt til lagringsplass og parkering. Det har imidlertid 
de senere år skjedd en økt bevisstgjøring av de muligheter som ligger i indre 
havn. 

Honningsvåg (Vågen) og Storbukt er bygget ut etter Brente steders regule-
ring (1947-1948), utarbeidet for et annet trafikk- og befolkningsbilde enn det 
man opplever i dag. Den særegne gjenreisningsbebyggelsen preger fortsatt, 
og gjør at indre havn er det dominerende bildet i byen og kjennetegnes av 
nokså kompakt, og i stor grad urban bebyggelse. 

Overfor sentrum er det etablert boliger som stort sett er bygget på 40-50-tal-
let. Østsiden av Honningsvåg preges av store offentlige bygg og bebyggelse 
av vekselvis eldre og nyere årgang. 

Storbukt har i hele etterkrigstiden vært preget av større industrianlegg. Tradi-
sjonelt har det vær en rekke mindre bedrifter og forretninger langs riksveien. 
I dag er dette avviklet, og husene benyttes delvis til boliger. I stedet har man 
fått en etablering av større forretninger rundt Førstevatn. 

STORBUKT

SØRVÅGEN

MENESBUKTA

STOREFJELL

MENESET

JULEDAGSNESET

ELVEDALEN

VEGJUL
Ellipse

VEGJUL
Notat
Det eksisterer private ideer/planer om utvikling av området til havn og reiseliv. samarbeid mellom Cape Fish og Hurtigruten. Vil generere trafikk gjennom småbåthavna

VEGJUL
Ellipse

VEGJUL
Notat
Reiselivet har tidligere sett seg ut denne lokaliteten til blant annet informasjon

VEGJUL
Ellipse

VEGJUL
Notat
Hele området, kalt Holmen, er interresant for transformasjon. trafikk og parkering er og vil være en utfordring 

VEGJUL
Ellipse

VEGJUL
Notat
Er i dag et rufsete næringsområde. fjellveggen/skjæringen mot syd kan utvikles til f.eks terrasseleiligheter. Trafikken går gjennom trange gater. 

VEGJUL
Ellipse

VEGJUL
Notat
Bedriften har startet utfylling for ny adkomst fra sør. Det er fornuftig Genererer ikke mer trafikk, bare endring

VEGJUL
Ellipse

VEGJUL
Notat
Utbyggingsområde. genererer trafikk 

VEGJUL
Rektangel

VEGJUL
Notat
Det er lagt an til en utrolig flott gangsti langs sjøkanten. bør ses i sammenheng med vandringsrute fra Holmen/Fiskerihavna til Juledagsnes 

VEGJUL
Ellipse

VEGJUL
Notat
Utbyggingsområde bolig. vil generere noe trafikk

VEGJUL
Ellipse
Kartet er ikke oppdatert med utvidet gravlund mot øst. Der er det mulighet for flermannsbolig/omsorg. det vl generere trafikk. 
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BYGNINGSTYPOLOGI

¯0 500 1 000250 Meters

Stort boligbygg på 2 etg eller mer.

Enebolig

Helse, sykehus, brannstasjon ol.

Skole, barnehage ol.

Kultur, religion, idrett, offentlig administrasjon ol.

Hotell, næring, industri, kontor, lager ol.

Rekkehus, tomannsbolig eller bofelleskap

Gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms etter krigen, er blant de største 
arkitektoniske prosjektet som er gjennomført i moderne tid og representerer 
et unikt innslag i vår historie. Gjenreisningens idealer satte gamle byg-
ningstradisjoner tilside til fordel for gjenreisningstidas krav til sosial likhet, 
funksjonelle løsninger og enhetelige bygningstyper i form av provisoriske 
boliger, typehus og liknende. Etterkrigstidas gjenreisningsbebyggelse har 
satt sitt preg på Finnmark og blitt en identitetsbærer og en viktig del av 
kulturarven. 

Honningsvåg gjenreises etter krigen med Brente steders regulering (1947-
1948), og byen tar den utformingen den har i dag.  

Byen har et relativt kompakt sentrum, konsentrert på noen få kvartaler i 
Sørvågen. I gatene Holmen, Storgata og Sjøgata finnes relativt høy tetthet 
urban bebyggelse med typisk utadvendt karakter med  næring- og han-
delfunksjoner. De fleste kulturelle funksjonene i Honningsvåg finnes også 
konsentrert rundt Sørvågen og i forbindelse med rådhuset. 

Honningsvåg skole og Nordkapp videregående skole er sentrale destina-
sjoner, begge lokalisert på Vågen. Honningsvåg flerbrukshall ligger øst for 
Menesbukta.  

Helt nord i Storbukt mot Førstevatn finnes noe større industri og næring. 

Øvrige arealer er stort sett preget av spredt eneboligbebyggelse. 
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Boligtypologien i Honningsvåg er preget av spredt eneboligbebyg-
gelse fra etterkrigstiden. Det finnes relativt få leiligheter i forhold 
til eneboliger i Honningsvåg. Boligbebyggelsen består stort sett av 
eneboliger, eneboliger med sokkelleiligheter, rekkehus, tomannsboli-
ger ol. Dette har konsekvenser for konsentrasjonen av boenheter, som 
er relativt lav. 

Det finnes enkelte unntak, som i Storgata og Sjøgata, som varierer 
mellom å være preget av bebyggelse med >4 boenheter i hver og 
bebyggelse uten noen boenheter. Bebyggelsen er da typisk fylt med 
næring og handelsfunksjoner. 

Det er flere store institusjonskvartaler uten boliger, som skolekvarta-
lene, rådhuskvartalet, samt industriområde ved Førstevatn. 

ANTALL BOENHETER

¯0 500 1 000250 Meters≤12
≤8
≤4
≤1
≤0
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I samsvar med antall boenheter, er den høyeste bebyggelsen konsen-
trert i Vågen, i forbindelse med Holmen, Storgata og Sjøgata. Om lag 
en etasjes terrengforskjell mellom Sjøgata og Storgata gjenspeiles 
ikke i dette kartet. Denne høydeforskjellen gjør at den gjennomsnitt-
lige absolutte bebyggelseshøyden allikevel er høyere i bebyggelsen 
nord for Storgata. 

Terrengforskjeller mellom Holmen, Storgata og Sjøgata-området og 
området rundt rådhuset og Honningsvåg skole gjenspeiles heller ikke 
i dette kartet, men preger siktlinjer og bebyggelsessiluetten - særlig 
synlig i landskapet er Nordkapp videregående skole, på tross av lav 
bebyggelse. 

En annen tendens som viser seg er at bebyggelsen generelt sett er 
høyere langs riksveien, også i Storbukt. 

ETASJEHØYDER

¯0 500 1 000250 Meters≤7
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≤2
≤1
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Honningsvåg er preget relativt tradisjonell eiendomsstruktur, 
med private eiendommer liggende side om side. Med unntak av 
rundt Holmen og Sørvågen, omfatter de fleste eiendommer både 
bebyggelse og uteoppholdsareal. Boliger er stort sett enkeltstående 
eiendommer eller parseller i tilfelle rekkehus/flermannsboliger. 

EIENDOMSGRENSER

¯0 500 1 000250 Meters
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Lite overraskende er arbeidsplasstettheten konsentrert rundt enkelte 
større arbeidsgivere i Honningsvåg. Eksempler på dette er Rådhuset, 
Honningsvåg skole og Nordkapp videregående skole og sykestua, samt 
industriområdene i Storbukt. 

I tillegg til disse sentrale arbeidsplassene, ser man en konsentrasjon 
rundt Holmen, Storgata og Sjøgata, og det som i tidligere kart og 
analyser har vist seg å være områder med relativt høy bebyggelse og 
høy andel næring/handelsfunksjoner. 

ARBEIDSPLASSTETTHET
RELATIV

¯0 500 1 000250 Meters
Lav konsentrasjon

Høy konsentrasjon
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Sentrumsbebyggelsen i Vågen har en rekke kvaliteter som er karak-
teristisk for et urbant sentrum. Storgata har stort sett to-sidig fortau 
gjennom hele sentrum, samt aktive fasader på begge sider av gatelø-
pet. Bebyggelsen ut mot Storgata er preget av aktive og inviterende 
fasader med ulike funksjoner, som ulik type handel, servering og 
annen interaksjon. 

Den lille sentrumskjernen har et knippe viktige parker og  offentlig 
uterom, hvis forbindelser seg i mellom er viktige og opprettholde. 
Disse er torget i Sjøgata, samt den lille nordvestvendte parken i enden 
av Sjøgata og parken mellom Storgata og Elvegata. 

Torget ved Holmen og Sjøgata har direkte kontakt med sjøen, men en 
kontinuerlig havnepromenade eksisterer ikke per i dag. 

Honningsvåg kirke og Fiskernes servicestasjon er viktige kulturminner 
i Honningsvåg. Sentrumsbebyggelsen danner et kulturmiljø verdsatt 
av Riksantikvaren som følge av å være en del av gjenreisningsbyen 
ved Brente steders regulering (BSR). 

Det er en-sidig fortau langs Nordkappveien mellom Sørvågen og 
Storbukt. 

Storbukt har få sentrumskvaliteter. Handels og næringsområde mel-
lom Nordkappveien og Førstevatn inneholder enkelte plasskrevende 
butikker og tjenestefunksjoner.

SENTRUMSKVALITETER

¯0 500 1 000250 Meters

Park
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Fortau
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Lekeplass
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Menesbukta

Turvei
Snarvei
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Honningsvåg ligger relativt sentralt i Nordkapp kommune. En kjøre-
tidsanalyse viser at man på om lag 40 minutter dekker stort sett hele 
Magerøya, med Gjesvær og Nordkapp, samt avstanden til Repvåg. 

KJØRETIDSAVSTANDER

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

0 7 500 15 0003 750 Meters

20 min
40 min

10 min
5 min
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En gåtidsavstandsanalyse med utgangspunkt i Holmen (ved Hurtigru-
tekaia) viser at store deler av Honningsvåg er innen 20 minutter gange.  
Hele Sørvågen, med Meneset og Klubben (nesten helt til Pynten), er 
innen 20 minutters gange. 

Dette vurderes som en urban kvalitet. Analysen viser at det er kort 
gangasvtand i et område med god funksjonsmiks.  

GÅTIDSAVSTAND

¯0 500 1 000250 Meters20 min
10 min
5 min

Utgangspunkt
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ÅDT-målinger av Nordkappveien (E-69) og Storgata/Nordvågveien viser 
relativt beskjeden trafikk på rundt 900. 

På tross av forholdsvis lav ÅDT gjennom Honningsvåg, er det enkelte 
områder og punkter som utpeker seg i forhold til ulykker. Særlig utsatt 
er strekket fra avkjøringen til Åsenveien nord i Vågen til forbi gravlun-
den i tilknytning Honningsvåg kirke. 

Dette strekket innbefatter sentrumsbebyggelsen i Honningsvåg i Stor-
gata, men mer alvorlig innbefatter den også krysningsfelt i tilknytning 
Honningsvåg skole. Flere av ulykkene opplyses å være mindre alvorlige 
og involvere syklister eller fotgjengere, med lettere skader, men det er 
også registrert et dødsfall. 

I forbindelse med områdeplanarbeidet har Multiconsult utarbeidet en 
trafikkanalyse, med dokumentkode 10201539-RIT-RAP-001. Denne er 
ikke diskutert i denne stedsanalysen. 

TRAFIKK
ÅRSDØGNTRAFIKK (ÅDT) OG ULYKKER
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Det er forholdsvis god kollektivdekning i Honningsvåg. Bussene kjører 
stort sett langs Nordkappveien, Storgata og Nordvågveien, med stopp 
på Nordkapphuset, Storgata, Rådhuset, Honningsvåg skole, Joker Sør-
vågen og Juledagsneset, og deretter videre til Nordvågen. Snelandia 
opererer de aller fleste av disse rutene. 

Hurtigruten legger til kai to ganger daglig med mulighet for av og på 
stigning fra Holmen. 

Regionsbussen til Alta går daglig fra stoppet for rådhuset. 

I tillegg går det daglige avganger til Hammerfest og Tromsø fra Hon-
ningsvåg lufthavn Valan. 

 

KOLLEKTIVDEKNING
BUSS OG FERGE
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Sosial infrastruktur referer til elementer som er sentrale eller særlig 
verdifulle for at samfunn er selvforsynende. Dette referer til funksjo-
ner som skoler, helsevesen og offentlig administrasjon og sikkerhet, 
samt arbeidsplasser, dagligvarer og øvrig handel. Disse funksjonene 
er ofte trafikkgenerenende, da de er viktige målpunkt og destinasjo-
ner som lokalbefolkning eller besøkende oppsøker i stor grad. 

Honningsvåg er et populært turistmål, og opplever tidvis derfor 
mange turister i byen. Disse kommer til byen i busser eller med 
cruisebåt/Hurtigruten. Hurtigrutekaia, cruisebåtterminalen og turist-
bussplassen er derfor til tider svært trafikkgenerende destinasjoner i 
bybildet. De store hotellene i byen kan også sies og være tidvis viktige 
destinasjoner. 

I det daglige er de store arbeidsplassene trafikkgeneratorer, samt 
skoler/barnehager og rådhuset. Dagligvarebutikker og butikker som 
tilbyr varer og tjenester som befolkningen har behov for ofte vil også 
være viktige målpunkt for trafikk, enten myk eller hard. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR
OG ANDRE SENTRALE DESTINASJONER

¯0 500 1 000250 Meters
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Kulturmiljø
Barnehage, skole og VGS
Honningsvåg kirke
Flerbrukshall
Cruisebåtterminal
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Torg, parker, lekeplasser og idrettsanlegg er allmenne goder og benyt-
tes ofte som samlingspunkt, tilgang og adgangen til disse for beboere 
og lokalbefolkningen er derfor viktig, slik at alle har samme mulighet til 
å nyte disse godene. De fleste lekeplassene og idrettsanleggene ligger 
i tilknytning barnehager og skoler, men benyttes ikke eksklusivt av 
disse. Honningsvåg flerbrukshall utpeker seg som en særlig destinasjon 
og møteplass, hva gjelder idrett og sport. Foran rådhuset finnes det 
også en større lekeplass og skateanlegg. 

Den lille utkikksparken i enden av Sjøgata, samt parken i krysset 
Tokleveien - Storgata syntes å ha særlig verdi. 

Mellom Holmen og Sjøgata ligger et lite torg, utsmykket med skulptur 
og noen sitteplasser. Torget har potensialet for utnyttelse og utvikles 
bedre. 

Det er fortausdekning fra Joker Sørvågen til Førstevatn i Storbukt. Fra 
Scandic Honningsvåg i Storgata til gravlunden er det tilrettelagt med 
fortau på begge sider. Rådhusgata, som går ut fra Storgata, er også 
tilrettelagt med fortau på begge sider helt frem til den videregående 
skolen. Fortau knyter dermed sammen sentrale trafikkgenererende 
destinasjoner i Honningsvåg, og vever disse sammen med grønne 
lunger og sentrumskvaliteter. 

Storgata og Sjøgata er bundet sammen med smett og snarveier 
mellom bebyggelse på flere steder. Disse vurderes som verdifulle.  

På tross av det er få eller ingen tilrettelagte sykkelveier i Honningsvåg, 
sykles det flittig i blandet trafikk. Dataen på kartet er hentet fra Strava. 
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En barnetråkksregisterering har til hensikt å avdekke hvor barn og 
unge trives og mistrives, samt sentrale forbindelser som skoleveger. 

Barn og unge i Honningsvåg viser et ganske forutsigbart og synkront 
aktivitets- og ferdselsmønster. 

Lite overraskende var flerbrukshallen og arealene rundt veldig popu-
lære hvor barn og unge trives og bruker mye tid uavhengig av alder. 
Mange benytter seg også av skolegården til Honningsvåg skole. 

Særlig den eldste spurte gruppen benytter seg av sentrumsområdene 
rundt torget, Sjøgata og Storgata, samt Menesbukta. De eldre benytter 
seg også av arealene rundt Førstevatn og vannet vest for Førstevatn. 

Begge årskull oppga omtrent samme forbindelser; Nordkappveien mel-
lom Storbukt og Sørvågen, samt forbindelsene mellom Honningsvåg 
skole, Nordkapp videregående skole og sentrumsbebyggelsen. 

Det syntes å være en konsentrasjon av aktivitet i kvartalene rundt 
sentrumsbebyggelsen, skolene, rådhuset og flerbrukshallen. 

BARNETRÅKKSREGISTRERING
OPPSUMMERING - AKTIVITET OG FERDSEL
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I tillegg til å registrere positive kvaliteter, fikk barna muligheten til å 
registrere utfordringer og negative sider ved Honningsvåg. 

Et ofte uthevet problem er knyttet til mangel på belysning. Denne 
mangelen kan føre til følelsen av utrygghet og uoversiktelige trafikksi-
tuasjoner. Mangel på belysning er særlig et problem i boligområdene 
og langs vannkanten, ikke fullt så mye i sentrum. 

Trafikksituasjonen rundt skolen og langs Elvedalen blir ofte oppgitt 
som en ubehagelighet eller fare. Dette kan være fordi barna ofte ferdes 
her, til og fra skolen, og at det derfor ofte knyttes erfaringer til stedet. 
Sett i lys av at disse forbindelsene er flittig brukt av barn i alle aldre, står 
trafikksituasjonen rundt skolen ut som en utfordring som bør vurderes. 

Flere steder langs vannkanten oppgis det å være problemer knyttet 
til søppel og et generelt ønske om oppgradering. Det registreres 
også et generelt ønske om omgradring av plassen foran rådhuset/
samfunnshus.

BARNETRÅKKSREGISTRERING
OPPSUMMERING - FARER
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Brente steders regulering ble opprettet på initiativ av Gjen-
reisningsnemda underlagt Administrasjonsrådet ved Innenriks-
departementet i slutten av juni 1940 som Krigsskadde steders 
regulering, som senere ble endret til Brente steders regulering. 
Institusjonen skulle stå for utarbeidelse av reguleringsplaner for 
byer og tettsteder i Norge som var rammet av krigsherjinger under 
andre verdenskrig i perioden 1940 til 1945. 

Professor i arkitektur, Sverre Pedersen, var institusjonens leder for 
statens regning frem til han ble erstattet av Erik Rolfsen i 1945. 
Brente steders regulering ble offisielt nedlagt i 1952, men fungerte 
i Finnmark til 1955. 

Kilde: Nordkapp kommune

Brente steders regulering (BSR) sto for gjenoppbygningen av 
Honningsvåg rundt havna, som var helt sentral i fiskeværet Hon-
ningsvåg. Sjøen og havna har derfor en helt sentral rolle i byens 
historie, og også en forutsetning for hvordan byen er bygget og 
etablert. Som BRS illustrerer skulle havna, kaifronten og kystenlin-
jen for øvrig brukes til fiskebruk og industri. 

Bilrasjonering i Nordkapp ble opphevet først i 1960. Dette betyr at 
byen ble i all hovedsak organisert rundt et transportsystem som i 
stor grad belaget seg på båt og gange/sykling. Dette la grunnlaget 
for et kompakt sentrum i Vågen. Det at bilen ble allemannseie 
utover 1960-tallet åpnet for byspredning i Honningsvåg, som 
ellers i landet. Eksempler på dette er industriområde i Storbukt og 
rundt Førstevatn.  Havna er en like sentral forutsetning for byens 
næringsgrunnlag i dag, som havn og opplevelsessenter for cruise-
båter og besøkende turister.

BRENTE STEDERS  
REGULERING (1948)

BSR Storbukt

BSR Honningsvåg
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Reguleringsplansituasjonen i Honningsvåg er uoversiktlig og 
fragmentert. Av 22 planer som ikke er opphevet, finnes det kun 
SOSI-informasjon på rundt halvparten. Den andre halvparten 
eksisterer så vidt vi kan avdekke kun på PDF. 

Flere av planene, SOSI eller PDF, korresponderer ikke med under-
laget og enkelte overlapper hverandre. Plandatagrunnlag kan 
dermed oppleves mangelfullt og uoversiktlig. 

Videre håndtering av plangrunnlaget vil være viktig i utformingen 
av en områdeplan. 

Oversikten til høyre er ikke uttømmende, men allikevel illustrativ 
for plansituasjonen. 

REGULERINGSPLANER

Oversikt reguleringsplaner på PDF Oversikt reguleringsplaner i SOSI
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Honningsvåg var blant Finnmarksbyene og stedene som  ble brent 
under krigen. Bebyggelsen i Honningsvåg ble gjenreist etter krigen 
med Brente steders reguelring (1947-1948). Dette fører til at det er få 
kulturminner og bebyggelse fra før krigen. Honningsvåg kirke er det 
eneste unntaket, da denne ble spart under brenningen. 

Gjenreisingsprosjektet er et av landets største arkitektoniske prosjekter 
gjennom tidene, og vurderes som identitetsbærer for byene i Finnmark 
og Nord-Troms. Spor av denne vurderes derfor som viktige kulturmil-
jøer i nasjonal sammenheng. På bakgrunn av dette er Honningsvåg 
sentrum (BSR) markert som kulturmiljø i Riksantikvarens register, 
Askeladden. 

I tillegg til Honningsvåg kirke er Fiskernes servicestasjon, navnet på de 
tre hvite bygningene innerst i Vågen, og Brødrene Isaksen Patentslipp i 
Storbukt fredet.  
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Kulturmiljø - Honningsvåg sentrum (BSR)
Kulturminne

KULTURMILJØ
ENKELTE KULTURMINNER OG KULTURMILJØER
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Honningsvåg ligger på vestsiden av Storefjell. Byen åler seg langs 
arealene mellom fjellsiden og havet. Dette gir utfordring i form av plass 
og areal, samt komplikasjoner i form av ras- og skredfare. 

Kartverket - Geodata AS¯0 500 1 000250 Meters

255 moh

0 moh

HØYDER 
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Honningsvåg er bygget på en smal fot klemt mellom fjell og hav. Dette 
kan føre til komplikasjoner, og fører til at enkelte områder kan være 
utsatt for ras og skredfare, særlig i forbindelse med snø. Dette gjelder 
spesielt bebyggelsesområdene som ligger direkte under Storefjell på 
nordsiden mot Storebukt og sørsiden mot Vågen. 

NVEs kart for skredfare (faresoner) i bratt terreng viser at deler av 
Honningsvåg kan være utsatt for skred. Dette gjelder særlig området 
rett vest for Storefjell. Det er ikke mye bebyggelse i dette området, med 
unntaket av noe bebyggelse rundt Holmbukt. 

Løsmasser i Honningsvåg består for det meste av forvitringsmateriale, 
med innslag av bart fjell i nord. 

Stort sett hele Honningsvåg ligger under marin grense, og dermed i 
områder med mulighet for marin leire. 

Kilde: NVE og Norges geologiske undersøkelse
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Skredsannsynlighet i bratt terreng (NVE)

Areal under marin grense med mulighet for marin leire

SKREDFARE OG MARIN GRENSE
SANNSYNLIGHETSSTATISTIKK OG MULIGHET
FOR MARIN LEIRE
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Det er knyttet aktsomhetsområder for flom i vassdrag til de mindre 
vassdragene gjennom byen, samt fra vann i nord. Aktsomhetsområ-
dene går ned Seppoladalen og Elvedalen. Ved Klubben, Meneset og 
Juledagsneset er det betydelige fjærsoner. 

Jordflom betegnes av raske utglidninger og bevegelse av vannmet-
tede løsmasser i bratte skråningsgradienter. Seppoladalen og skrå-
ning ned fra Storefjell er særlig utsatt ved store regnskyll. 

NVEs fremskrevne stormflokart for 2090 viser sentrale deler kan havne 
under vann. Beregningen er gjort med 20 års intervall. Særlig sentrale 
deler i Sørvågen og Holmen er utsatt for stormflo. 

Kilde: NVE og Kartverket
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Stedsanalysen har til hensikt å se på bebyggelsesmønstre, typologier, 
forbindelser, samt å avdekke muligheter, konflikter og kapasitet for 
utvikling. Honningsvåg er en liten by, som ligger som et smalt belte 
mellom sjø og fjell. Dette gir helt åpenbare kapasitetsutfordringer i 
form av areal, men er også et godt utgangspunkt for å fortette. Dette er 
også et kvalitativt grunnlag for at bebyggelse og funksjon kan mikses. 
På grunn av at Honningsvåg er en mindre by, kan den oppleves relativt 
intim og konsentrert. Dette er en kvalitet som bør hegnes om og 
utnyttes. 

Bebyggelsestypologien er relativt adskilt i Honningsvåg, der det er 
større sammenhengende eneboligområder, som innimellom brytes 
opp større bebyggelse som brukes til kultur/offentlig administrasjon. 
Honningsvåg består også av enkelte bilbaserte næringsområder, som 
oppleves som egne satelitter. Unntaket er sentrumsbebyggelsen i 
Holmen/Sørvågen. 

Storgata og Sjøgata utgjør sentrumsbebyggelsen, og er også de 
kvartalene i byen som er høyest utnyttet på tross av sine 4-5 etasjer 
maks. Sentrumsbebyggelsen gjenspeiler byens fremvekst som fiske-
vær, i næring og industri og ved å være konsentrert rundt havna. En 
viktig kvalitet ved sentrumsbebyggelsen, og Sørvågen som helhet, er 
det naturlige landskapsatriet bebyggelsen er plassert i. Dette danner et 
naturlig brennpunkt i sentrum i Sørvågen. Siktlinjer og bebyggelsens 
orientering underbygger denne formasjonen. 

Stedsanalysen peker på enkelte utfordringer knyttet til trafikk i 
sentrum, og særlig i tilknytning til skolen og rådhuskvartalet. Større 
deler av sentrale Honningsvåg er preget av å ligge i faresone for skred. 
Barnetråkksregistreringen avdekker også flere områder der mindre 
tiltak vil gi verdifull merverdi i form av trivsel og ferdsel. 

OPPSUMMERING
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En arealstrategi har som mål å se de overordnede målene med områ-
deplanen i sammenheng med de muligheter og konflikter stedsana-
lysen belyser. Stedsanalysen avdekket flere sentrale møteplasser og 
trafikkgenererende destinasjoner i Honningsvåg. Et sentralt mål med 
områdeplanen bør være å bedre knyte disse møteplassene sammen, 
slik at byen vil oppleves som en mer vennlig by å ferdes i for alle trafi-
kantgrupper. Stedsanalysen tar derfor utgangspunkt i møteplassene, 
og forbindelsene dem imellom. Å fokusere på og videreutvikle disse 
forbindelsene vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter, under-
bygge en hensiktsmessig fortetting, samt bidra til å skape et sammen-
hengende belte av stedskvaliteter som gir merverdi til helheten. 

Honningsvåg sentrum ligger i Sørvågen. Dette strøket utviser størst 
variasjon og høyest utnyttelse i Honningsvåg. Sentrum tåler dog 
høyere utnyttelse. Sentrum er en viktig destinasjon i seg selv, men 
tar også opp i seg mange ulike mikrodestinasjoner, som blant annet 
Vinmonopolet, kulturhuset og fergekaia. Arealstrategien legger derfor 
opp til å styrke forbindelser demimellom ved å forbedre ferdselen i 
Sørvågen for myke trafikanter. Sjøfronten har potensiale for å utnyttes 
bedre, som havnepromenade eller som handels- og servicedestinasjon.  

Rådhuskvartalet vurderes som en særlig viktig møteplass, da den inne-
holder en rekke funksjoner som benyttes året rundt. Kvartalets kon-
taktflate med området rundt er derfor særlig viktig. Kvartalet fungerer 
som et knutepunkt mellom Honningsvåg skole og Nordkapp videre-
gående, samt en node på vei til flerbrukshallen. En bedre utnyttelse og 
utforming av kvartalet vil gi merverdi i form av sentrumskvaliteter til 
bydelen og i form av identitet til Honningsvåg for øvrig. 

Det er et hierarki av parker og uteoppholdarealer i Honningsvåg. 
Mindre parker, torg og lekeplasser bidrar til å bryte opp monotonien 
i et urbant område, mens større parker og turområder er en viktig 
rekreasjonsverdi for allmenheten. Honningsvåg er en liten by, men 
byen er allikevel tjent med å sikre bedre forbindelser mellom parker og 
uteoppholdsarealer.

Storbukt har noen ulike møteplasser som ikke legger opp til blandede 
funksjoner. Nærings- og handelskvartalet fungerer som en arena 
folk besøker ofte. Lekeplassen og ballbanen legger opp til ulike type 
aktiviteter blant barn og unge.     

ANBEFALT AREALSTRATEGI
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¯0 500 1 000250 MetersPotensielle nye byggeområder
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Anbefalt trafikalt tiltak
Bebyggelse som foreslås fjernet/tranformert

Plankonseptet har til hensikt å følge opp og materialisere arealstrate-
gien i en planfaglig anbefaling som kan følges opp i arealplanleggin-
gen i Honningsvåg. 

Tilnærmet hele sentrumsbebyggelsen i Sørvåg tåler høyere utnyt-
telse, og det foreslås å legge opp til en plan som åpner for fortetting 
også i tredje rekke med adkomst fra Øvergata. Kvartalene ved Lar-
sjorda og Nedre St. Hansvei vurderes også som lite utnyttet. I tillegg 
vurderes kvartalet mellom Vågen og Rådhusgata som naturlig ved 
eventuelt utvidelse av sentrumsbebyggelse. Sentrumsformålet bør 
åpne for en rekke underformål og funksjoner, samt økt utnyttelse. 

Rådhuskvartalet huser flere sentrale funksjoner og aktiviteter i byen, 
og oppleves som en vikig møteplass og knutepunkt i byen. Kvartalet 
er dog spakt bebygd, og tåler vesentlig høyere utnyttelse. Kvartalet 
forringer få siktlinjer, og fungerer som et knutepunkt mellom bebyg-
gelsen mot Juledagsnestet, Klubben og Sørvågen. 

Stedsanalyse peker på viktige møteplasser, ferdelsårer og flaskehalser. 
Arealstrategien peker på at sikring av disse vil gi merverdi til Hon-
ningsvåg i form av sentrumskvaliteter og bedre tilgjengelig for myke 
trafikanter. Plankonseptet anbefaler å se på en ny gateromsutforming, 
gatetun eller torg,  i Holmen, gjennom Sjøgata  og deler av Rådhus-
gata og deler av Storgata mellom Vågen og Turngata. Dette strekket 
benyttes av ulike trafikantgrupper, og bør utformes deretter. I Holmen 
og Sjøgata foreslås det en gatetunsløsning eller sambruksareal som 
åpner for blandet trafikk, men utformet til fordel for fotgjengere. 
I forbindelse med dette anbefales det også å utvikle en helhetelig 
havnepromenade fra cruisebåtkaia i Fiskeriveien i nord til Fiskergata i 
sør. 

Det kan legges opp til utfylling i sjø på enkelte steder for bedre 
utnyttelse av arealer. Det pekes også på områder og felt som poten-
sielle nye byggeområder for bolig eller næring. Det forutsettes at 
eksisterende boligområder kan fortettes, men plankonseptet peker på 
sentrumsnære boligområder som ville vært en naturlig start. 

INNSPILL TIL PLANKONSEPT




