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Hovedtrekk

Konsentrert byutvikling i Vadsø sentrum med fokus på 

• oppstramming

• attraktivitet

• trafikksikkerhet 

• sosiale møteplasser

• parkering

• boliger

• sørlige del av Ørtangen, avkjørsler

• strandpromenade

• trafikknutepunkt (buss, båt og p-plass)

→ Trafikkanalyse og hensynssonen for gjenreisingsbebyggelse



1 - Trafikk

Trafikkfarlige situasjoner i kryss over E75, transport til og fra 

fiskebruk sør på Ørtangen, samt kollektivknutepunkt.

• Relokalisering/ samlokalisering venterom, holdeplass for buss og båt

• E75 gjennom sentrum

• Trafikkavviklingen i sentrum

• Parkering; uryddig, tilstrekkelig?

• Hvor skal vi gå/ sykle og hvor skal vi kjøre? 



Trafikkanalyse Vadsø sentrum

Norconsult, mars 2021

• Helhetlig og overordnet vurdering av trafikksituasjonen i sentrum mht

trafikkavvikling, trafikksikkerhet, parkering og attraktivitet

• Omfatter kartlegging av dagens situasjon og beskrivelse og analyse av 

fremtidig situasjon

• Anbefaling av løsninger



Trafikksikkerhet

Anbefalinger Kommentar Vurdering VK

Fartsdemping ved gangfelt i 

Havnegata/ Hvistendalsgate

Anbefalt i 7 kryss Foreslå opphøyde kryssområder i 

de 2 kryssene i sentrum; Saxi-

krysset og Kirkegt (SVV).

Behov for bedre merking av 

fotgjengeroverganger.

(Medvirkning brukergrupper)

Vadsøstandard eller SVVs

standard. UU-utformingstiltak.

Vadsøstandard.

Kommunen bør gå i dialog med 

brukergrupper for hvordan gjøre 

området mer trafikksikkert og 

bedre tilrettelagt i hht UU.

Tilby kantsteinparkering

Stramme opp problem p-

områder

Gjelder særlig 3 områder. Tas inn i planen

Kanalisere mesteparten av 

biltrafikken til «ringen» Tollbugt, 

Strandgt, Brugt, Hvistendalsgt/ 

Havnegt

Ta inn i planen. Delvis gjort 

gjennom einveisregulering.

Brugt. reguleres med 

forkjørsrett

For å bedre trafikksikkerhet, men 

«faren» er at biler blir innesperret i 

«sirkelen» hvis ikke rundkjøring.

Ønskes ikke. VK ikke opplevd 

forkjørsregulering som mer 

trafikksikkert i sentrum 

(SVV).hvorstor effekt vil det ha i 

praksis.



Trafikkregulering

Anbefalinger Kommentar Vurdering

Enveisregulere Tollbugt-Kaigt

Evt kun tillatt å svinge til høyre 

inn i Havnegt/ Hvistedalsgt.

Kan skape mer trafikk gjennom 

sentrum, og stor omkjøring for 

eiendommene vest i planområdet 

(Kaigt)

Usikker på effekt av 

enveisregulering. 

Vurderer påbudt høyresving nord i 

Saxikrysset som et bedre 

alternativ.

Rundkjøring i krysset Brugt/ 

Strandgt

Løser utfordringen i krysset 

Strandgt/ Brugt.

Dyrt.

Tas ikke inn.

Strandgt reguleres med 

forkjørsrett.

Strandgt reguleres med 

parkeringsforbud.

For bedre trafikksikkerhet, men 

fordeler opp mot ulemper?

Kun parkering på sørsiden av gata 

i dag. Bredt gateløp og plass til p.

Tas ikke inn

Usikker, oppfattes ikke som et 

problem i dag-

Kvadraturen i sentrum reguleres 

delvis med enveiskjøring for å 

gjøre gjennomkjøring lite 

attraktivt.

Gjøre gjennomkjøring mindre 

attraktivt.

Er delvis gjort, kan vurdere andre 

gater også.



Trafikkregulering forts…

Anbefalinger Kommentar Vurdering

Avkjørselsforholdene ved p-

plasser langs deler av 

W.Andersengsgt, Rådhusgt og 

Strandgt avklares og 

kanaliseres til ett punkt i hver 

gate/ p-plass.

Ser dette som en daglig 

utfordring.

Tas inn

Adkomst til fiskebruk på 

Ørtangen reguleres til gatetorg

Vil hindre innkjøring av all annen 

trafikk enn nyttekjøring til bolig, og 

varelevering. 

Tas inn

Dialog med gårdeier om egentlig 

vareleveringsadkomst.

Lage bredere fortau langs 

husveggen på Ishuset

Bidra til å bedre adkomsten for 

beboere, som alternativ.

Usikker

Flytting av bussholdeplass til 

Industrigt 2

Å flytte den fra eksisterende 

busstopp til nytt forslag pga

samlokalisering med båt i 

planforslag anses ikke som kost/ 

nytte effektivt.

Vurdere området i lengst øst i

Industrigt eller i Strandgt sør for 

Navaren.



Kollektivknutepunkt



Gatebruk og parkering

Anbefalinger Kommentar Vurdering

Utarbeides en detaljert 

gatebruksplan

I samråd med private 

eiendomsaktører.

Tas inn i planen

Avklare oppfølging av 

parkeringsreguleringer med 

politi, eller søke delegert 

myndighet og ansette folk selv.

Oppfølging av p-regulering er et 

større problem enn dagens 

reguleringsplan.

Minimumsløsning med å sikre 

fremkommelighet, trafikksikkerhet, 

nødvendig prioritering av 

parkering til funksjonshemmede 

og varelevering, med oppfølging 

av politi tas inn.



2 - Gjenreisingsbebyggelse

Hva er gjenreisingsbebyggelse?

• Dagens reguleringsplan og grunnlagsmateriale (rapport fra 1990)

• Avklaringer i forbindelse med reguleringsplan Kaigt 2

• Rapport fra Norconsult aug 2021

- Befaring i juli 2021, der også TFFK var med den ene dagen



3 - Trivsel og attraktivitet i sentrum

Befolkningsnedgang, færre butikker, endret etterspørsel etter varer 

og tjenester.

• Sosiale møteplasser

• Stramme opp og rydde opp sammen med gårdeiere

• Havnepromenade

• Pumpestasjon, trafo og offentlige toaletter

• Snu byen mot sjøen     



4 - Industriområdet på Ørtangen
Skal vi ha industri i sentrumskjernen?

• Alternativer? Løsning for eksisterende industri?



Videre

• Møter med gårdeiere

• Gjenreisingsbebyggelsen

• Veigeometri

• 3D-modell

• Høring og offentlig ettersyn

• Merknadsbehandling

• Vedtak


