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RAPPORT  

OPPDRAG Områderegulering Honningsvåg sentrum DOKUMENTKODE 10201539-RIT-RAP-001 

EMNE Trafikkanalyse TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Nordkapp kommune OPPDRAGSLEDER Tom Langeid 

KONTAKTPERSON Vegard Juliussen UTARBEIDET AV Britt Cristine Mathisen 

  ANSVARLIG ENHET Multiconsult Norge AS 

  

 

Sammendrag  

Etter en grundig gjennomgang av trafikksituasjonen i Honningsvåg, er det identifisert følgende 

utfordringer: 

Noen gater er smalere enn det som anbefales for bruken som er i dag. I Storgata gjennom sentrum er 

det for eksempel både tungtrafikk/kollektivtrasé og parkering, som egentlig krever mer vegbredde 

enn det som er tilgjengelig. Det går også noe tungtrafikk i for smale boliggater sør for sentrum.  

Honningsvåg kommune har påpekt noen områder som behøver fortau, henholdsvis Klubbveien og i 

Sjøgata. I tillegg anbefaler vi fortau i Fiskeriveien (kapittel Error! Reference source not found.). 

Det er lite plass for utvidelser av trafikkareal. Det er dessuten få parallelle traséer, som gir lite 

muligheter til å forbeholde gater for enkelte trafikantgrupper. Videre er mye av problemet med 

turisttrafikken at det parkeres i busslommer, som er negativt for bl.a. trafikksikkerhet og 

framkommelighet. Ut fra en helhetsvurdering ligger derfor mye av mulighetsrommet i å endre 

utforming av holdeplasser, samt tilliggende gangfelt og noen fortau.  

Det kan være inntil 10 000 turister i Honningsvåg som kommer med Hurtigruta og andre cruiseskip, i 

tillegg til turister som kommer dit med bobil, privatbiler og turbusser (informasjon fra Honningsvåg 

kommune). Når turbusser og shuttlebusser parkerer på bussholdeplasser for rutebuss, medfører det 

utfordringer for lokalbussene (kapittel 5 ). Generelt er ikke holdeplassenes standard i tråd med 

Vegvesenets håndbøker V123 Kollektivhåndboka, N100 Veg- og gateutforming og V129 Universell 

utforming av veger og gater. 

Øst i Storbukt er det et eneboligområde som ligger tett på E69 med 50 km/t fartsgrense, der bl.a. 

turbusser kjører mellom sentrum og Nordkapp. Det kan skape utfordringer, spesielt for sykkeltrafikk, 

siden det er forholdsvis høy fartsgrense og mangler sykkelfelt.  

Det er litt gjennomgangstrafikk gjennom Honningsvåg sentrum til Nordvågen i vest (kapittel 3).  

Ellers er det lite trafikk og få køproblemer.  
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Vi anbefaler følgende fysiske tiltak, i tematisk rekkefølge:  

 

Storbukt øst Error! R

eference source not 

found. 

Regulere sykkelfelt eller redusere fartsgrense til 30 km/t. 1 

Plassere gangfelt lengst mulig unna sikthindrende bygg og 

svinger. Fordi det er svinger på begge sider, er det best å 

redusere fartsgrensen, for å redusere stoppsikt/ 

stopplengde. 

2 

Klubbveien  Enveisregulere Klubbveien og regulere inn fortau. 3 

Tungtrafikk fra Pynten  Enveisregulere gatene Pynten og Fiskergata. 4 

Bobiler  Skilting fra E69 til bobilplass «621 – Bobilplass».  5 

Sykkel  Regulering av sykkelfelt eller redusert fartsgrense på E69 

nord for sentrumskjernen der det i dag er 50 km/t 

fartsgrense. Sykkelløsning i sentrumskjernen er sykling i 

blandet trafikk. Redusert fartsgrense på fv. 8050 mellom 

Juldagsneset og Nordvågen. 

Etablere sykkelparkering ved målpunkter i sentrum. 

6 

Parkering  Vurdere parkering på ubebygd tomt og i bomberom i 

Sjøgata, som erstatning for parkering i gater uten 

tilstrekkelig bredde.  

7 

Regulere (deler av) parkeringsareal ved Scandic hotell 

Bryggen for flerbruk.  

8 

Regulere parkering forbudt langs Fiskergata. 9 

Regulere parkerings forbudt ved torget. 10 

Vurdere mulighet for parkeringsplass i vestenden av 

Klubbveien (utenom siktsone) , som erstatning for 

parkering i gater uten tilstrekkelig bredde. 

11 

Regulere gata Elvedalen ved kryss med Prestevannsveien 

til skolegård og eventuelt HC-parkering. 

12 

Sjøgata  Regulere fortau på sørsiden på strekning uten gangareal 

(figur 47). 

13 

Regulere inn snarveier  Ved å regulere inn snarveier beskyttes de fra å forsvinne i 

forbindelse med framtidige byggeprosjekter. 

14 

Mulig holdeplass ved 

Førstevannsveien  

Avklare om holdeplassen Storbukt nord skal være i 

Førstevannsveien eller Nordkappgata og regulere inn 

bare en av disse.  

15 

Holdeplassene 

Sandfjellet og 

Seppoladalen  

Holdeplassene i Seppoladalen bør reguleres med 

passasjerareal. Der det mangler fortau kan det reguleres 

inn fortau i holdeplassens lengde. Dette muliggjør trinnfri 

16 

17 
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adkomst og synliggjør holdeplassen, i tillegg til å gi et 

venteareal utenfor vegbanen, som er mer trafikksikkert. 

Holdeplass Lillefjellet  Regulere inn holdeplassen som kantstopp, flytte 

holdeplassen nærmere sentrum for å flytte gangfelt bak 

holdeplass lengre ut fra sving, for å bedre siktforhold. 

Gangfelt kan med fordel gjøres opphøyd for å sikre 

overholdelse av nedsatt fartsgrense. Utforming må gjøres 

med hensyn til buss og annen tungtrafikk. 

18 

Holdeplass 

Holmbuktveien  

Regulere inn kantstopp og gangfelt.  19 

Holdeplass Scandic hotell 

Honningsvåg  

Sørgående holdeplass: Regulere holdeplass som 

kantstopp og avsettingslomme som handikapparkering. 

Nordgående holdeplass: regulere holdeplass som 

kantstopp. Dersom det velges å plassere holdeplass på 

strekning med parkering, regulere som utlagt holdeplass 

og fjerne parkering som ligger i bussens sporingskurve inn 

til holdeplass. 

20 

Parkering og gangfelt 

ved Nordkappgata 4 

Fjerne parkering 5m fra gangfelt. Gangfelt bør være 

opphøyd for å sikre overholdelse av fartsgrensen, 

utforming må hensynta buss og annen tungtrafikk. 

21 

Holdeplass Honningsvåg/ 

Nordkapphuset  

Flytte holdeplass til andre siden av gaten, slik at 

påstigning kan skje fra fortau. Etablere fortau og gangfelt. 

22 

Holdeplass Storgata  Holdeplass i retning nordover reguleres som utlagt 

holdeplass om gateparkering skal beholdes. 

Parkeringsplasser i bussens sporingslinje på vei inn til og 

ut fra holdeplass må fjernes. 

23 

Holdeplass Rådhusgata Det må avklares om denne skal være ved inngangen til 

rådhuset eller i Rådhusgata. 

24 

Holdeplass Honningsvåg 

skole 

Reguleres inn med bredder og lengde i henhold til 

håndbok 100, 123 og 129. 

25 

Holdeplass Rådhuset  Reguleres inn med bredder og lengde i henhold til 

håndbok 100, 123 og 129. 

26 

Holdeplass Juldagsneset  Reguleres inn med fortau i holdeplassens lengde.  

Bredder og lengde i henhold til håndbok 100, 123 og 129. 

27 
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I tillegg anbefales følgende «myke» tiltak:  

 

Etablering av tømmeanlegg for bobiler. 

Lansere støtteordning for kjøp av el-sykkel og vinterdekk. 

Sykkelveginspeksjon med påfølgende oppgraderinger. Se Statens vegvesen sin handbok 

V720. 

Opplæring i trafikkregler for sykling. Dette kan gjøres for barn i skolen, med materiale fra 

Trygg trafikk. For voksne kan det gjøres informasjonsarbeid. Sykkelbynettverket tilbyr 

nettbaserte kurs om sykkelplanleging, og nettverkssamlinger. Kommuner er i målgruppen for 

disse. 

Redusert fartsgrense fra 50 km/t til 30km/t på E69 gjennom tettbygd strøk.  

Redusert fartsgrense fra 80 km/t på Nordvågveien, mellom Juldagsneset og tettbebyggelse i 

Nordvågen. 

Snarveier kan skiltes og opparbeides, for å bli brukt av flere. 

Sette opp benk på alle holdeplasser der det er plass.  

Sette opp ruteinformasjonsskilt og skilt med holdeplassnavn på holdeplasser. 

Kommunen kan kontakte Finnmark fylkeskommune med forespørsel om at de etablerer en 

FLEXXrute til helsesenteret.  
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1 Formål 

Nordkapp kommune har igangsatt arbeid med områderegulering av Honningsvåg sentrum. Det er 

fastsatt planprogram (Honningsvåg kommune, 2018). Denne Trafikkutredningen vil inngå i 

grunnlagsmaterialet for områdeplanen. 

2 Planområde og lokalisering 

Honningsvåg ligger i Nordkapp kommune, nord i Finnmark. Planavgrensningen for områderegulering 

av Honningsvåg sentrum fremgår av Figur 1: 

https://livelink.multiconsult.no/ll/livelink.exe/fetch/2000/160611/30649854/30684509/31663502/31677579/31679270/31681292/36488497/Fastsatt_Planprogram_for_omr%C3%A5deregulering_Honningsv%C3%A5g_sentrum.pdf?nodeid=41374157&vernum=-2
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Figur 1 - Kart som viser planområde, hentet fra planprogram for områdeplan for Honningsvåg sentrum 

2.1 Forventet utvikling 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sine prognoser viser en forventet svak befolkningsnedgang fra 3209 

innbyggere i dag, til 3154 i 2030 og 3072 i 2040. (Statistisk sentralbyrå, 2019) 

Storbukt 

Honningsvåg sentrum: 
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Kommunen har ikke opplyst om store endringer i næringsvirksomhet. Det ser altså ikke ut til at det 

blir endringer i rammebetingelser som gir økt transport. 

3 Dagens kjøremønster 

På E69 mellom Sørvågen og Storbukt (nord for sentrum) viser Vegvesenets veikart / norsk 

vegdatabank (NVDB) en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2500. Det vil si at det i løpet av et gjennomsnittlig 

døgn kjører ca. 2500 kjøretøy på strekningen (sum begge retninger). På fylkesvei 8050 gjennom 

sentrum og til Nordvågen viser NVDB en ÅDT på 900. Nord for Storbukt er ÅDT rundt 500. Det er ikke 

tilgjengelig data som viser ÅDT på kommunalt veinett, men det antas at trafikken der er noe lavere 

enn på E69 og fylkesvei 8050. 

  

Figur 2 – ÅDT-kart for Honningsvåg. Data fra NVDB, 2018. (prosent) angir tungtrafikkandel. 
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3.1 Kartlegging av trafikale utfordringer 

Mange turister går i sentrumsgatene, i tråd med kommunes ønske om å trekke turister inn i sentrum. 

Mange gående turister og utfordringer knyttet til at turbussene bruker holdeplassene til av- og 

påstigning / parkering, skaper til tider uoversiktlige forhold for den øvrige veitrafikken. Å tydeliggjøre 

kryssingspunkter, slik at turistene krysser der det er ønskelig, og å bygge holdeplasser på en måte 

som forhindrer turbusser å parkere der, kan dermed forbedre fremkommeligheten og 

trafikksikkerheten. Utover dette er det ikke nevneverdige utfordringer med trafikkavviklingen i 

Honningsvåg sentrum. 

3.2 Vurdering av traséer for større kjøretøy 

Det kjører tungtrafikk fra fiskeindustrien i Nordvågen (øst for planområdet) via fylkesvei 8050 / 

Storgata og europavei/Nordkappgata til Honningsvåg. En del av denne trafikken går på natten 

(opplysninger fra Nordkapp kommune). 

Det er en del industrivirksomhet på Klubben sør for sentrum, knyttet til fiskeriindustri (informasjon 

fra kommunen, se figur 3). Det er også oppstillingsplass for busser der. Trafikken fra Klubben går 

gjennom boliggater som er smale og uten fortau. I tillegg foregår det parkering langs gatene 

(observert på befaring 12/9-19). Skårungen barnehage ligger i området som er berørt av 

industritrafikken, som omtalt i kapittel6.3.2. 

 

Figur 3 - Traséer der det typisk kjøres tungtrafikk. Kartkilde: Norgeskart. 
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Fra hurtigrutekaia/ Fiskerihavna knutepunkt i Sørvågen går det bl.a. busser som frakter besøkende 

fra Hurtigruta til Nordkapp (i dette kapittelet omtales buss i betydningen tungtrafikk. Buss i 

betydningen kollektivtrafikk omtales under Kollektiv. Hurtigruta frakter også noe gods, uten at vi har 

tall på hvor mye som leveres i Honningsvåg.  

I vestre halvdel av Sjøgata (mot Sørvågen) er det også virksomheter med større kjøretøy, som 

Honningsvåg mekaniske verksted (informasjon fra Nordkapp kommune). 

3.3 Anbefalt løsning  

Normalt vil en dedikere ulike gater til ulike trafikantgrupper. F.eks. for å skille tungtrafikk og 

sykkeltrafikk. Det vi ser i Honningsvåg er at det er ikke parallelle traséer som kan forbeholdes enkelte 

trafikantgrupper. Det er to parallelle traséer gjennom sentrumskjernen, Storgata og Sjøgata. Storgata 

er den viktigste transportåren for alle trafikanter gjennom sentrumskjernen. Hverken tungtrafikk 

eller syklende kan ledes bort fra denne. Storgata er ikke bred nok til både parkering og toveis 

godstrafikk/ kollektivtrafikk. Løsningen kan da være å fjerne gateparkering.  

Sjøgata har både industri og er viktig som en havnepromenade for bl.a. turister. Dermed kan ingen av 

gatene forbeholdes én trafikantgruppe. 

Situasjonen er slik at det kun er boliggater som kan holdes helt uten tungtrafikk. Det er heller ikke 

gater som kan stenges for motorisert trafikk, da det er lite alternativ traséer. Imidlertid er det noen 

gater som kan og bør enveisreguleres. 

Ifølge vegvesenets håndbok N100, bør ikke vegbredde (utenom parkering) være smalere enn 4,5 m i 

toveisregulerte gater. Vegnett for godstrafikk skal ha kjørefeltbredde på 3.25 m, som gir en 

vegbredde på 6,5 m (Vegdirektoratet, 2019). Ifølge vegvesenets håndbok N100 (Vegdirektoratet, 

2019), er dimensjonerende bredde på lastebil 2,55 og på bil 1,8m. Totalt 4,35m + bredde til speil og 

manøvreringsareal. Oppmåling av veibredder for området på Klubben tilsier at dagens vegbredder er 

for smale, spesielt for større kjøretøy.  

For å få plass til både fortau og trafikk (evt. også parkering noen steder) kan en løsning være å 

enveisregulere noen strekninger, som i Figur 5 – Forslag til enveisregulering. Retning for 

enveisregulering kan snus ved behov. Kartkilde: Norgeskart.. Det vil samtidig forenkle trafikkbildet. 
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Figur 4 - Utsnitt av Klubben fra Norgeskart. Veibredder på ulike snitt målt i ortofoto. 



Områderegulering Honningsvåg sentrum multiconsult.no 

Trafikkanalyse 3 Dagens kjøremønster 

 

10201539-RIT-RAP-001 05.02.2021 / 00  Side 15 av 100 

 

Figur 5 – Forslag til enveisregulering. Retning for enveisregulering kan snus ved behov. Kartkilde: Norgeskart. 

Klubbveien anbefales enveisregulert, da det er alternative traséer som kan velges i motsatt retning. 

Se figur 5.  

Gaten Pynten kan også enveisreguleres, med tanke på at det er tungtrafikk her og det kan bli 

utfordringer ved å møte motgående trafikk, siden vegbredde ligger omkring 3,5 – 4m. Se Figur 4 og 

Figur 5  for oppmålte veibredder. 

Kommunen opplyser at Honningsvåg mekaniske verksted (HMV) i Sjøgata behøver toveisregulert 

adkomst, for større kjøretøy. Det forutsetter snuplass, som det ikke tilgjengelig areal til i Sjøgata. 

Enveisregulering kan derfor med fordel sees nærmere på. Skilting med innkjøring forbudt vil også 
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gjelde syklister. Skilting med «forbudt for motorkjøretøy» i retning mot enveisregulering, vil derimot 

ikke gjelde for syklister. Det bør gjøres en gjennomgang for å tillate sykling mot enveiskjøring etter 

vegvesenets kriterier (Vegdirektoratet, NA-rundskriv 2016/7 kriterier for sykling mot enveiskjøring, 

2016).  

4 Trafikkulykker 

Det er blitt hentet inn oversikt av alle politiregistrerte trafikkulykker med personskade i løpet av de 

siste 10 årene. Figur under viser oversikt over disse:  

 

Figur 6 - Oversikt over politiregistrerte trafikkulykker med personskade fra år 2008 til år 2019. Ulykker er 
nummerert med løpenummer. Kilde: NVDB (Nasjonal vegdatabank) 

  

https://www.vegvesen.no/_attachment/1386095/binary/1113233?fast_title=NA-rundskriv+2016%2F7+Reviderte+kriterier+for+%C3%A5+tillate+sykling+mot+kj%C3%B8reretning+i+envegsregulerte+gater.pdf
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Tabell 1: Beskrivelse av ulykker 

Løpenummer Skadegrad Beskrivelse Involvert enhet 

1 Lettere skadd Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt 
til venstre 

Bil 

2 Ikke registrert Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i 
venstrekurve 

Mc 

3 Ikke registrert Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på 
rett vegstrekning 

Bil 

4 Lettere skadd Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller 
inn under noen bestemt uh.kode 

Mc 

5 Ikke registrert Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på 
rett vegstrekning 

Bil 

6 Drept Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger 
krysset kjørebanen.  

Bil og fotgjenger 

7 Alvorlig skadd Fotgjenger påkjørt på fortau.  Bil og fotgjenger 

8 Drept Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy 
kjørte utfor vegen 

Bil 

9 Meget alvorlig 
skadd 

Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden 
av krysset. 

Bil og fotgjenger 

10 Lettere skadd Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på 
rett vegstrekning 

Bil 

11 Lettere skadd Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk 
langs eller oppholdt seg i kj.banen.  

Bil og fotgjenger 

 

Det er registrert 11 politiregistrerte trafikkulykker med personskade de siste 10 årene. Av disse 11 

ulykkene var det: 

• 5 ulykker med enslige kjøretøy utenfor vegen 

• 2 Mc ulykker 

• 4 ulykker med bil og fotgjengere 

• 2 dødsulykker 

 

3 av fotgjengerulykkene skjedde i Honningsvåg sentrum. To av ulykkene har skjedd ved kryssing av 

veg, mens den siste ulykken var påkjøring på fortau.  

 

Den siste fotgjengerulykken skjedde innerst i bukta ved Nordvågen der fotgjenger ble påkjørt i 

kjørebanen. Det er ikke fortau på strekningen der ulykken skjedde. 

Det er ikke funnet om ulykkene har skjedd på grunn av dårlig sikt, uoversiktlige gateforhold eller glatt 

kjørebane. Det er likevel registrert at ulykke nummer 6, 9 og 11 skjedde på snøbelagt vei. Dette kan 

indikere at kombinasjonen av glatt føre og lite separering av gangtraséer og kjøretraseer kan være 

medvirkende årsak til noen av ulykkene.  

12/8-19 gjennomførte Nordkapp kommune en befaring i Honningsvåg sammen med Multiconsult. 

Det ble da observert lav kantstein mellom bilveg og fortau generelt i Honningsvåg sentrum. Dette 

forklares med at reasfaltering har gjort avstanden fra veibanen til kantstein mindre. Dette kan være 

medvirkende årsak til ulykker med fotgjengere vinterstid, da skillet for arealer for myke trafikanter 

og arealer for kjørende blir mer utydelig med snødekke. 

Planområdet inneholder ingen ulykkespunkt eller ulykkesstrekninger. 

Definisjon ulykkespunkt: Et punkt på vegen som er særlig ulykkesutsatt. En strekning på 100 meter 

som har 4 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år. 
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Definisjon ulykkesstrekning: En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning på 

1000 meter som har 10 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år. 

5 Turisttrafikk  

5.1 Kartlegging av dagens turisttrafikk  

På sommeren er det svært mange turister i Honningsvåg. Hurtigruteturister og cruiseturister kan 

alene utgjøre inntil 10 000 personer på en dag. I tillegg er det turisttrafikk fra turbusser som kommer 

kjørende til Honningsvåg og bobil-turister, samt personbiler. Det er også noen sykkelturister 

(informasjon fra Nordkapp kommune). Kommunen ønsker å beholde turistene i sentrum. En ønsker 

dermed ikke å fjerne turisttrafikk fra andre steder enn på bussholdeplassene for rutebuss, eller andre 

steder de ikke har lov å parkere.  
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Figur 7 - Kartutsnitt som viser lokalisering av industriområdet i Storbukt. Illustrasjon laget av Multiconsult. 

Kartkilde Norgeskart 
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5.1.1 Oppstillingsplasser for buss 

Det er oppstillingsplass for shuttlebusser på kaia ved turistinformasjonen. I bunnen av Storbukt er 

det bussoppstillingsplass. Rutebusser har oppstilling ved flyplassen. Se figur 8. Det er altså 

tilgjengelige alternativer til å parkere på holdeplasser og langs gater i sentrum. I tillegg er det noen 

private busser som står parkert på Klubben sør for sentrum (Opplysninger fra Nordkapp kommune). 

  

Figur 8 - Illustrasjon av lokalisering av bussoppstilling nord i sentrum, i Storbukt og ved flyplassen. Kartkilde: 
Norgeskart. 

5.1.2 Shuttlebusser 

Det kan være inntil fire cruiseskip samtidig i Honningsvåg. Ett cruiseskip kan ha flere tusen 

passasjerer. De som kommer med Hurtigruten / cruisebåter og vil besøke Nordkapp, fraktes med 

shuttlebuss fra Honningsvåg til Nordkapp. Bussene kjører utenom sentrum, nordover via 

Fiskeriveien. Se figur 9. Shuttlebussene har oppstillingsplass på Fiskerihavna knutepunkt. Dette 

fungerer godt ifølge kommunen.  
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Figur 9 - Kjørerute for shuttlebusser mellom Hurtigruten / cruisebåter og Nordkapp. Tegnet av Multiconsult på 
kart fra Norgeskart. 

Øst i Storbukt (nord i Figur 9) kjører Shuttlebussene på Nordkappgata (E69) gjennom et boligområde 

hvor boligene ligger tett på veien. Fartsgrensen er 50 km/t. Det er dårlige siktforhold ved flere 

gangfelt. Dette er nærmere beskrevet i kapittel Error! Reference source not found.. Kapittel Error! 

Reference source not found. og 8.2 inneholder forslag til løsninger for denne strekningen. 

5.1.3 Turbuss 

Det kommer mange turbusser til Honningsvåg, og det er i tillegg mange er mindre selskaper som 

bruker (mini)busser til å frakte turister ut på utflukter. Bussholdeplassene, som er forbeholdt 

rutebusser, brukes til både av- og påstigning av passasjerer knyttet til denne turbussaktiviteten, samt 



Områderegulering Honningsvåg sentrum multiconsult.no 

Trafikkanalyse 5 Turisttrafikk 

 

10201539-RIT-RAP-001 05.02.2021 / 00  Side 22 av 100 

til parkering av turbusser (observasjon på befaring). Dette er uheldig for trafikksikkerhet og generell 

fremkommelighet.  

Bussholdeplassene ved Scandic Honningsvåg og ved turistinformasjonen virker å være spesielt mye 

brukt til dette, i tillegg til avsettingslommen ved hovedinngangen til hotellet. Det tas på og lastes av 

bagasje på begge sider av bussen, også i veibanen (se figur 10). Dette skaper et uoversiktlig 

trafikkbilde i Nordkappgata, som kan gå utover trafikksikkerheten. Hotellet ligger i starten av en 30-

sone og rett etter en sving. Biler overholder ofte ikke fartsgrensen og kommer derfor i for stor fart og 

blir møtt av en buss som delvis står ut i veibanen og en veibane full av turister og bagasje. 

(Informasjon fra kommunen og observasjoner på befaring 12/8-19).  

 

Figur 10 – Lite trafikksikker situasjon i forbindelse med at turbuss står på avsettingslomme. Scandic hotell 
Honningsvåg.  

 

 

Figur 11 – Uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med at turbuss står på avsettingslomme ved Scandic hotell 
Honningsvåg. Bilde tatt på befaring 12/8-19 



Områderegulering Honningsvåg sentrum multiconsult.no 

Trafikkanalyse 5 Turisttrafikk 

 

10201539-RIT-RAP-001 05.02.2021 / 00  Side 23 av 100 

  

Figur 12 - Turbuss står på busslomme ved Scandic hotell Honningsvåg. 

 

 

Figur 13 bilde av turbuss som blokkerer holdeplass, tatt av Multiconsult på befaring 12/8-19 

5.2 Anbefalinger for turistbusstrafikken 

Turistbusstrafikken kjører i stor grad langs Fiskeriveien og videre langs E69 til Nordkapp. I den grad 

trafikkmengden er et problem, er det derfor på østsiden av Storbukt. Situasjonen kan forbedres ved 

etablering av avlastningsvei, eller ved redusert fartsgrense. Dette omtales i kapittel 8.2 Aktuell 

sykkelløsning for framtidig situasjon. 

Hovedproblemet knyttet til turistbusstrafikk er at det parkeres på busslommer, som er forbeholdt 

rutegående busser. Ved å erstatte busslommer med kantstopp fjerner en samtidig mulighet for å 

parkere her. Løsningene er derfor i stor grad å finne i kapittel Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found.. Problemet ser ut til å være størst ved Scandic hotell 

Honningsvåg, både i Nordkappgata og i Fiskeriveien, som ligger mellom hotellet og 

turistinformasjonen. Derfor omtales disse her. Holdeplassene Scandic hotell Honningsvåg og 

Nordkapphuset bør bygges om til kantstopp for å bedre bussens fremkommelighet og unngå 

problemer med turbusser som skaper farlige situasjoner og blokkerer for rutebuss og øvrig trafikk. 

5.2.1 Forslag til løsning i Nordkappgata, ved holdeplassen Scandic Honningsvåg 

Vi anbefaler at busslommen erstattes med kantstopp. Vegbredde i Nordkappgata er 6,5m, som er 

akkurat bredt nok til å ha kollektivtrasé /tungtrafikk i begge retninger.  

For å hindre at turbusser parkerer i avsettingslomme ved hovedinngangen til hotellet, bør denne 

enten fjernes eller gjøres om til en handicapplass, som vil være for kort til at turbussene kan stille seg 
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i den. Det er bedre at turbussene bruker oppstillingsplasser for buss (beskrevet i kapittel 5.1.1). I 

Håndbok N100 Veg- og gateutforming anbefales det at HC-parkering lokaliseres nært hovedinngang 

og utformes slik at rullestolbrukere lett kan komme inn og ut av kjøretøyet og videre inn mot 

målpunktet (Vegdirektoratet, 2019). Plassene bør være minst 4,5 x 6 m. I Parkeringsforskriften står 

det at plass tilrettelagt for forflytningshemmet som hovedregel skal være minst 4,5 X 6 meter, men 

langsgående plass på offentlig ferdselsåre kan ha alminnelig bredde. 

Å utforme holdeplassen som kantsteinsstopp vil kunne virke avvisende på turbusser. Utforming av 

bussholdeplass og avsettingslomme kan løses slik: 

 

Figur 14 skisse av HC-parkering og kantstopp i stedet for dagens lommer, laget av Multiconsult. Kartkilde: 
Norgeskart 

5.2.2 Forslag til løsning for holdeplassen Honningsvåg /Nordkapphuset, i Fiskeriveien 

I følge reiseplanleggeren (Finnmark fylkeskommune, 2019) skulle holdeplassen ligge ved snarvei ned 

fra sørgående holdeplass Scandic hotell Honningsvåg.  

 
Figur 15 Bilde av holdeplassplassering i reiseplanlegger/ google maps (Finnmark fylkeskommune, 2019)  

https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/1329184?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%286+MB%29.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260#KAPITTEL_10
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Holdeplassen er i stedet opparbeidet ved Fiskeriveien 4, ved turistinformasjonen. At holdeplassen er 

plassert på feil side av veien, gjør at rutebussen må slippe av passasjerer i veibanen, som er uheldig 

både med tanke på trafikksikkerhet og orienterbarhet.  

 

Figur 16 Buss stopper på holdeplass på venstre side av veien. Passasjerer (med bagasje) er i vegbanen. Bilde tatt 
av Multiconsult, på befaring 12/8-2019 

Ulike turbusser parkerer på busslommen, som kan hindre rutebuss fra å benytte holdeplass.  

 

Figur 17 – Bilde tatt på befaring, som viser minibusser som blokkerer busslomme og tar på passasjerer fra 
kjørefelt ved turistinformasjonen i Fiskeriveien 

Anbefalt plassering 

På nordsiden av gata, til høyre for rutebussene, er det i dag gateparkering som brukes av hotellet, 

selv om det også er satt opp parkering forbudt-skilt. Hotellet har også en restaurant i denne etasjen.  

Løsningen kan da være at dagens busslomme gjøres om til parkeringsplasser mens området inn mot 

hotellet får et ekstra bredt fortau som kan benyttes til holdeplass med kantstopp og uteservering. 
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(Holdeplasser er forbeholdt rutebuss). Holdeplassen forbindes til fortau på andre siden av gaten med 

et gangfelt i øst (bak holdeplass). Til sammen vil dette rydde opp i området og skape langt triveligere 

miljø. Det vil bedre både trafikksikkerhet og forholdene for turistene samt gi en mulig uteservering. 

 

Figur 18 - Skisse for ny holdeplass, laget av Multiconsult. Bilde hentet fra Norgeskart 

  

Ved å bygge om holdeplassene med busslomme til kantstopp, slik at det ikke er mulig for turbussene 

å parkere der, blir turbussene hindret fra å blokkere holdeplassene for rutebuss. For å ytterligere 

hindre at turbusser parkere på uønskede plasser, anbefales det at det fås til et samarbeid med 

hotellet og havnemyndighetene slik at bussene oppmuntres/ledes til å benytte de allerede etablerte 

oppstillingsplassene for buss. 

5.3 Bobiler 

Det er etablert et område til bobiloppstilling nord for sentrumskjernen. Se Figur 19. Dette er i tråd 

med kommunens ønske om at turistene skal knyttes til sentrum. Området ligger ved Fiskeriveien, slik 

at de kan svinge av fra E69 på tur inn mot Honningsvåg. Utfordringen er at mange ikke finner plassen 

og kjører gjennom Honningsvåg på leting etter oppstilling, noen gir også opp og drar igjen 

(opplysninger fra Honningsvåg kommune).  
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Figur 19 - Bobiloppstilling i dagens situasjon (i oransje). Tegnet på grunnlag fra Norgeskart. Utsnitt viser 
nordvestlige del av sentrumskjernen og europavei og Fiskerveien som går nordover herfra. 
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5.4 Anbefaling for bobiltrafikk  

For å bedre situasjonen bør det settes opp skilt «621 – Bobilplass». 

Bruk av slike skilt er beskrevet i Vegvesenets Håndbok N300 

Trafikkskilt, del 3 «Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt 

med trafikksikkerhetsinformasjon». Skiltet informerer da 

bobilturistene om hvor tilbudet er, og en slipper at bobilene kjører 

unødvendig i sentrumsgatene på leting. Det vil også være 

hensiktsmessig med et informasjonsskilt på oppstillingsplassen for 

bobiler om hvor en går for å komme til sentrum og hvilke fasiliteter 

som finnes. Det bør også påpekes at dette er den eneste 

oppstillingsplassen og hvor nærmeste tømmeanlegg befinner seg, slik 

at de ikke fortsetter å lete etter plass. Dersom det er ønskelig å legge 

ytterligere til rette for bobiler, kan det etableres tømmeanlegg. 

 

Figur 20 - Skilt «621 – 
bobilplass» 

 

6 Gange  

6.1 Kartlegginger av dagens ganganlegg 

Det er fortau i de fleste sentrumsgatene, men i de færreste boliggatene. Fortausbredde er på flere 

strekninger smalere enn det som anbefales i Vegvesenets håndbøker. Vi observerer også at det ikke 

er universelt utformede gangfelt. Det mangler bl.a. taktile ledeheller og nedsenking av fortauskant. 

Vedlegg inneholder utdrag fra håndbøker som beskriver hvordan gangfelt skal utformes. Det 

mangler gangfelt ved noen holdeplasser. Gangfelt er en forutsetning for universelt utformet adkomst 

til holdeplass.  

Enhver kollektivreise inneholder gange i starten og slutten av reise. Gange utgjør gjerne halvparten 

av tiden av en kollektivreise, så det er viktig at kollektivholdeplasser har gode gangadkomster. Dette 

øker attraktiviteten og tilgjengeligheten til kollektivtilbudet (Hillnhütter, 2018). Derfor må kollektiv 

og gange sees i sammenheng.   

6.1.1 Registrering av Barnetråkk og snarveier 

Vi har gått gjennom Barnetråkkregistreringene og ser at det hovedsakelig gås på opparbeidet veinett. 

I tillegg har vi gjort en gjennomgang av potensielle snarveier inn mot holdeplasser. Til sammen er det 

funnet flere snarveier som det fremgår av figur 21. Disse er nærmere beskrevet i vedlegg Error! 

Reference source not found.. Både barnetråkk og øvrige snarveier er laget som et eget lag i 

applikasjonen «Områderegulering Honningsvåg 3D» (Multiconsult, 2019). 

 

https://www.vegvesen.no/_attachment/69739/binary/964083?fast_title=H%C3%A5ndbok+N300+Trafikkskilt%2C+del+3+Forbudsskilt%2C+p%C3%A5budsskilt%2C+opplysningsskilt+og+skilt+med+trafikksikkerhetsinformasjon+%2811+MB%29.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/69739/binary/964083?fast_title=H%C3%A5ndbok+N300+Trafikkskilt%2C+del+3+Forbudsskilt%2C+p%C3%A5budsskilt%2C+opplysningsskilt+og+skilt+med+trafikksikkerhetsinformasjon+%2811+MB%29.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/69739/binary/964083?fast_title=H%C3%A5ndbok+N300+Trafikkskilt%2C+del+3+Forbudsskilt%2C+p%C3%A5budsskilt%2C+opplysningsskilt+og+skilt+med+trafikksikkerhetsinformasjon+%2811+MB%29.pdf
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Figur 21 Snarveier, særlig med fokus på nærhet til holdeplasser. 
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6.2 Anbefaling for gangforbindelser 

Snarveier bør tas inn i områdeplan for å hindre at de blir bygget igjen. Snarveiene bør også skiltes og 

utbedres der det er mulig. Vi kan ikke se at noen av gangfeltene i Honningsvåg er i tråd med dagens 

standard. Alle gangfelt behøver derfor oppgradering. I vedleggError! Reference source not found. er 

en gjennomgang av gangfelt som er spesielt viktig å oppgradere eller som mangler i dag.  

 

6.3 Fortau og gangfelt 

Flere strekninger mangler skille mellom gående og kjørende. Den mest aktuelle løsning er fortau. I 

henhold til Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater, bør ferdselssone for gående være 

minst 2 meter og fri for hindringer. Fortauet kan med fordel utvides der det er mange gående, for å 

minske trengselsfølelsen. Fortau i boliggater bør ha bredde på minimum 1,5 m, iht. N100 

(Vegdirektoratet, 2019). Nasjonal gåstrategi anbefales som faggrunnlag (Statens vegvesen, 2012). 

6.3.1 Anbefalte løsning 

Sjøgata, Fiskeriveien og Klubbveien har spesielt behov for nye fortau. I Fiskeriveien er det markert 

der det er behov for fortau fra ny holdeplass til nytt gangfelt over til eksisterende fortau på motsatt 

side (vestsiden). Eksisterende fortau stopper lengre sørvest, før det kommer en ny fortausbit i 

svingen som møter en trapp i hele fortauets bredde. Det kan også vurderes å etablere fortau på 

østsiden av gaten fra svingen til ny holdeplass. 

Fortau bør helst være på samme side som tilliggende fortau og på den siden det blir færrest 

avkjørsler på tvers av fortauet. Når det er mange avkjørsler som krysser fortauet gjør nedsenking ved 

avkjørslene at de som går på fortauet opplever at dette går mye opp og ned. Dette kan reduseres ved 

bruk av skrå kantstein i stedet for full nedsenk i avkjørsler. 
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Figur 22 – Steder som oppfattes å ha størst behov for nye fortau. 

6.3.2 Fortau langs Klubbveien  

Kommunen ønsker fortau i Klubbveien mellom kryss med Vågen /Turngata til Skårungen barnehage 

på Klubben. Vi støtter vurderingen av at det er behov for fortau her. Det er innslag av tungtrafikk og 

barnehagen ligger rett inntil et kryss (Figur 22)Error! Reference source not found.. 

Fortau i boliggater/boligveger bør ha bredde på minimum 1,5 m. Boliggater bør utformes med 

bredde på 3,5 – 4,5 m. Gate for godstrafikk med dimensjonerende kjøretøy lastebil, vogntog eller 

modulvogntog skal ha kjørefeltbredde 3,25 m (vegbredde 6,5m) (Vegnormal N100). Å enveisregulere 

gata vil gi mindre breddebehov. Det vil samtidig forenkle trafikkbildet. Vi anbefaler derfor å 

enveisregulere Klubbveien og regulere inn fortau. Skilting med innkjøring forbudt vil også gjelde 

syklister mens «forbudt for motorkjøretøy» ikke gjelder syklister. Det bør gjøres en gjennomgang for 

å vurdere å tillate sykling mot enveiskjøring etter vegvesenets kriterier (Vegdirektoratet, NA-

rundskriv 2016/7 kriterier for sykling mot enveiskjøring, 2016). 

https://www.vegvesen.no/_attachment/1386095/binary/1113233?fast_title=NA-rundskriv+2016%2F7+Reviderte+kriterier+for+%C3%A5+tillate+sykling+mot+kj%C3%B8reretning+i+envegsregulerte+gater.pdf
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7 Kollektiv  

Etter en gjennomgang av situasjonen i Honningsvåg ser vi at det flere steder ikke er tilgjengelig 

bredde for de funksjoner som er der i dag, f.eks. buss/tungtrafikktrasé, gateparkering og holdeplass. 

Det er også lite plass for utvidelser av trafikkarealet. Det er dessuten få parallelle traséer, som gir lite 

muligheter til å forbeholde gater for enkelte trafikantgrupper. Videre er mye av problemet med 

turistbusstrafikken at det parkeres på busslommer, som er negativt for bl.a. trafikksikkerhet og 

framkommelighet. Ut fra en helhetsvurdering ligger derfor mye av mulighetsrommet i å endre 

utformingen av holdeplassene, samt tilliggende gangfelt. Etter avtale med Nordkapp kommune har vi 

innen temaet kollektiv fokusert på plassering og utforming av holdeplasser, ut fra hva som er mest 

aktuelt i en sentrumsplan og hva som er innenfor kommunes myndighetsområde. Kapitlet om 

kollektiv og vedlagt holdeplassgjennomgang inneholder dermed løsninger på utfordringer innenfor 

flere trafikkfelt og må sees i sammenheng med snarveier, fortau og gangfelt.  

7.1 Kartlegging av holdeplassavstand 

I sentrum er det ca. 300 m mellom holdeplassene. Litt utenfor sentrum er det 500-700 m mellom 

holdeplassene. Avstand er målt med reiseplanlegger i Google maps.  

Tabell 2 avstand mellom holdeplasser 

Storbukt nord - Storbukt ca.500 m 

Storbukt – Lillefjellet ca. 350 m 

Lillefjellet– Holmbukt ca. 600 m 

Holmbukt- Scandic hotell Honningsvåg Ca. 650 m 

Scandic hotell Honningsvåg /  

Nordkapphuset– Storgata 

ca. 500 m 

Storgata – Rådhuset ca. 300 m 

Rådhuset- Joker Sørvågen ca. 300 m 

Joker Sørvågen- Juldagsneset ca. 300 m 

 

Det er generelt anbefalt 500 til 800 meter mellom holdeplasser i byområder, mens det i 

sentrumsområder med mange målpunkter er greit med kortere holdeplassavstand (Vegdirektoratet, 

2014). Mye bratt terreng gjør det også mer aktuelt med kortere avstand mellom holdeplasser, da en 

må se lengdemeter og høydemeter (og omveier) i sammenheng med tanke på gangavstand til 

holdeplass. Holdeplassavstanden vurderes derfor til å i hovedsak være grei. Ett sted skiller seg ut 

med for kort holdeplassavstand, i krysset mellom Førstevannsveien og Nordkappgata/E69, der det er 

en opparbeidet holdeplass i hver av de to veiarmene. Den i Førstevannsveien er ikke i 

reiseplanleggeren (Finnmark fylkeskommune, 2019). Her bør kommunen komme til enighet med 

fylkeskommunen om begge holdeplassene skal beholdes. Hvis ikke bør den som ikke skal brukes 
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fjernes, for å unngå forvirring blant ventende passasjerer.

 

Figur 23 - Kollektivruter og holdeplasser. Busstrasé i rødt, hvor det kjøres én eller flere linjer. Laget av 
Multiconsult.  

7.2 Kartlegging av dagens holdeplasstandard 

Ingen av holdeplassene holder etter vår vurdering dagens standard eller er universelt utformet. Det 

mangler tilstrekkelig bredde, busskantstein, ruteinformasjon og ledelinjer. Noen holdeplasser har 

lehus og/eller benk. Busslommene er verken dype eller lange nok til at bussen kommer av veien og 

kommer inntil holdeplasskant (Vegdirektoratet, 2014). Dette gjør at det ikke er plass til at to biler kan 

møtes når buss står i busslommen, selv om det gis inntrykk av det. Ventearealet er også flere plasser 

for smalt, typisk der det er plassert lehus på fortauet, slik at mesteparten av fortauet okkuperes. På 

strekninger uten fortau mangler venteareal. 
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7.3 Aktuelle holdeplasstyper 

Hvilken holdeplasstype som er best, avhenger av forholdene på den enkelte holdeplassen. 

Kollektivhåndboka har en tabell som viser når en skal velge hvilken holdeplasstype (tabell 3). 

Tabell 3 - Tabell for valg av holdeplasstype, hentet fra V123 Kollektivhåndboka (Vegdirektoratet, 2014) 

 
Under følger en gjennomgang av holdeplasstyper en kan velge å anlegge i Honningsvåg, med fordeler 

og ulemper.  

7.3.1 Kantstopp 

Kantstopp innebærer at fortau brukes til venteareal og at bussen stopper i vegbanen. Trafikk bak 

buss må vente når bussen stopper på holdeplass, som gir bussen høy prioritet. Kantstopp gjør det 

enkelt å oppfylle krav til universell utforming, gir kort betjeningstid, god komfort for 

busspassasjerene, er enklere å drifte og vedlikeholde og har lavere investeringskostnader enn 

busslomme. (V123 Kollektivhåndboka (Vegdirektoratet, 2014). 

Bussen behøver ca. 20 m lang plattform. Dersom holdeplassen kun betjenes av korte busser kan 

vegeier gjennomføre en avviksbehandling for å etablere en kortere holdeplass (Vegdirektoratet, 

2019). 

 

Figur 24 – Illustrasjon av kantsteinsstopp (Vegdirektoratet, 2014) 

 

Den enkleste formen for kantstopp vil være med ledelinje til påstigningspunkt, busskantstein på 18 

cm, holdeplasskilt og skilt med holdeplassnavn, samt ruteinformasjon. 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376
https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376
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 Figur 25 illustrasjon av ledelinjer til påstigningspunkt for buss, hentet fra Håndbok V123 Kollektivhåndboka 
(Vegdirektoratet, 2014) 

  

Figur 26 - illustrasjon holdeplasskantstein, hentet fra Håndbok V123 Kollektivhåndboka (Vegdirektoratet, 2014) 

 

Av trafikksikkerhetsmessige hensyn 

kan det være behov for å hindre at 

trafikken passerer bussen i 

motgående kjørebane der det er 

dårlig sikt, for eksempel ved kurve 

eller kryss etter holdeplassen. Dette 

kan gjøres med refuge slik (V123 

Kollektivhåndboka (Vegdirektoratet, 

2014) 

 

Figur 27 - tegning av kantstopp med trafikkøy/refuge 
(Vegdirektoratet, 2014) 

 

7.3.2 Utlagt holdeplass 

På strekninger med gateparkering kan det velges utlagt holdeplass. Dette er det omvendte av 

busslomme. I stedet for at bussen svinger av veien, trekkes fortauet fram til bussen. Det gjør at en 

kan beholde flere parkeringsplasser, gir areal til ventende passasjerer og gjør at bussen slipper å 

svinge ut av veibanen. Ved å kombinere to utlagte holdeplasser, slik at det bare er ett kjørefelt 

mellom, får en timeglass-holdeplass. Da må øvrig trafikk i begge retninger stanse når det er buss på 

holdeplassen. Dette kan f.eks. være aktuelt ved skoler der ekstra trafikksikkerhet er spesielt viktig.  
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Figur 28 - Illustrasjon av utlagt holdeplass  (Vegdirektoratet, 2014)  

Figuren viser kantstopp med utlagt plattform, som egner seg godt der tilgjengelighet til holdeplass 

vanskeliggjøres av parkerte biler eller hvor det er behov for å redusere farten. I stedet for et lengre 

brudd i parkeringen kan plattformen legges ut over en kortere strekning. Det er viktig at bredden på 

den utlagte delen er større enn de bredeste parkerte bilene (V123 Kollektivhåndboka 

(Vegdirektoratet, 2014)). 

 

7.3.3 Busslomme  

Det er egentlig ikke så mye trafikk i Honningsvåg at busslomme er anbefalt. Skal en beholde dagens 

lommer er det behov for å utvide de, så lommen er lang nok til at bussen får manøvrert seg helt inntil 

kantstein. Busslommer gir økt tidsbruk for kollektivtrafikken, fordi inn- og utkjøring av busslomme tar 

lenger tid enn ved kantstopp. At bussen svinger ut av og inn igjen på vegbanen gir dårligere komfort 

for passasjerene (Kollektivhåndboka (Vegdirektoratet, 2014)

 

 

Figur 29 - krav til utforming av holdeplass med busslomme, hentet fra N100 Veg og gateutforming 

(Vegdirektoratet, 2019)) 

Veieier kan gjennom avviksbehandling godkjenne bruk av oppgraderingsstandard for busslomme, 

som er kortere: 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376
https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376
https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/om-handbokene/vegnormalene/n100/n100-veg-og-gateutforming
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Figur 30 Utdrag fra Håndbok N100 - Veg- og gateutforming som viser utforming av holdeplass med 
oppgraderingsstandard (Vegdirektoratet, 2019) 

7.4 Anbefalt holdeplassutforming  

Fra kollektivhåndboka kan vi se at det i hovedsak er kantstopp som er riktig holdeplasstype i 

planområdet. Dette basert på ÅDT, fartsgrense og at det er et byområde. Kantstopp er 

hovedløsningen i byer og tettsteder, gir raskere holdeplassbetjening og prioriterer kollektivtrafikken. 

For å bedre framkommelighet og redusere tidsbruk for rutebuss, samt hindre at turbusser parkerer 

på holdeplass, anbefales det å gå over fra løsning med busslomme til kantstopp. Der det er 

gateparkeringsplasser kan kantstopp ha utlagt plattform, slik at buss kommer inntil holdeplassen, 

forutsatt fartsgrense 40 km/t eller lavere (Håndbok V123 Kollektivhåndboka (Vegdirektoratet, 

2014)(se vedlegg Kollektiv). Minimumsstandard ved bygging av nye holdeplasser er 

ruteinfo/holdeplasskilt, 18 cm høy busskantstein og ledelinje mellom ruteinfo/holdeplasskilt og 

påstigningspunkt. Dette gjelder alle holdeplasstyper (Vegdirektoratet, 2019) (Vegdirektoratet, 2014).  

I henhold til N100 Veg og gateutforming skal hovednett for kollektivtrafikk ha kjørefeltbredde 3,25 

m. 

Benk på holdeplass er lite kostbart og har stor betydning for tilgjengelighet og trivsel. Hvilemulighet 

er nødvendig for mange som har problemer med å gå langt / stå lenge (eldre, gravide, folk med 

skader, hjerteproblemer eller lungeproblemer f.eks.). Dessuten skaper det mulighet for opphold, som 

igjen skaper et hyggeligere og tryggere miljø (se Gåboka (Dahlman, 2005) og Håndbok V129 

Universell utforming av veger og gater (Vegdirektoratet, 2011)). Benk bør plasseres rett bak fortau, 

av hensyn til framkommelighet og snørydding. Ved siden av bør det være et flatt areal med plass til 

barnevogn, rullestol, etc. 

Der det er ca. 50 påstigende passasjerer eller mer i døgnet, er det samfunnsøkonomisk lønnsomt 

med lehus (Transportøkonomisk institutt). Der det er ekstra værhardt (og tilgjengelig areal), kan 

dette med fordel etableres ved færre passasjerer. Lehus bør plasseres rett på andre siden av fortauet 

for der påstigningspunkt og ledelinje ut til dette er. På den måten gis samme signal om hvor bussen 

skal stoppe og hvor passasjerer skal stå og vente. Dette gir raskere påstigning og gjør at 

synshemmede finner bussdør for påstigning.  

7.4.1 Busstrasé og holdeplasser 

Traséer for de ulike bussrutene, og alle holdeplassene i Honningsvåg er registrert inn på et GIS-kart 

(Multiconsult, 2019). Informasjon er hentet fra fylkeskommunens reiseplanlegger (Finnmark 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/
https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376?fast_title=H%C3%A5ndbok+V123+Kollektivh%C3%A5ndboka.pdf
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/om-handbokene/vegnormalene/n100
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fylkeskommune, 2019). En detaljert gjennomgang av holdeplassene i Honningsvåg, med anbefalt 

utforming, ligger som vedlegg.Error! Reference source not found.  

8 Sykkel 

Et hovedveinett for sykkel skal binde sammen bydeler med hverandre og med sentrum, i tillegg til 

andre viktige målpunkter. Det skal være mulig å sykle trygt og raskt. I henhold til vegnormal N100, er 

målet for et sammenhengende hovednett for sykkel å sikre effektiv, attraktiv og sikker transport for 

syklister. Hovednettet for sykkel kan bestå av sykling i blandet trafikk, egne sykkelfelt, sykkelgate, 

sykkelvei eller sykkelvei med fortau. En kan også kombinere disse, men hyppige systemskifter bør 

unngås. Det skal ikke legges opp til sykling på fortau som en del av hovednettet. Sykling mot 

enveiskjøring kan benyttes som løsning for å prioritere sykkeltrafikk (Vegdirektoratet, 2019). 

8.1.1 Kartlegging av dagens sykkeltraséer 

 Vi kan bruke «Big data» kart fra STRAVA (løsning for å registrere treningsturer) til å vise hvor det 

foregår sykling i dag. Vi ser at det sykles på de fleste veiene, med konsentrasjon om hovedgater, som 

er naturlig da disse på enkelte strekninger er eneste trasé. 

Kartet viser hvor det er mulig å sykle. Traséene som brukes til sykling er laget som et eget lag i 

applikasjonen Områderegulering Honningsvåg 3D  (Multiconsult, 2019). Kartet må sees i 

sammenheng med hvor aktuelle målpunkt er og hva som er mest hensiktsmessige sykkelruter 

mellom disse. Den primære målgruppen for hovedsykkelnett er transportsyklister som skal til jobb, 

trening, skole, barnehage, butikken osv. på raskeste mulige måte. Da kan det være andre ruter som 

er mer hensiktsmessig enn de som velges av de som bruker sykkel som treningsform. Det kan være 

aktuelt å ha ulike ruter for ulike grupper syklister. F.eks. en rute for de som har det å komme fort 

fram som førsteprioritet og en annen rute for de som prioriterer behagelige omgivelser. 
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Figur 31 – Varmekart for sykkeltrafikk i og rundt Honningsvåg. Mørk rød indikerer lav sykkelaktivitet, mens 
lysende gul indikerer høy sykkelaktivitet. Kartkilde: Strava Heatmap. 
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8.1.2  Dagens sykkelløsninger 

Det er ikke separate sykkelanlegg i Honningsvåg. I sentrumskjernen er fartsgrensen 30 km/t, som gjør 

det godt egnet for dagens løsning, som er sykling i blandet trafikk. Nordvågveien (FV8050) mellom 

Juldagsneset og Nordvågen brukes mye til rekreasjonsturer, ifølge kommunen.  Fartsgrensen er 80 

km/t, og strekningen egner seg derfor ikke for sykling i blandet trafikk. 

Nordkappgata (E69) har 50 km/t fartsgrense nord for sentrumskjernen. Alle shuttlebusser med 

turister fra Hurtigruten og cruisebåter (som skal til Nordkapp og tilbake) kjører gjennom her. Siden 

alle kommer fra skipene, kan det være mange busser etter hverandre i samme tidsrom. Det er en 

veistrekninger uten egen sykkelløsning og 50 km/t fartsgrense.  Dette gir dårlige forhold for syklende.  

 

 

Figur 32 - Bilde fra befaring som viser Storbukt øst, med to shuttlebusser på vei til Nordkapp 
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Figur 33 Bilde sett sørover på strekning med 50 km/t, tatt på befaring 

Siden Honningsvåg har lite alternative traseer, er det ikke strengt nødvendig å definere sykkelruter. 

Vi må forutsette at det kommer til å bli syklet overalt. Etter avtale med Nordkapp kommune i møte 

12/8-19 er det derfor fokusert på valg av sykkelløsning. 

8.2 Aktuell sykkelløsning for framtidig situasjon 

Sykkelhåndbøker i ulike land har ulikt innslagspunkt for når en skal velge løsning med større grad av 

separering fra biltrafikk, ut fra fartsgrenser og trafikkmengde. En har gradvis mer separate 

sykkelanlegg jo mere biltrafikk og jo høyere fart det er på strekningen. Se tabell 4. 

Tabell 4 – «Sykkelhåndboka» - Anbefalte løsninger ved ulike trafikkmengder (kjt/døgn) og fart (Rambøl, 2008)) 

 

 Fart  
 
Land 

30 km/t 40 km/t 50 km/t 60 km/t 

Blandet trafikk 
uten spesiell 
tilrettelegging 
for syklende 

Norge (V233) < 8000 < 5500 < 4000 < 2000 

     

Danmark < 5000 < 2000 - - 

     
Nederland < 5000 - - < 2500 

Tyskland Ubegr < 15000 < 10000 < 5 000 

Storbritannia < 6000 < 3000 < 2500 - 

USA (Oregon) Ubegr Ubegr. < 3000 < 3000 

Sverige < 3000 - - - 

Sykkelfelt Norge (V233) 4000-20000 2500-18000 2000-16000 1000-12000 

Danmark 5000-10000 2000-8000 < 6000 < 4000 

Nederland Ubegr Ubegr 4000-6500 2000-3000 

Tyskland - > 15000 - - 
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Storbritannia > 6000 >3000 2000-15000 < 10 000 

USA (Oregon) - - > 3000 > 3000 

Sverige > 3000 - 0 - 1000  

Separat 
sykkelveg eller 
gang- og 
sykkelveg 

Norge (V233) > 15 000 > 15 000 > 12 000 > 2 000 

     
Danmark > 10 000 > 8 000 > 6 000 > 4 000 

     

Nederland > 4 000 - > 0 > 2000 

Tyskland - - > 10 000 > 5 000 

Storbritannia > 10 000 > 9 000 > 5 000 > 0 

USA (Oregon) - - - - 

Sverige - - > 0 > 0 

 

 

Den nye Sykkelhåndboka (Vegdirektoratet, 2013) har ikke en slik tabell, men anbefaler blandet 

trafikk ved små trafikkmengder og lav fart, samt liten andel tunge kjøretøy. I gater med fartsgrense 

på 50 km/t bør det være sykkelfelt uavhengig av ÅDT (Vegdirektoratet, 2013).  

8.2.1  Anbefalt løsning 

Trafikkmengden i Honningsvåg tilsier at det er egnet for sykling i blandet trafikk, der det er 30-sone, 

som er tilfellet i den tette sentrumsbebyggelsen og i boliggater.  

Nord for sentrum er det høyeste ÅDT i området, med 2500 kjt/døgn, samt en andel tunge kjøretøy på 

11 % (tall fra NVDB). Det er 50 km/t på Nordkappgata (E69), som tilsier at det burde være sykkelfelt 

her. (Vegdirektoratet, 2014) Det er ikke tilgjengelig areal til å etablere sykkelfelt uten å breddeutvide 

veien. Gjennom boligområdet ved E69 i Storbukt øst ville en måtte rive hus ved siden av veien for å 

få tilgjengelig areal. Det ansees derfor som mer realistisk å redusere fartsgrensen.  
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Nordkapp kommune opplyser at de vurderer 

å regulere inn en avlastningsveg forbi dette 

området. Om dette blir realisert bør den 

avlastede strekningen nedklassifiseres og få 

lav fartsgrense med begrensninger for 

motorisert trafikk. Det vil da være godt egnet 

for sykling i vegbanen. 

I et hovednett for sykling bør fartsgrensen 

ikke være over 40 km/t på strekninger som 

ikke er tilrettelagt for syklister 

(Vegdirektoratet, www.vegvesen.no, 2018). 

Siden Nordkappgata er eneste vei til sentrum 

må den ses på som en del av et 

sykkelhovednett. 

I mellomtiden bør en derfor vurdere å sette 

ned fartsgrensen fra 50 km/t til 30 km/t, tatt i 

betraktning av at veien går gjennom et 

tettbebygd strøk og har krappe svinger som 

gir sikthindre noen steder. I henhold til 

fartsgrensekriteriene bør 30 km/t brukes på 

samleveier og hovedveier i tettbygd strøk. 

Mellom sentrum, etter endt bebyggelse, og 

Nordvågen bør det vurderes å sette ned 

fartsgrensen til f.eks. 60 km/t for å 

tilrettelegge bedre for blandet trafikk med 

sykling i veibanen. En bør også legge bedre til 

rette for gange her, noe som aktualiseres av 

at det er registrert ulykker med fotgjengere 

på strekningen. 

 
Figur 34 illustrasjon av lokalisering av området. Laget av 
Multiconsult. Kartkilde Norgeskart. 
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8.3 Forholdet mellom syklende og gående 

Gående og syklende bør skilles fra hverandre, siden syklister har mer til felles med saktegående 

motorisert trafikk enn gående. 

Tabell 5 - Bredder for gang- og sykkelveg og sykkelveg med fortau, eksklusive skuldre (mål i m). Håndbok N100 - 
Veg- og gateutforming (Vegdirektoratet, 2019)) 

Gående pr time/ 

Syklende pr time 
<15 15-100 100-200 >200 

<15 Gang- og 
sykkelveg=2,5 

Gang- og sykkelveg=3 

15-300 Gang- og 
sykkelveg=3 

Sykkelveg=2,5 Fortau= 1,5 Sykkelveg=2,5 
Fortau= 2 

300-1500 Sykkelveg=3 

Fortau= 1,5 

Sykkelveg=3 Fortau= 2 

> 1500 Sykkelveg=4 

Fortau=1,5 

Sykkelveg=4 

Fortau= 2 

Sykkelveg=4 

Fortau= 2,5 

 

Kun utenom hoved-sykkelruter aksepteres blanding med gående, og der det er særdeles lite 

gangtrafikk og sykkeltrafikk (under 15 gående eller syklende i makstimen) i et 20 års perspektiv. 

Dette vil sjeldent være tilfellet. Hva som legges til grunn i prognoseåret er annerledes i by enn på 

landevei: 

 

 «Trafikkmengden i prognoseåret legges til grunn for dimensjonering av veger. For veger settes 

prognoseåret til 20 år etter forventet åpningsår i henhold til forskrift til veglovens § 13. (…) For 

kollektivtrafikk, sykkeltrafikk og gangtrafikk er ofte prognosegrunnlaget mangelfullt. Her er det 

nødvendig med lokale vurderinger. Vanlige vekstprognoser for biltrafikk er basert på befolkningsvekst 

og inntekstvekst. Disse er lite nyttige i byer og balansert kapasitet anbefales lagt til grunn. Balansert 

kapasitet betyr at veger inn mot byen ikke har mer trafikk enn sentrale byområdene kan håndtere, og 

at det etableres en tjenlig rolledeling mellom transportmidlene basert på politiske mål for den enkelte 

by eller tettsted. I byer vil det være aktuelt med tiltak for å styre omfanget av transport og valg av 

transportmiddel, som for eksempel gjennom restriksjoner eller bedre tilrettelegging for miljøvennlig 

bytransport, for eksempel for å nå nullvekstmålet i NTP» (Håndbok N100 - Veg- og gateutforming 

(Vegdirektoratet, 2019) 

 

8.3.1  Sykling på fortau 

Kommunen opplyser at det er en del fortaussykling i Honningsvåg. Det er tillatt å sykle på fortau i 

tilnærmet gangfart, forutsatt at det ikke er til sjenanse for de gående. Fortaussykling er imidlertid 

problematisk fordi det kan gi konflikter mellom gående og syklende. Syklister har også vesentlig 

høyere risiko for å bli påkjørt i kryss når de sykler på fortau. Dette har sammenheng med at de 

kommer brått på bilister som ikke forventer syklister på fortauet eller kjørende fra venstre. De som 

ikke har forutsetninger for å sykle i kjørebanen bør gå av sykkelen i kryss når de sykler på fortau. Når 

en triller sykkelen i gangfelt regnes en som gående, og bilene har vikeplikten. Trafikkopplæring er en 

del av skolens læringsmål og Trygg trafikk har opplæringsopplegg for de ulike skoletrinnene ( (Trygg 

trafikk)).  

https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/
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8.4 Anbefaling til videre arbeid 

I tabell 6 under har vi listet tre anbefalinger til videre arbeid. Disse kan være med på å bedre 

forholdene for syklister i Honningsvåg. 

Tabell 6 – Anbefalinger til videre arbeid 

Tiltak Beskrivelse 

Støtteordning for kjøp av 
el-sykkel (og vinterdekk) 

Det er hovedsakelig sykling i veibanen som er anbefalt sykkelløsning. 
Avstandene i byen er relativt korte. Topografi blir da hovedutfordringen. 
Elsykkel kan løse utfordringen med topografi. Støtteordning for elsykkel har 
vært effektivt i f.eks. Oslo. Bør kombineres med satsning på vinterdekk til 
sykkel. 

Plan for å etablere / 
oppgradere høykvalitets 
sykkelparkering ved 
målpunkter 

Det mangler sykkelparkering i sentrum i dag. Det antas at parkering ved bolig 
løses på egen eiendom. Spesielt med elsykler og dyre sykler som det blir 
stadig mer av, er det behov for tyverisikre sykkelparkeringsløsninger med 
beskyttelse mot vær og vind. 

Sykkelveginspeksjon med 
påfølgende oppgraderinger 

Se Statens vegvesen sin handbok V720. 

9 Parkering 

9.1 Kartlegging av dagens parkering 

Det er avgiftsparkering både på parkeringsplassen ved hurtigrutekaia og i sentrumsgatene. 

Sentrumsgatene er også regulert for parkering i maksimalt to timer. For å få mer omløp kan en 

vurdere makstid på en time, slik at det er ledige parkeringsplasser for kunder. Det er ifølge 

kommunen et sterkt lokalt ønske å beholde mest mulig gateparkering.  

Honningsvåg kommune har ikke har en egen parkeringsnorm. Det er ikke avtalt at dette skal 

utarbeides av Multiconsult i forbindelse med dette oppdraget. I figur 35 vises endringer i 

parkeringsplasser i Honningsvåg.  
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Figur 35 – Mulige endringer i parkering. Kartkilde: Norgeskart. 

9.2 Mulig nytt parkeringsareal 

Det er to tomter i Sjøgata for mulig ny parkering. En ubebygd tomt og et bomberom som kan ha 

potensial for å utvikles til parkeringshus, forutsatt at det er tilstrekkelig areal der. Se figur 36 og 37. 

Den ubebygde tomta mellom Sjøgata og Storgata kan opparbeides til blant annet parkering for 

Storgata og/eller Sjøgata, f.eks. i forbindelse med fortetting i sentrum. For å beholde snarveier kan 

dette kombineres med en ny gangforbindelse mellom Storgata og Sjøgata. Det anbefales at denne 

utformes med heis av hensyn til universell utforming.  
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Figur 36 - Mulig parkeringshus i bomberom i Sjøgata. Bilde fra befaring 12/8-2019. 

 

Figur 37 – Bilde av ubebygd areal mellom Storgata og Sjøgata, tatt på befaring 12/8-2019. 

Ved Scandic hotell bryggen, i sør-enden av sentrum, er det planer om å etablere parkeringsplass 

(markert som gul trekant i figur 35). I forbindelse med områderegulering kan (deler av) dette arealet 

reguleres for sambruk, slik at flere aktører kan bruke parkeringsplassen. For mest mulig effektiv 

utnyttelse av plassene kan de være avgiftsbelagt per time. 

 

9.3 Parkering som bør fjernes 

Noe av dagens gateparkering kan måtte fjernes hvis det skal etableres fortau eller holdeplasser (se 

figur 35). Dette er i midten av Sjøgata der det mangler fortau, ved gangfelt på oversiden av Scandic 

Honningsvåg der det dagens parkering er i siktsonen til gangfeltet, ved torget der det er ønske om at 
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arealet skal kunne brukes til torghandel o.l. og ved holdeplassen Storgata der parkerte biler kommer i 

veien for buss som skal inn til holdeplass. Om sørgående holdeplass Scandic hotell Honningsvåg 

flyttes fra Nordkappgata 1 / Intersport til Storgata 6/ «Z» må det fjernes parkering på ny plassering 

og vurderes parkering på dagens busslomme. 

Ved turistinformasjonen foreslår vi at parkering og holdeplass bytter plass, slik at holdeplassen blir på 

høyre side av veien. Det er etablert ny parkering ved hurtigrutekaia og Scandic Bryggen planlegger å 

etablere ny parkering (figur 35). 

I Sjøgata utenfor Honningsvåg Mekaniske verksted er det parkering i veibanen. Dette medfører 

utfordringer for kjøretøy og mye persontrafikk. Situasjonen kan gjøres ryddigere ved å etablere 

fortau og regulering av hvor det skal, og ikke skal, parkeres (se eget kapittel om Sjøgata). 

I Klubbveien er det mye gateparkering til tross for at det er parkering forbudt. Regulering av fortau 

og definerte parkeringsplasser kan rydde opp i situasjonen. Det kan samtidig vurderes å lage 

parkeringsplass på restareal (omtalt i kapittel om fortau og gangfelt).  

  

Figur 38 bilde av Klubbveien, fra befaring  Figur 39 bilde av Klubbveien, fra befaring 

Ved Fiskergata, sør for sentrumskjernen, har turbusser stått parkert. Dette har blitt forsøkt hindret 

ved utplassering av betongklosser.  

 

Figur 40 - Fiskergata, hentet fra Norgeskart 

Strekningen bør reguleres med/skiltes med parkering forbudt. I tillegg bør turbussen få et tilbud som 

møter deres behov og bli informert om tilbudet som finnes. 

I Storgata er det som tidligere nevnt flere funksjoner enn det er gatebredde til. Det er ikke mulig å 

f.eks. nekte større kjøretøy å kjøre i Storgata. Det enkleste for å få til en god løsning er å fjerne 

gateparkering. 
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9.3.1  Elvedalen /Honningsvåg skole 

Ved Honningsvåg skole kan det som tidligere har vært en 4. arm i et kryss brukes til en utvidelse av 

skolegården. Dette brukes i dag som uregulert parkering (rødt felt i Figur 41). En del av gata 

Elvedalen benyttes allerede til en del av skolegården. Området markert i oransje er ca. 16 m langt og 

7m bredt. Om dette arealet ble innlemmet i skolegården ville skolegården kunne utvides med ca. 250 

kvm. Ved behov for direkte adkomst fra denne siden, kan det vurderes å etablere en 

parkeringslomme for HC-parkering for de som er avhengig av biltilgang (2-4,5m x 6m), kombinert 

med utvidelse av skolegården. 

 

 

Figur 41 - Kart over området. Skolegård i oransje, parkering i rødt 
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10 Sjøgata 

10.1 Kartlegging av utfordringer i Sjøgata 

I møtet med Nordkapp kommune ble det understreket at det å finne en løsning for Sjøgata er viktig 

for Honningsvåg.  

 

Figur 42 kart som viser hvor Sjøgata ligger 

Sjøgata har svært mange funksjoner på lite areal. Vegbredde er ca. 6m.  Det er industri, parkering, 

mange gående turister, flere serveringssteder og havnefunksjoner. Kommunen har vurdert 

enveisregulering, men industrien oppgir at de har behov for toveis trafikk.  

Det er gangareal i starten og slutten av gata, men dette mangler mellom drosjesentralen og 

Honningsvåg mekaniske verksted. I henhold til Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater, 

bør ferdselssone for gående bør være minst 2 meter og fri for hindringer.  
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Figur 43 – Strekning uten fortau, sett østover fra dagens drosjesentral (1) 

 

Figur 44 - Strekning uten fortau, sett fra vest ved Honningsvåg mekaniske verksted (HMK) (2) 
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Figur 45 Gangareal på kai, som stopper øst for HMV, sett vestover (3)  

 

Figur 46 - Gangareal som stopper vest for HMV, sett østover (4) 

10.2 Mulige løsninger for Sjøgata 

Ved Honningsvåg mekaniske verksted (HMV) er det ca. 10 meter på tvers av gata mellom 

bygningene. Med planlagt utbygging på tomten vis a vis HMV, mot Storgata, blir det vanskelig å få til 

både fortau og gateparkering på strekket som i dag mangler fortau (se Figur 47).  Noe parkering kan 

trolig løses i bomberom eller på feltet markert i gult til venstre i Skisseforslag til fortausløsning, som 

erstatning for dagens gateparkering på strekningen, figur 47. 

For større kjøretøy kan det være vanskelig å snu / møte motgående trafikk utenfor HMV når tomt 

mot Storgata er bebygget. En mulighet kan være å legge fortau lengst mulig inn mot bygningen for å 

gi maksimalt med vegbredde og manøvreringsareal i gata. Se Figur 47.  
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Figur 47 – Skisseforslag til fortau (rosa linje) langs bygg. Dette arealet brukes i dag til parkering. Mulig areal for 
parkeringsplass er markert i gult. På bilde fra Finn kart 

Fortau inntil bygningen kan imidlertid innebære at kjøretøy som krysser fortauet på vei ut fra HMV 

kan komme brått på fotgjengere på fortauet. Dette innebærer risiko for påkjørsel. Det vil derfor 

kunne være bedre for trafikksikkerheten om gående ble ledet til nordøstsiden av gaten. Det blir på 

motsatt side av hvor det er gangareal på resten av strekningen. En må da forvente at noen gående 

kommer til å fortsette å gå på sørvestsiden, selv om det etableres fortau på nordøstsiden. De som går 

på sørvestsiden vil da kunne komme enda mer overraskende på kjørende, dersom det er lagt opp 

fortau på nordøstsiden. 

I Sjøgata er det altså vanskelig å få til en løsning som ivaretar alle hensyn. Det vil dermed være 

nødvendig å inngå kompromisser. Det kan vurderes å ha smalere fortau enn anbefalt i V129 

(Vegdirektoratet, 2011). Det bør imidlertid ikke gjøres smalere enn minimum fortausbredde for 

boliggater, 1,5 m. iht. N100 (Vegdirektoratet, 2019). 

Dersom det er areal til å kjøre inn i bygget til Honningsvåg mekaniske verksted kunne dette brukes 

for å snu. En planlegger normalt ikke for at store kjøretøy skal snu med hjelp av rygging i slike 

områder. Ifølge Trafikkreglene § 11, har den som rygger eller vender, vikeplikt. Er sikten ikke 

tilstrekkelig, kan det ikke foretas rygging eller vending uten at en annen passer på, eller fører ved 

selvsyn har forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade. For større kjøretøy, som har stor 

blindsone, er det forbudt å rygge uten hjelpemann.  
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Med enveisregulering vil en kunne få til løsning både for større kjøretøy og gående i Sjøgata. En 

enveisregulering av Sjøgata kan være problematisk pga. utforming av krysset mellom Vågen og 

Storgata, sør for Sjøgata. Krysset har både 10% stigning og krapp kurvatur. Et alternativ kan da være 

at større kjøretøy på vei ut fra Sjøgata velger traséen Vågen-Rådhusgata-Storgata, eventuelt Vågen-

Turngata-Storgata. Her er det imidlertid over 10% stigning. Vågen og Turngata mangler fortau. Om 

det legges opp til tungtrafikk her, bør det vurderes enveisregulering for å kunne etablere fortau. For 

å finne en god løsning for Sjøgata vil en måtte se nærmere på denne og nærliggende gater. 

11 Konklusjon 

Vi ser at det på flere strekninger i Honningsvåg er flere funksjoner enn det er vegbredde til. Med 

høyere trafikk kunne en forvente at større kjøretøy ikke kom seg fram i gaten. Pga. topografiske 

forhold og bebyggelse er det heller ikke veldig mye areal tilgjengelig til utvidelser. Løsningen ligger da 

i å forenkle trafikkbildet der det er mulig, med f.eks. enveisregulering. Vi ser også at gange, kollektiv, 

turisttrafikk og trafikksikkerhet henger tett sammen. Flere steder kan en hindre turbusser å parkere 

der de ikke skal, samt bedre forholdene både for trafikksikkerhet, kollektivtrafikken og gående, ved å 

bygge om busslommer til kantstopp.  

I Storgata er det egentlig behov for å fjerne gateparkering for å få en feltbredde iht. krav for trase for 

tungtrafikk og kollektiv. (Vegdirektoratet, 2019).  

På Klubben, der det går tungtrafikk gjennom boliggater som er smale og uten fortau, kan en løse 

både breddebehov og forenkle trafikkbildet ved å enveisregulere enkelte strekninger, samt etablere 

fortau.  

Øst i Storbukt har en både tungtrafikk og en fartsgrense som tilsier behov for separat sykkelløsning, 

uten at det er tilstrekkelig areal til å etablere dette. Den enkleste løsningen vil dermed være å sette 

ned fartsgrensen. For å sikre bedre fremkommelighet for gjennomgangstrafikken, uten å gå på 

bekostning av trafikksikkerhet og bokvalitet, kan en muligens etablere en ny vei og nedgradere den 

eksisterende. 
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13 Vedlegg gangfelt og snarveier 

13.1 Utforming av gangfelt 

Under følger et utdrag fra relevante håndbøker om gangfeltutforming, siden dette har kommet opp 

som en problemstilling.  

13.2 Krav til gangfeltutforming 

Eksisterende gangfelt er ikke i tråd med dagens krav og mangler universell utforming. Det mangler 

nedsenket kantstein ved gangfelt og det mangler gangfelt på Nordkappgata mellom Ringveien og 

Gammelveien. Ved oppgradering av holdeplassen Nordkapphuset er det behov for gangfelt fra 

eksisterende til nytt fortau, plassert minimum 1 meter bak holdeplass.  

Gangfelt er viktig for å sikre fremkommelighet for gående, spesielt for personer med 

bevegelseshemninger eller orienteringshemninger. Ved holdeplasser er gangfelt ekstra viktige for å gi 

tilgjengelighet til kollektivtransport. I vurderingen av om det skal reguleres inn gangfelt kan en bruke 

NA-rundskriv 2018/10 Fartsgrensekriterier og Håndbok V128 Fartsdempende tiltak. Det observeres 

også på befaring at gangfelt ikke er i henhold til dagens standard. Håndbok V129 Universell 

utforming av veger og gater har en oppdatert beskrivelse av gangfeltutforming: 

 

13.2.1 Utforming av nedramping mot gangfelt  

• Nedramping kan unngås ved å anlegge opphøyd 

gangfelt eller opphøyd kryssområde.  

• Nedramping bør ha helning 1:12 eller slakere. 

Nivåsprang på 2 centimeter kan komme i tillegg.  

• Det bør være plass til landingsareal på minimum 1,2 m 

på fortauet bak rampen.  

• Landingsareal og nedramping bør ha tverrfall på 

maksimalt 2 %.  

• Nivåsprang bør være 2 centimeter i overgang mot 

gangfelt (toleransegrense +/- 3 mm).  

• Dekke bør være jevnt og sklisikkert. Varselfelt regnes 

som akseptabelt.  

• Hvis det ikke er mulig å få plass til tilstrekkelig 

landingsareal, kan nedramping deles i to, og en del tas i 

fortauets lengderetning før gangfeltet.  

• En kan også kombinere opphøyd gangfelt og rampe i 

lengderetningen på fortauet. 

 

 

  

13.2.2 Utforming av gangfeltet i kjørebanen 

• Gangfeltet bør utformes slik at det er mest mulig synlig for bilister.  
• Utformingen bør bidra til redusert fartsnivå. Se Håndbok V127 Gangfeltkriterier.  
• Gangfeltet bør ligge vinkelrett over kjørebanen og ligge ved rett kantstein.  

https://www.vegvesen.no/_attachment/2482532/binary/1293727?fast_title=NA-rundskriv+2018%2F10+Fartsgrensekriterier.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61426/binary/1311841?fast_title=H%C3%A5ndbok+V128+Fartsdempende+tiltak.pdf
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• Dekket bør være jevnt og sklisikkert. Sebrastriper regnes som akseptabelt.  
• Dersom gangfeltet har et annet belegg enn kjørearealet, bør gangfeltet være det som er lettest å 
gå på og å trille på.  
• Bredden på gangfeltet bør være minst 3 m. 

13.2.3 Belysning  

Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater sier følgende om belysning av gangfelt: 

• Belysning bør være minimum 50 lux.  
• Det er en fordel om gangfeltet får mer intensiv belysning slik at det er lettere synlig for bilistene 
og at det blir et punkt som kan kjennes igjen av synshemmede. Kriterier for intensivbelysning av 
gangfelt finnes i Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og gate-belysning og Håndbok V127 
Gangfeltkriterier. 
 
Håndbok V127 Gangfeltkriterier påpeker at «Ulykkesrisikoen i gangfelt er flere ganger så stor i 
mørke som i dagslys. Derfor er belysning ved gangfelt og kryssingssteder et viktig sikkerhetstiltak 
for gående. Der hvor belysning og synsforhold ved gangfeltene ikke er tilstrekkelig for kjørende, er 
det nødvendig å synliggjøre de gående, særlig de som vil krysse.» 
 
Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og gate-belysning omtaler blant annet følgende om 
gangfeltsbelysning: 
 
N100: «Gangfelt bør belyses etter ett av de to prinsippene intensivbelysning eller forsterket 
belysning».  
Det kan dessuten i noen tilfeller være aktuelt å ha forsterket belysning som et supplement til 
intensivbelysning. Dårlig belyste gangfelt har meget høy ulykkesrisiko og gangfelt må derfor 
vurderes individuelt med hensyn til valg av belysningsløsning. Det er likevel en fordel at 
gangfeltene har lik utførelse og er gjenkjennelige når trafikantene passerer flere gangfelt etter 
hverandre på en rute eller i et område. Det bør derfor gjerne gjøres et valg mellom 
intensivbelysning og forsterket belysning hvor man unngår å veksle for mye mellom de to 
prinsippene. Intensivbelysning er hovedprinsippet for belysning av gangfelt.  

 
 
Intensivbelysning er godt egnet til å synliggjøre gangfeltet og fotgjengerne for førerne. 
Intensivbelysning er også særlig godt egnet der hvor bakgrunnen er mørk, slik den ofte er ved 
bakketopp og i kurve. Intensivbelysning er ikke så godt egnet der mange fotgjengere krysser 
utenfor gangfeltet, fordi området ”bak” gangfeltet (i begge kjøreretninger) kan bli relativt mørkt. 
For å bøte på dette kan belysningen på bakenforliggende vegstrekning forsterkes med flere master 
eller ved å bytte til nye og mer effektive armaturer. 
 
Erfaringene viser at gangfeltet og fotgjengerne blir for lite synlig dersom utførelsen er halvgod. Det 
må kjøres lysberegninger som dokumenterer at kravene til vertikal og horisontal belysningsstyrke 
blir oppfylt, og erfaringsmessig vil følgende utførelse gi tilfredsstillende resultat på tofelts veger:  
• Lyspunkthøyde 5 - 6 m.  
• Masteplassering 2 – 4 m foran gangfeltet og 1,5 m – 2,5 m ut fra vegkanten. Eventuelt kan det 
benyttes utliggerarm for å kompensere for annen masteplassering, for eksempel i bak kant av 
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bredt fortau. For en veg med to kjøreretninger plasseres to master diagonalt over for hverandre, 
vist som mast 1 og 2 i figur 3.2. Hvis vegen er bred eller det blir stor avstand mellom lyspunktene 1 
og 2, kan det være behov for to master i tillegg, vist som mast 3 og 4 i figur 3.2. Hvis gangfeltet 
ligger på et sted hvor kjøreretningene er atskilt med trafikkøy i midten, kan lysmastene alternativt 
plasseres på øya dersom denne ikke er spesielt utsatt for påkjørsel. Når bredden på øya er mer 
enn tre meter kan det være tilstrekkelig å intensiv-belyse gangfeltet i kjøreretningen. Minste 
vertikale belysningsstyrke på øya skal da være minst 10 lux.  
• Det benyttes spesialarmaturer med asymmetrisk lysfordeling og lyskilde som gir hvitt lys. 250 W 
metallhalogen med kvartsglassbrenner bør ikke benyttes fordi den har for rask lystilbakegang. 

13.2.4 Utforming av ledelinjer 

Utforming av ledelinjer framgår av Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater: 

Finne gangfeltet  

• Når gangfeltet ligger i forlengelse av en gangveg slik at varselfeltet kan knyttes direkte til 
naturlige ledelinjer, angis gangfeltet kun med varselfelt.  
• Når gangfeltet går i vinkel ut fra gangretningen, angis gangfeltet med oppmerksomhetsfelt tvers 
over hele fortauets bredde. Det bør ikke være mulig å passere uten å registrere gangfeltet.  
• Oppmerksomhetsfeltet bør ha en dybde på minst 60 cm. 
• Oppmerksomhetsfeltet bør knyttes til naturlige ledelinjer. Naturlige og kunstige ledelinjer bør 
tilpasses hverandre.  
• Oppmerksomhetsfeltet plasseres som hovedregel midt på varselfeltet. Oppmerksomhetsfeltet 
kan plasseres på siden av varselfelt lengst fra krysset dersom det ellers ikke møter naturlig 
ledelinje. Mellomløsninger bør ikke forekomme.  
• Kunstige ledelinjer benyttes for å lede til etablerte fotgjengeroverganger. 

Finne retning  

• Oppmerksomhetsfelt skal angi gangfeltets retning over kjørebanen.  
• Varselfelt skal angi gangfeltets retning over kjørebanen.  
• Eventuell nedramping bør angi gangfeltets retning over kjørebanen.  
• Kantstein bør angi gangfeltets retning over kjørebanen. Hvis det ikke er mulig, bør elementene 
som er nevnt over være til stede.  
• Kantsteinsvis mot gangfelt skal være 2 cm.  

Registrere overgangen til kjøreareal  

• Ved nedramping bør overgangen til kjøreareal være i umiddelbar forlengelse av nedramping, 
med maksimalt en kantsteinsbredde til kjørearealet.  
• Overgangen bør varsles med varselfelt med 60 cm dybde som legges inntil kantsteinen. 
Overgangen bør angis med kantstein nedsenket til nøyaktig 2 cm (toleransegrense +/- 3 mm).  
• Varselfelt legges som hovedregel i hele gangfeltets bredde (minimum 3 m). 

Ledelinjer utformes ut fra om det leder til fortau eller gangvei, og om kantsteinen er rett eller har 
avbøyning: 
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Varselfeltet bør være 60 cm dypt og ligge i 
hele gangfeltets bredde. 
Oppmerksomhetsfeltet legges midt på 
varselfeltet og forlenges til det møter en 
naturlig ledelinje. Der buet kantstein er for 
krapp til at hovedløsningen vil fungere, kan 
varselsfeltet legges med så stor bredde og 
dybde som forholdene tilsier. Varselfeltet 
bør ikke overstige mer enn halve 
fortausbredden. Oppmerksomhetsfeltet kan 
unntaksvis legges til siden for varselfeltet for 
å møte naturlig ledelinje. 
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13.3 Gjennomgang av gangfelt  

Vi kan ikke se at noen av gangfeltene i Honningsvåg er i tråd med dagens standard. Alle gangfelt 

behøver derfor oppgradering. Under følger en gjennomgang av holdeplasser som er ekstra viktig å 

oppgradere eller mangler i dag.  

13.3.1 Gangfelt ved Nordkappgata 75a (Storbukt Nord) 

Det mangler gangfelt ved holdeplass Storbukt Nord i dag 

 

Figur 48 Holdeplassen Storbukt nord på sommeren, Nordgående, hentet fra reiseplanlegger /google maps  (se 
også vedlegg Kollektiv).  

Anbefalt løsning 

Det anbefales å etablere gangfelt her. Plassering av gangfelt mellom holdeplassene (altså bak bussen 

når den står på holdeplass) gir god tilgjengelighet til holdeplassen, samtidig som bussen slipper å få 

vikeplikt for avstigende passasjerer som vil krysse vegen.  Gangfelt kan gjøres opphøyd (med 

modifisert sirkelhump) dersom holdeplass Storbukt nord utformes som kantstopp i stedet for 

busslomme. Siden bussen har lav fart ved holdeplass har opphøyning minst negativ effekt for bussen 

når de plasseres her, se håndbok V128 fartsdempende tiltak (Vegdirektoratet, 2019).  

13.3.2 Gangfelt ved Nordkappgata 10 

Det er dårlig sikt ved gangfelt der fortau på østsiden av Nordkappgata (E69) stopper, som gjør at 

dette er et naturlig kryssingspunkt:  
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Figur 49 bilde fra befaring 12/8-2019 som viser oppmalt gangfelt 

 

Figur 50 Gangfeltet er lokalisert mellom to svinger og ved et bygg som er i veikanten. Bilde fra Google maps, 
datert 2010 

Anbefalt løsning 

Kommunen vurderer å regulere inn en vei forbi området, for å avlaste dagens vei. I mellomtiden ville 

trafikksikkerheten forbedres dersom fartsgrensen ble satt ned til 30 (eventuelt 40) km/t. Det vil være 

en fartsgrense som er i tråd med fartsgrensekriteriene, som tilsier at det bør være 30 km/t i tettbygd 

strøk.  

13.3.3  Gangfelt ved Nordkappgata 6 

Ved gangfeltet nord for Scandic hotell Honningsvåg, i Nordkappgata, bak sørgående holdeplass, er 

det oppmerket parkering på begge sider av gangfeltet. Gangfeltet er også rett etter en sving. Begge 

deler er uheldig av hensyn til sikt og trafikksikkerhet. 30 sone starter litt nord for gangfeltet. 

 

Figur 51 Bilde av gangfeltet hentet fra reiseplanlegger /google maps 
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Multiconsult anbefaler derfor at det fem meter på hver 

side av gangfeltet fjernes parkeringsplasser. Dette vil gi 

bedre sikt inn mot gangfeltet. Fjerning av parkering nord 

for gangfeltet vil også gi bedre sikt mot sving. Fortauet 

kan dermed reguleres fra kanten av vegbanen, slik at 

gangkryssingen blir kortere. Av hensyn til sluk kan 

fortauet utvides kun fra gangfelt og nordover.  

 

 
 

 

Figur 52 Bilde av gangfeltet tatt på befaring august 2019: 

  
 
 

Kommunen opplyser at fartsgrensen ofte ikke overholdes i starten av 30 sonen nord i byen, som er i 

tråd med håndbok V128 fartsdempende tiltak: 

•  «det er et solid erfaringsgrunnlag for at skilting av fartsgrensen ikke er et tilstrekkelig tiltak for å få 

trafikanter til å holde rett fart.»  

• «stor busstrafikk og annen tungtrafikk gjør bruk av humper utfordrende. På slike veger anbefales det å 

anlegge modifiserte sirkelhumper i stedet for vanlige sirkelhumper. Eventuelt kan en benytte humper 

beregnet for en fart 10 km/t høyere enn fartsgrensen. Kantstopp for buss er et viktig fartsreduserende tiltak 

i kollektivgater.»  

• «Ved gangfelt eller på andre steder hvor mange gående og syklende krysser kjørebanen, er det særlig viktig 

at farten er lav. Opphøyde gangfelt anbefales» (Vegdirektoratet, 2019) 

Anbefalt løsning 

Siden gangfeltet er i starten av 30 sonen ville være naturlig å opphøye dette for å få ned farten i 

starten av sonen, spesielt med tanke på at det er en sving her. Dette stedet kan også sees på som der 

hvor det tette sentrum starter, slik at det vil være naturlig å senke farten her. Opphøyd gangfelt 

hindrer for stor fart, og en plassering bak holdeplass gjør at det har mindre betydning for bussen, 

siden den har svært lav fart på tur inn mot holdeplassen. Av hensyn til buss og andre større kjøretøy 

bør det ha en profil for 10 km/t høyere enn fartsgrensen og/eller velges modifisert sirkelhump, som 

gir en mykere start og slutt på humpen. Den modifiserte sirkelhumpen gir samme fartsreduksjon som 

vanlig sirkelhump, men den gir mindre ubehag som følge av slag mot hjulene, som er særlig merkbart 

for førere av tunge kjøretøy. Humpen er derfor bedre egnet i busstraseer og på veger med mye 

tungtrafikk. Den gir også bedre komfort for syklister (Vegdirektoratet, 2019). 

13.3.4 Gangfelt ved Fiskeriveien 4 

Det mangler gangfelt mellom fortau og der holdeplass skal være. Gangfelt er en forutsetning for å få 

universelt utformet adkomst til holdeplass 

Anbefalt løsning 

Det anbefales at det etableres gangfelt i bakkant av holdeplass på oversiden av Fiskeriveien. 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61426
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Figur 53 - Skisse for ny holdeplass, laget av Multiconsult. Bilde hentet fra Norgeskart 

13.4 Gjennomgang av snarveier 

Som grunnlag for snarveikartleggingen er det brukt resultater fra Barnetråkkregistreringer i 

Honningsvåg, ortofoto, Google street view og befaring. Snarveiene sees i sammenheng med 

holdeplasser. 

13.4.1 Mulig snarvei ved Skytterveien (1) 

 

Figur 54 Utsnitt fra reiseplanlegger /google maps (Finnmark fylkeskommune, 2019)med markert potensiell 
snarvei 
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13.4.2 Mulige snarveier (2 og 3) 

Det er noen mulige snarveier lengre opp i terrenget. Veldig bratt terreng nærmere holdeplass gjør at 

snarveier kanskje er lite realistiske der.  

 

Figur 55 plassering av holdeplass. Hentet fra reiseplanlegger (snelandia.no/planleggreisen) 

Mulig snarvei (2) ned fra Skytterveien: 

 

Figur 56  bilde av mulig snarvei sett vestover hentet fra reiseplanlegger /google streetview (Finnmark 
fylkeskommune, 2019) 

Mulig snarvei (3) opp fra Skytterveien: 
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Figur 57 bilde av mulig snarvei sett østover hentet fra reiseplanlegger /google street view (Finnmark 
fylkeskommune, 2019) 

13.4.3 Snarvei (4) mellom Nordkappgata og Fiskeriveien  

Snarvei ned mot sjøen nord for hotellet:  

 

Figur 58 Bilde av snarvei fra reiseplanlegger /google maps (Finnmark 
fylkeskommune, 2019)  

Figur 59 bilde tatt på befaring 
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13.4.4 Snarvei mellom vinmonopolet og Repvåg kraftlag (5) 

Figur 60 bilde av og kart av snarvei, hentet fra reiseplanlegger / Google maps 

Figur 61 snarvei sett fra Sjøgata, bilde fra Google maps 
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13.4.5 Snarvei ved King crab house (6) 

 

Figur 62 Snarvei sett fra Sjøgata hentet fra google maps 

 

13.4.6 Snarvei ved Sparebanken (7) 

 

Figur 63 Bilde og kartutsnitt fra google maps som viser snarveien 

Her er det planer om boligbygging. Det vil da være positivt for gående om det lages en forbindelse gjennom tomten, 
helst universelt utformet. 
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13.4.7 Snarvei i forlengelsen av Tokleveien (8) 

 

Figur 64 
Bilde reiseplanlegger/ google maps (Finnmark fylkeskommune, 2019) 

 

13.4.8 Snarveier ved Storgata 21 og 22 (9) 

Figur 65 Snarvei mot Sjøgata fra Storgata 22 hentet fra reiseplanlegger /google maps 
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Figur 66 Bilde fra Google maps av snarvei oppover mot Elvegata ved Storgata 21.  

13.4.9 Snarvei mellom Vågen og Rådhusgata (10) 

 

Det er en mye brukt snarvei, med en overgrodd trapp, 

nedenfor rådhuset: 

 

 
  

Figur 67 Snarvei tegnet inn på kart fra Google maps  Figur 68 bilder av snarvei, tatt på befaring 
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Figur 69 Bilde av snarvei hentet google maps 

13.4.10 Snarvei til helsesenteret (12 og 13) 

Oppover fra holdeplassen er det i Barnetråkkregistreringene funnet en snarvei opp mot helsesenteret: 

 

Figur 70 utsnitt fra barnetråkkregistrering 

Det bekreftes på befaring at det benyttes snarvei opp til helsesenteret, faktisk flere snarveier. Disse 

vil være hensiktsmessig å ta med i områdeplanen, da det innebærer en vesentlig kortere 

gangavstand. Hovedløsningen for gående skal være universelt utformet. Dette er imidlertid ikke til 

hinder for å lage slike snarveier som kan brukes av de som er i stand til det. 
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Figur 71 Snarveier inntegnet på kart fra Norgeskart 

 

Snarvei nedover:  

Det er inngjerdede hager mellom fylkesvegen og Laksefjordgata og fotballbane nedenfor. Det er 

teoretisk plass til snarvei, men det er bratt terreng. 

 

Figur 72 Bilde sett fra holdeplass, av mulig snarvei til holdeplass hentet fra reiseplanlegger/ google maps 
(Finnmark fylkeskommune, 2019)  
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Figur 73 Bilde av mulig snarvei til holdeplass hentet fra reiseplanlegger/ google maps (Finnmark 
fylkeskommune, 2019) 

13.4.11  Mulige snarveier ved holdeplassen Juldagsneset (15 og 16) 

Det er potensial for snarveier på begge sider, men det er bratt og trangt. Det kan derfor være 

vanskelig å opparbeide. 

 

Figur 74 potensielle snarveier tegnet inn på kart fra reiseplanlegger (Finnmark fylkeskommune, 2019) 
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14 Vedlegg kollektiv  

14.1 Bussruter 

Rutetilbudet er kartlagt og vist i følgende tabellError! Reference source not found.. Vi registrerer at h

elsesenteret, som både er viktig som arbeidsplass og som målpunkt mangler kollektivtilbud. Flere av 

rutene FLEXXruter der billett må bestilles senest 1 time før avgang (Finnmark.flexx.no). Rutene kjører 

kun når det er noen som har bestilt billett. 

https://finnmark.flexx.no/
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Tabell 7 - Bussruter i Honningsvåg. Kilde: Snelandia. 

Holdeplass Rute Avganger1 Opereringstider1 

Juledagsneset 

 

120: Bybuss Honningsvåg 

220: Nordvågen – Honningsvåg skole 

7 pr. døgn 

Skolebuss2 

06:25-16:46 

Joker Sørvågen 120: Bybuss Honningsvåg 

220: Nordvågen – Honningsvåg skole 

7 pr. døgn 

*2 

06:25-16:46 

Rådhuset Nordkapp kommune 120: Bybuss Honningsvåg 

826FLEXXBY: Honningsvåg lufthavn 

7 pr. døgn 

8 pr. døgn3 

06:25-16:46 

09:00-20:00 

Honningsvåg skole 220: Nordvågen – Honningsvåg skole 

243: Seppoladalen – Honningsvåg skole 

262: Skolerute Kamøyvær 

Skole*2 

Skole*2 

Skole*2 

 

Rådhusgata 826FLEXXBY: Honningsvåg lufthavn 8 pr. døgn*3 09:00-20:00 

Storgata 62: Alta – Honningsvåg 

62: Honningsvåg – Alta 

120: Bybuss Honningsvåg 

243: Seppoladalen – Honningsvåg skole 

3 pr. døgn 

3 pr. døgn 

7 pr. døgn 

Skole*2 

06:40-14:30 

06:50-15:05 

06:25-16:46 

Scandic Hotell Honningsvåg 120: Bybuss Honningsvåg 

243: Seppoladalen – Honningsvåg skole 

7 pr. døgn 

Skole*2 

06:25-16:46 

Honningsvåg / Nordkapphuset 62: Alta – Honningsvåg 

62: Honningsvåg – Alta 

120: Bybuss Honningsvåg 

406: Nordkapp – Honningsvåg 

406: Honningsvåg – Nordkapp 

FLEXX815: Honningsvåg – Gjesvær 

3 pr. døgn 

3 pr. døgn 

7 pr. døgn 

1 pr. døgn 

1 pr. døgn 

På bestilling*3 

06:40-14:30 

06:50-15:05 

06:25-16:46 

13:55 

11:36 

08:45 og 14:15 

Holmbukt 62: Alta – Honningsvåg 

62: Honningsvåg – Alta 

120: Bybuss Honningsvåg 

243: Seppoladalen – Honningsvåg skole 

406: Nordkapp – Honningsvåg 

406: Honningsvåg – Nordkapp 

FLEXX815: Honningsvåg – Gjesvær 

3 pr. døgn 

3 pr. døgn 

7 pr. døgn 

Skole*2 

1 pr. døgn 

1 pr. døgn 

På bestilling*3 

06:40-14:30 

06:50-15:05 

06:25-16:46 

 

13:55 

11:36 

08:45 og 14:15 

Lillefjellet 62: Alta – Honningsvåg 

62: Honningsvåg – Alta 

120: Bybuss Honningsvåg 

243: Seppoladalen – Honningsvåg skole 

406: Nordkapp – Honningsvåg 

406: Honningsvåg – Nordkapp 

FLEXX815: Honningsvåg – Gjesvær 

3 pr. døgn 

3 pr. døgn 

7 pr. døgn 

Skole*2 

1 pr. døgn 

1 pr. døgn 

På bestilling*3 

06:40-14:30 

06:50-15:05 

06:25-16:46 

 

13:55 

11:36 

08:45 og 14:15 

Storbukt 62: Alta – Honningsvåg 

62: Honningsvåg – Alta 

FLEXX815: Honningsvåg – Gjesvær 

826FLEXXBY: Honningsvåg lufthavn 

3 pr. døgn 

3 pr. døgn 

På bestilling*3 

8 pr. døgn*3 

06:40-14:30 

06:50-15:05 

08:45 og 14:15 

09:00-20:00 

Sandfjellet 120: Bybuss Honningsvåg 

243: Seppoladalen – Honningsvåg skole 

7 pr. døgn 

Skole*2 

06:25-16:46 

Seppoladalen 120: Bybuss Honningsvåg 

243: Seppoladalen – Honningsvåg skole 

826FLEXXBY: Honningsvåg lufthavn 

7 pr. døgn 

Skole*2 

8 pr. døgn*3 

06:25-16:46 

 

09:00-20:00 

Storbukt nord 262: Skolerute Kamøyvær 

406: Nordkapp – Honningsvåg 

406: Honningsvåg – Nordkapp 

FLEXX815: Honningsvåg – Gjesvær 

Skole*2 

1 pr. døgn 

1 pr. døgn 

På bestilling*3 

 

13:55 

11:36 

08:45 og 14:15 
 

 

 

  

 
 
 
1 Ruteinformasjon hentet fra Snelandia, supplert/sjekket mot Google Maps og Moovit. Det tas forbehold om feil og andre rutetider og avganger i helger og helligdager. 
2 Kjøres kun på skoledager og dager med skoleskyssbehov. En avgang til skolen og tre fra skolen på ettermiddagen. 
3 Plass må bestilles senest to timer før avreise, eller senest klokken 21:00 dagen før avreise 
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14.2 Detaljert gjennomgang av holdeplasser 

Under følger derfor en gjennomgang av holdeplassene i Honningsvåg, med beskrivelse av dagens 

standard, og hva som anbefales som løsning på den enkelte holdeplassen. På alle holdeplassene er 

det vist hvilke ruter som betjener de. 

 

 Figur 75 Kart over holdeplassplassering. Laget av Multiconsult 
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14.3 Holdeplasser nord for sentrumskjernen 

Figur 76: Kart over holdeplasser nord for sentrumskjernen, laget av Multiconsult 
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14.3.1  Storbukt nord  

 

  

Figur 77 Holdeplass hentet fra reiseplanlegger / google maps 

Fortauet er ikke tilpasset holdeplass (Med ledelinje og 18 cm høy busskantstein), utover at det er 

skiltet.  Det er opparbeidet busslommer i begge retninger. På nedsiden er det også lehus: 

 

Figur 78 bilde av holdeplassen Storbukt Nord, hentet fra reiseplanlegger /google maps 

 

Busslommene under 40 m lange, som er for kort, de skulle vært 70m lange og 3m bred, i henhold til 

Håndbok N100 - Veg- og gateutforming (Vegdirektoratet, 2019). 
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Figur 79 lengde på busslomme på holdeplass Storbukt Nord, målt av Multiconsult på kart fra Norgeskart 

Både av hensyn til trafikksikkerhet, komfort for de reisende og bussens framkommelighet i forhold til 

bil, ville det være bedre med kantstopp og lavere fartsgrense.  

 

Det kan være snarvei bak lehuset på sørgående holdeplass, men det er kort innsparing i ganglengde 

og det er snøopplagring her vinterstid. 

 

 

Figur 80 – Nordgående holdeplass Storbukt nord, uten snarvei på vinteren. Hentet fra reiseplanlegger /google 
maps  

Anbefalt løsning 

Regulere holdeplassen som kantstopp, utformet i henhold til Vegvesenets håndbøker 100, 123 og 

129. 

14.3.2 Førstevannsveien –lehus 

Det står et lehus her, men det er ikke definert som en holdeplass i reiseplanleggeren (Finnmark 

fylkeskommune, 2019). 
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Figur 81 Holdeplass som ikke er i reiseplanleggeren til Snelandia (Finnmark fylkeskommune, 2019) 

 

Kommunen opplyser at lehuset som står ved Førstevannsveien brukes som holdeplass. Bussen 

stopper både på denne holdeplassen og på holdeplassen i Nordkappgata Error! Reference source not f

ound., som er rett rundt svingen: 

 

Figur 82 Bilde av to holdeplasser rett etter hverandre 

Anbefalt løsning 

Dette er for kort holdeplassavstand av hensyn til bussens fremkommelighet. Det kan også skape 

forvirring for passasjerene. Det bør derfor avklares om begge holdeplassene skal være her og den 

som eventuelt ikke skal være her bør fjernes.  

 

14.3.3  Storbukt 

Det er opparbeidet busslomme som er mellom 2 og 3m bred og ca. 40 m lang, som er for kort og for 

smalt, til at bussen kommer helt av veien og inn til fortauskant. For å møte dagens krav er det behov 

for 70 m lengde og 3 m bredde. Øvrig vegbredde er ca. 6 m. Feltbredde i kollektivtrasé skal være 

3,25m (6,5m vegbredde). Dette er dermed også litt for smalt. 
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Figur 83 Storbukt nord, Nordgående 

 

Figur 84 plassering av holdeplassen Storbukt. Hentet fra reiseplanlegger (snelandia.no/planleggreisen) 

 

Anbefalt løsning 

Det bør velges kantstopp, ut fra anbefaling i Kollektivhåndboka (Vegdirektoratet, 2014). Utforming 

bør være i henhold til Vegvesenets håndbøker 100, 123 og 129. Areal fra busslomme kan brukes til å 

lage feltbredde på 3,25m ved kantstopp, i tråd med krav i N100 (Vegdirektoratet, 2019). Hvis det 

oppleves problematisk med kantstopp med tanke på at mange turbusser kjører forbi har, kan det 

velges busslomme. Det er da behov for breddeutvidelse av veien for å få tilstrekkelig areal til 

busslommen. Veieier kan gjennom avviksbehandling godkjenne bruk av oppgraderingsstandard, som 

krever kortere lengde (Vegdirektoratet, 2019). Det er ikke potensielle snarveier inn mot 

holdeplassen, da det er bratt terreng med mur inn mot veien: 

Figur 85: sideterreng ved holdeplassen Storbukt, hentet fra reiseplanlegger/ google maps (Finnmark 
fylkeskommune, 2019) 
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14.3.4  Sandfjellet 

Tilsynelatende ikke opparbeidet holdeplass ved barnehage 

 

Figur 86 Bilde av holdeplass hentet fra reiseplanlegger/ google maps (Finnmark fylkeskommune, 2019) 

Figur 87 plassering av holdeplass. Hentet fra reiseplanlegger (snelandia.no/planleggreisen) 
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14.3.5  Seppoladalen 

Tilsynelatende ikke opparbeidet holdeplass:  

 

Figur 88 Bilde av holdeplassen Seppoladalen hentet fra reiseplanlegger/ google maps (Finnmark fylkeskommune, 2019) 

 

Figur 89 plassering av holdeplass. Hentet fra reiseplanlegger (snelandia.no/planleggreisen) 

Det ser ikke ut til å være potensial for snarveier i nærheten av holdeplassen, da den ligger ytterst i 

boligområdet. 

 Anbefalt løsning for holdeplasser i Seppoladalen 

I Seppoladalen er ikke holdeplassene Sandfjellet og Seppoladalen opparbeidet. Gange foregår i 

veibanen der det ikke er fortau, men det er lav fart og ingen gjennomfartstrafikk.  
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Aktuell holdeplasstype i Seppoladalen er kantstopp. Der det mangler fortau kan det reguleres fortau i 

holdeplassens lengde som benyttes til passasjerareal (se også Anbefalt løsning for Error! Reference s

ource not found. Error! Reference source not found.).  

14.3.6  Lillefjellet 

Holdeplassen ligger på E69. Det er opparbeidet busslomme med lehus plassert på fortau. Dette gjør 

at resterende fortau blir for smalt og at det blir vanskelig å komme inni lehus / på bussen med 

barnevogn /rullestol eller rullator. Ikke i tråd med dagens krav (Vegdirektoratet, 2014). Holdeplassen 

ligger mellom to svinger.  

 

Figur 90 Bilde av holdeplass hentet fra reiseplanlegger/ google maps (Finnmark fylkeskommune, 2019) 

 

Anbefalt løsning 

For å bedre trafikksikkerheten kan fartsgrensen settes ned til 30 km/t. Nordkappgata har et gangfelt 

ved holdeplassen Lillefjellet og et gangfelt lenger nord, som begge har dårlig sikt. Ved utforming av 

holdeplassen som kantsteinsstopp kan holdeplassen være 20m lang i stedet for dagens 40m lange 

busslomme.  Da kan holdeplassen og gangfeltet flyttes i retning sentrum, som gir bedre sikt. Gangfelt 

kan gjøres opphøyd (modifisert sirkelhump) med profil for 10 km/t høyere enn fartsgrense. Det må 

hensyntas at shuttlebussene fra cruisebåtene kjører forbi her.  



Områderegulering Honningsvåg sentrum multiconsult.no 

Trafikkanalyse 14 Vedlegg kollektiv 

 

10201539-RIT-RAP-001 05.02.2021 / 00  Side 85 av 100 

 

Figur 91 bilde hentet fra Finn kart med mål på busslomme 

 

Av hensyn til shuttlebusser som kommer opp Fiskeriveien sør for holdeplassen, kan det vurderes 

busslomme, men det er ikke anbefalt ut fra håndbøkene fra Statens vegvesen som anbefaler 

busslomme ved ÅDT over 12 000. For å få busslomme til riktig standard må veien og busslommen 

breddeutvides, så bussen kommer av veien og det er plass til toveis tungtrafikk i veibanen. Veieier 

kan gjennom avviksbehandling godkjenne bruk av oppgraderingsstandard som innebærer en kortere 

busslomme (Vegdirektoratet, 2019). 

 
 

14.3.7 Holmbuktveien 

I nærheten av holdeplassen Holmbuktveien er det ingen åpenbare (manglende) snarveier. 
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Figur 92 plassering av holdeplassen Holmbuktveien. Hentet fra reiseplanlegger (Finnmark fylkeskommune, 
2019)  

Det er opparbeidet busslomme, fortau/venteareal og lehus, men ikke i tråd med dagens krav 

(Vegdirektoratet, 2014). Lehus plassert på fortau. Dette gjør at resterende fortau blir for smalt. 

Busslommen er også for kort og for smal, den er ca. 2 m bred og 35 m lang. Busslommen skulle vært 

tre meter bred og 70 m lang (Vegdirektoratet, 2019) 

Det mangler også gangfelt ved holdeplass. Vegbredden på strekningen er ca. 6,5 m, i tråd med krav 

til kjørefeltbredde på hovednett for kollektivtrafikk.  

 

Figur 93 Bilde av holdeplass Holmbuktveien, sørlig retning, hentet fra reiseplanlegger/ google maps (Finnmark 
fylkeskommune, 2019)  

 

Holdeplass i nordlig retning har omtrent samme utforming, men med lehus plassert bak fortau:  
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Figur 94 Bilde av holdeplass Holmbuktveien, nordgående, hentet fra reiseplanlegger/ google maps (Finnmark 
fylkeskommune, 2019)  

Anbefalt løsning  

Det er kun nødvendig med busslomme ved ÅDT over 10 000 - 15 000. Holdeplassen kan derfor 

utformes som kantstopp, som vil frigjøre areal som kan brukes til å få riktig fortausbredde. Det vil 

også øke komforten for bussreisende og øke fremkommeligheten for bussen når bussen ikke behøver 

å svinge av veien (Vegdirektoratet, 2014). 
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14.4 Sentrumskjernen 

 
Figur 95 plassering av holdeplasser i sentrumskjernen. Illustrasjon laget av Multiconsult 

14.4.1 Scandic hotell Honningsvåg Sørgående holdeplass 

Passasjerareal er ikke opparbeidet i tråd med dagens krav (Vegdirektoratet, 2014). Busslommen er 

for smal til at bussen kommer av veien. Dette gjør at det gis inntrykk av at det er plass til å kjøre forbi 

buss på holdeplass, uten at det er det hvis det kommer motgående trafikk.  

 

Plasseringen er etter en sving, som i kombinasjon med busslomme gjør det vanskelig for bussen å 

komme helt inntil holdeplasskanten.  
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Figur 96 Bilde av holdeplass hentet fra reiseplanlegger/ google maps (Finnmark fylkeskommune, 2019)  

 

15 Turbusser bruker busslommen til å parkere, slik at de er i veien for trafikk og 
som hindrer at rutebusser kommer til holdeplass. Dette er nærmere 
beskrevet i kapittel 5 Turisttrafikk  

Kartlegging av dagens turisttrafikk. 

 

Anbefalt løsning  

Holdeplassene Scandic hotell Honningsvåg og Nordkapphuset bør bygges om til kantstopp for å 

bedre bussens fremkommelighet og unngå problemer med turbusser som skaper farlige situasjoner 

og blokkerer for rutebuss og øvrig trafikk. Dette gir samtidig bedre plass til ventende passasjerer. 

Dette er nærmere beskrevet under Anbefalinger for turistbusstrafikken. Siden holdeplassen i motsatt 

retning ikke er synlig herfra. er det også behov for et skilt med kart som viser hvor en kan ta bussen 

nordover (Holdeplass Scandic Honningsvåg, Nordgående og Honningsvåg/Nordkapphuset). 

 

15.1.1  Holdeplass Scandic Honningsvåg, Nordgående 

Det er ikke opparbeidet holdeplass på østsiden av gaten for Scandic Honningsvåg. Samtidig er 

opparbeidet en holdeplass ved Nordkappgata 1, utenfor Intersport/Blomsterpia, som ikke er i 

reiseplanleggeren (Finnmark fylkeskommune, 2019): 
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Det antas derfor at dette er Scandic Honningsvåg nordgående. Passasjerareal er ikke opparbeidet i 

tråd med dagens krav (Vegdirektoratet, 2014). Busslommen er for smal til at bussen kommer av 

veien.  

Nordkapp kommune opplyser at bedrifter ved busslommen ønsker å bruke arealet til varelevering og 

besøksparkering. Som alternativ plassering har Storgata 6 (ved «Z») blitt trukket fram. Der er det en 

virksomhet som er lagt ned. Det vites ikke hvilken virksomhet som vil komme her. Det har vært 

holdeplass der tidligere:  

 

 

Figur 97 Bilde fra reiseplanlegger / google streetview som viser plasseringen der kommunen ønsker 
holdeplassen lokalisert. Bildet er tatt i 2010, da holdeplasskiltet var plassert her 
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Figur 98 illustrasjon av hvor holdeplass ønskes flyttet fra og til, laget av Multiconsult 

Anbefalt løsning 

Kommunen bør ha dialog med fylkeskommunen om flytting av holdeplassen til øst for rundkjøringen. 

Uansett plassering av holdeplass vil det ikke være mulig å ha parkering og holdeplass på samme sted. 

Det vil også være hensiktsmessig med kantstopp på begge steder. På ny plassering vil utlagt 

holdeplass være hensiktsmessig, om gateparkering på strekningen beholdes.  

Storgata er egentlig ikke bred nok til toveis trafikk med tungtransport og gateparkering (det er 

nødvendig med 3,25 m feltredde i kollektivtrasé (Vegdirektoratet, 2019). Vegbredde er ca. 8 m, 

bredde på parkering er ca. 2 m). Utlagt holdeplass skal egentlig være bredere enn bilparkeringen på 

strekningen, men det er det ikke plass til her, fordi gata er for smal (med 6,5m vegbredde gjenstår 

1,5m til utlagt holdeplass. På grunn av sving kan det være behov for ekstra feltbredde, slik at utlagt 

holdeplass blir ca. 1 m). En må da fjerne parkeringsplasser bak holdeplassen, slik at bussen kommer 

inntil (foran holdeplassen er det uansett gangfelt og ikke parkering). Holdeplass må plasseres 

minimum fem meter bak gangfelt (Vegdirektoratet, 2014). Også av hensyn til svingen vil det være 

hensiktsmessig å trekke holdeplassen lengst mulig østover. Dette veies opp mot hensynet til konflikt 

med varelevering. Det er mer hensiktsmessig med gangfelt bak holedplass enn foran, av hensyn til at 

bussen skal unngå å få vikeplikt for avstigende passasjerer som vil krysset vegbanen. Dette veies opp 

mot hva som er naturlig kryssingspunkt, slik at folk i minst mulig grad krysser utenom gangfelt. Hvis 

gangfelt flyttes bak holdeplass, må det fjernes parkering foran holdeplass. 
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Figur 99 Skisse av holdeplass ved ny plassering, utformet som utlagt holdeplass. Kartkilde: Norgeskart 

N100 har sporingskurver for buss som kan brukes til å se hvor mye plass bussen behøver i forbindelse 

med svinging inn til holdeplass (Vegdirektoratet, 2019). Disse sporingskurvene er teoretiske og det 

kan derfor være lurt å legge til litt slingringsmonn for menneskelige begrensninger i nøyaktighet, og 

vinterforhold. 

15.1.2  Honningsvåg/Nordkapphuset 

Bussene kjører nordover i Fiskeriveien. Det tilsier at holdeplassen skulle vært plassert på østsiden av 

Fiskeriveien, i tråd med plassering i reiseplanlegger (Finnmark fylkeskommune, 2019). Holdeplassen 

er imidlertid opparbeidet på sørsiden, som gjør at av- og påstigning gjøres fra veibanen. Det er også 

problemet med at turbusser parkerer på holdeplassen. Dette er nærmere omtalt i kapittel 5 

Turisttrafikk  

Kartlegging av dagens turisttrafikk. 

Anbefalt løsning 

Anbefalt løsning er i kapittel 5.2 Anbefalinger for turistbusstrafikken. 

15.1.3 Storgata holdeplass 

Det er hvilemuligheter på begge holdeplassene og lehus på den ene siden. I likhet med de andre 

holdeplassene mangler det riktig kantsteinshøyde og ledelinjer. Det ser også ut til å mangle 

ruteinformasjon. Vegbredde er ca. 9m. 

 

Figur 100 Bilde av holdeplass hentet fra reiseplanlegger/ google maps (Finnmark fylkeskommune, 2019)  

https://www.vegvesen.no/_attachment/2650535/
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Figur 101 plassering av holdeplass. Hentet fra reiseplanlegger (snelandia.no/planleggreisen) 

Holdeplassen Storgata i retning sentrum / nordover er utformet som kantstopp, men på en strekning 

med gateparkering, som kan gi bussen får problemer med å komme inn til holdeplass.  

 

Figur 102: holdeplassen Storgata, bilde tatt på befaring 

Anbefalt løsning 

Ved utlagt holdeplass slipper bussen å svinge ut fra kjørebanen. Det gir samtidig ekstra areal til 

ventende passasjerer, slik at de ikke kommer i konflikt med gående på fortauet (Vegdirektoratet, 

2014). 

En utlagt holdeplass skal normalt være bredere enn parkerte biler. Fordi gata egentlig ikke er bred 

nok til både parkering og toveistrafikk med kollektiv/ tungtrafikk, er det imidlertid ikke plass til dette. 

Den utlagte holdeplassen må dermed gjøres smalere. For at ikke parkerte biler skal hindre bussen å 
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komme inntil holdeplassen, må derfor noen parkeringsplasser bak holdeplassen fjernes. Det kan ikke 

etableres parkering mellom holdeplass og krysset med Tokleveien, nord for holdeplassen. 

  

 

Figur 103 Skisse av utlagt holdeplass, laget av Multiconsult. Kartkilde: Norgeskart 

 

15.1.4 Rådhusgata 

Det ser ikke ut til at holdeplassen er opparbeidet eller skiltet: 

 

Figur 104 plassering av holdeplass. Hentet fra reiseplanlegger (snelandia.no/planleggreisen) 
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Figur 105 Utsnitt 
fra reise-
planlegger 
(Finnmark 
fylkeskommune, 
2019) 

 

 
 

Det er et holdeplasskilt ved inngangen til 

Rådhuset, som ikke fremkommer av 

reiseplanleggeren som et sted for 

holdeplass. Denne er ikke opparbeidet: 

 

 

Figur 106 Bilde tatt på befaring, av holdeplasskilt ved rådhuset, som ikke framgår av reiseplanlegger (Finnmark 
fylkeskommune, 2019) 

Anbefalt løsning 

Det bør avklares hvor holdeplassen egentlig skal være og reguleres inn med en opparbeidelse som er 

i henhold til håndbok 100, 123 og 129. 

15.1.5  Honningsvåg skole  

Holdeplassen er ikke opparbeidet med annet enn holdeplasskilt.  Det er tilgjengelig venteareal på 

fortau på nordsiden. Fortau svinger ut i veibanen foran bussen, som er uheldig. Vegbredde er 9 m, 

men den benyttes delvis til gateparkering.  
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Anbefalt løsning 

Antatt lav trafikk, lav fartsgrense, ønske om lavt fartsnivå og begrenset tilgjengelig areal gjør at dette 

er egnet for kantstopp. 

 

Figur 107 Bilde av holdeplass hentet fra reiseplanlegger/ google maps (Finnmark fylkeskommune, 2019)  

 

Det er tilsynelatende ikke behov for nye snarveier i umiddelbar nærhet til holdeplassen: 

Figur 108 Bilde av holdeplass hentet fra reiseplanlegger/ google maps (Finnmark fylkeskommune, 2019)  

15.1.6  Rådhuset  

Holdeplass med holdeplasskilt, lehus plassert bak fortau og benk. Mangler busskantstein, ruteinfo og 

ledelinje. Vegbredde ca. 8m. Holdeplassen er nært krysset med Kirkegata, men fortau og gangfelt er 

på motsatt side av Kirkegata. Det kan likevel være en fordel å utforme holdeplassen slik at det er 

minst 5 m avstand fra krysset til fronten på bussen når den står ved holdeplassen, siden det er 

blindsone foran bussen som det er viktig at ikke fotgjengere går ut i. Dersom noen skulle kjøre forbi 
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buss på holdeplass er det også viktig med sikt mot kryss. Forbikjøring kan hindres med sperrelinje 

eller refuge.  

Figur 109 Bilde av holdeplass hentet fra reiseplanlegger/ google maps (Finnmark fylkeskommune, 2019)  

Anbefalt løsning 

Kantstopp iht. håndbok 100, 123 og 129. Det er tilsynelatende ikke behov for snarveier i umiddelbar 

nærhet til holdeplassen: 

 

Figur 110 Bilde av holdeplassplassering hentet fra reiseplanlegger/ google maps (Finnmark fylkeskommune, 
2019)  
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15.2 Sør for sentrum 

 

Figur 111 Kart over holdeplasser sør for sentrumskjernen, laget av Multiconsult 

15.2.1 Joker Sørvågen 

Holdeplassen er ikke opparbeidet med annet enn holdeplasskilt. Vegbredde er ca. 7 m, i tråd med 

krav til bredde for hovednett for kollektiv (Vegdirektoratet, 2019).  

 

Figur 112 Plassering av holdeplass og bilde av 
holdeplass, hentet fra reiseplanlegger 
(Finnmark fylkeskommune, 2019) 
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Anbefalt løsning 

Kantstopp iht. håndbok 100, 123 og 129. 

15.2.2 Juldagsneset 

Holdeplassen er ikke opparbeidet med annet enn holdeplasskilt. Det er ikke fortau på strekningen og 

dermed heller ikke noe passasjerareal. Vegbredde er ca. 5 m, som er for smalt ut fra dagens krav, 

som gjør det vanskelig for (motgående) trafikk å kjøre forbi når buss står ved holdeplass.  

 

Figur 113 Bilder av holdeplass hentet fra reiseplanlegger/ google maps (Finnmark fylkeskommune, 2019) 

 

Anbefalt løsning 

Ved å opparbeide passasjerareal i veibanen i holdeplassens lengde kan en få til en trafikksikker 

løsning der annen trafikk må stoppe mens buss står ved holdeplass. Slik timeglasstopp gir kort 

betjeningstid for bussen samtidig som trafikksikkerheten ivaretas.

 

Figur 114 illustrasjon av timeglassholdeplass, hentet fra kollektivhåndboka (Vegdirektoratet, 2014) 

En unngår da en mellomløsning der bil nesten kommer forbi. Løsningen er lite plasskrevende, men 

det er likevel for smalt til å ha dette i begge retninger på samme punkt. Holdeplassene må derfor 

sideforskyves. Plassering bør velges slik at det blir minst mulig svingning for bussen, av hensyn til 

passasjerenes komfort.  

Eksempel på ensidig løsning der holdeplass utformes slik at ingen kjører forbi når buss står ved 

holdeplass: 
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Figur 115 Bilde av holdeplass i Stavanger, der det er etablert utlagt holdeplass uten fortau, hentet fra Google 
maps. 


