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Rapport

Type rapport: Forundersøkelse 


Sted:  Storfjellet, Honningsvåg, Nordkapp kommune, Troms og Finnmark fylke.

Toppen av Storfjellet er i kartbildet lokalisert 850 m nordøst for havnen i Honningsvåg sentrum.


Formål med forundersøkelsen. 
—Primært: Beskrive området og foreslå oppgradering av stien fra Honningsvåg til toppen av Storfjellet (308 m.o.h.) 
ved å bygge Nordkapptrappa. (Stien starter ved Kraftlagshuset og går rett opp fjellsiden like ved Honningsvåg 
sentrum. Denne stien benevnes i rapporten som «hovedstien».). 

—Sekundært: I tillegg vurdere rundturen man kan gå ved å fortsette langs eggen på Storfjellet mot nordøst og 
deretter stige ned ved Prestvatnet og returnere ned Elvedalen til utgangspunktet ved Honningsvåg.

Rundturen har en lengde på 3,2 km. 


Utfordring: Vanskelig sti til toppen av Storfjellet. 
Hovedstien fra Kraftlagshuset starter 85 m.o.h. like ved Honningsvåg sentrum, og går rett opp fjellsiden til toppen av 
Storfjellet på 308 m.o.h., en stigning på 223 m. Flere partier av dagens sti er relativt krevende, og turgåere som er litt 
mindre spreke vil måtte snu. 
 

Løsning: 
Det foreslås at dette løses ved å bygge en trapp i naturstein langs hovedstien til toppen. 
Dagens hovedsti fra Kraftlagshuset til toppen har jevn og bratt stigning med noen ekstra bratte og noen slakere 
partier, og det vil derfor bli trappetrinn i mesteparten av den bratte delen av stien. 

Rundturen man kan gå — ved at man fra toppen fortsetter nordøstover — er lettgått på eggen. Videre er denne 
traséen moderat bratt i korte partier av nedstigningen forbi Prestvatnet mot Elvedalen, og i slike moderat bratte 
partier kan det vurderes om trappetrinn er nødvendig. Deretter er det slak nedstigning i Elvedalen og lett å gå ned til 
Honningsvåg.


Grunnlag for rapporten:  

1. Møte i Honningsvåg mellom Geirr N. Vetti (Stibyggjaren AS) og Stig Hansen (Nordkappregionen Næringshage AS).

2. Foto av Storfjellet sendt fra Stig Hansen til Vegard Vetti, Stibyggjaren AS.

3. Flere telefonsamtaler mellom Stibyggjaren AS og Stig Hansen.

4. Informasjonsinnhenting gjort av Stibyggjaren AS. 

Dato for befaring: ———————

Personer involvert: Stig Hansen Daglig leder, Norkappregionen 
Næringshage AS

Geirr N.. Vetti Daglig leder, Stibyggjaren AS

Vegard V. Vetti Geolog, Stibyggjaren AS
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FORMÅL MED RAPPORTEN - OPPSUMMERING

Hovedformålet med rapporten er å orientere om hvordan det er mulig å oppgradere hovedstien fra Kraftlagshuset ved 
Honningsvåg sentrum og rett opp fjellsiden til Storfjellet, ved å bygge Nordkapptrappa. Sekundært vil rapporten også 
vurdere traseen fra toppen og videre østover med nedstigning mot Prestvatnet og retur ned Elvedalen, som gjør det 
mulig å gå en rundtur på 3,2 km. Det blir også tatt med litt om den helheten som området er en del av. 

Storfjellet ligger på Magerøya, ved Honningsvåg som er kommunesenter i Nordkapp kommune, Troms og Finnmark 
fylke. Topografien på Magerøya er karakterisert av fjellplatåer som typisk er 300 m høye, mens topper rager opp til ca. 
400 m.o.h.  

Storfjellet ligger i et område som ikke er vernet. Fjellet er i dag delvis bart fjell, delvis løs stein (blokkmark) , og delvis 
gras, lyng og annen lavvokst, vanlig vegetasjon. 

På kartet danner fjellet en rygg som er orientert i retning NØ-SV. Fjellets vestligste topp, har høyde 302 m.o.h., og herfra 
danner fjellet et ganske flatt platå med bredde 100–150 m. som strekker seg nordøstover til hovedtoppen på 308 m.o.h.

På fjellets sørvest-side går hovedstien opp til toppen på 308  m.o.h. Det er denne stien som skal oppgraderes til en 
trappesti. Stien starter 300 m nordøst for Honningsvåg havn, ved Kraftlagshuset som ligger 85 m.o.h. Grunnen langs 
stien veksler mellom gras og annen lav vegetasjon, og bart fjell og løs stein. I starten går dagens sti i slak stigning, og er 
grei å ta seg fram på. Videre oppover blir stien betydelig brattere, og den går dels på grus og dels på større, løse, 
steiner. Etter hvert går stien også på bart fjell. Fra den vestre toppen ved Høyde 302 m er stien mer horisontal bort til 
selve toppen på 308 m. Det bratte partiet opp mot Høyde 302 m kan være utfordrende å gå for dem som ikke er blant de 
sprekeste.  

Langs stien er det mulig å byggje en trapp i naturstein. I de lavere delene hvor stien har slakere helning, kan det legges 
grus. Det samme gjelder det flate platået på toppen fra høyde 302 m til toppen på 308 m, og evnt videre. En oppgradert 
sti med trapp vil gjøre det tryggere for turgåere. Dette vil gjøre at flere vil ønske å gå denne turen.

Det er et stort potensial for flere vandrere på denne ruten, siden den er så lett tilgjengelig.Fra toppen er det en makeløs 
flott utsikt mot fjord og fjell. Mange vil få en stor opplevelse om de går denne turen, og en oppgradering kan ha stor 
betydning for helsen til lokalbefolkningen. Bruk av natur i nærområder er viktig i et folkehelseperspektiv. Turister vil også 
få stor glede av en oppgradert sti.

Opprustingen av stien vil skje i regi av Nordkappregionen Næringshage AS, i samarbeide med Honningsvåg 
Handel og Industriforening (HHI) og Visit Nordkapp AS.  

Stibyggjaren AS har omfattende erfaring med bygging av slike trapper og stier, og arbeidet utføres av sherpaer. Disse er 
svært dyktige i sitt arbeid. 

Nordkappregionen Næringshage v/daglig leder Stig Hansen har vært i kontakt med Stibyggjaren AS om saken, og 
herværende rapport er et resultat av denne dialogen. 

Hovedkonklusjon:
Rapporten viser at det greit vil la seg gjøre å bygge en trapp i naturstein fra Kraftlagshuset til toppen av Storfjellet. 
Turgåerne vil da føle seg trygge, og det vil bli mulig å ta seg opp også for dem som ikke er blant de sprekeste.   
Det er også mulig å oppgradere stien som fortsetter fra toppen og østover, med nedstigning ved Prestvatnet og retur ned 
Elvedalen, slik at det blir en rundtur på 3,2 km. 
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1. GEOGRAFISK PLASSERING

Storfjellet ligger ved Honningsvåg, som er kommunesenter i Nordkapp kommune, Troms og Finnmark fylke (Fig. 1). 
Distansen langs veien fra Tromsø til Honningsvåg er ca. 590 km, og kjøreturen tar ca. 9 timer. I luftlinje er distansen ca. 
300 km. Honningsvåg ligger på øyen Magerøya (Fig. 2). Det kjente turiststedet Nordkapp med Nordkapplatået ligger på 
nordspissen av øyen. Magerøysundet skiller Porsangerhalvøya fra Magerøya, og det går veitunnel under sundet (Fig. 2). 
Landskapet i området rundt Honningsvåg, og på Magerøya generelt, er karakterisert av fjellplatåer på typisk 300 m 
høyde (Fig. 3), med bratte fjellsider ned til sjøen. Daler strekker seg inn fra kysten. De høyeste toppene når opp til ca. 
400 m. (Fig. 3). 

Fig 1.  Kart som viser plasseringen av Nordkapp kommune (orangefarget dråpe) og på kysten av Troms og Finnmark 
fylke. (Skjermdump fra norgeskart. no)

Fig. 2.  Kart som viser plasseringen av Honningsvåg (orangefarget dråpe) på Magerøya. (Kartgrunnlag: Skjermdump fra 
norgeskart .no)
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Fig. 3.  Kart som viser fjell og landskap i østlige deler av Magerøya, omkring Honningsvåg (orangefarget dråpe). Både 
her og ellers på øyen er store områder karakterisert av fjellplatåer med høyde omkring 300 m. Fra platåene er det ofte 
bratte fjellsider ned til sjøen. Fjelltopper kan nå opp til 400 m høyde. (Skjermdump fra norgeskart .no)

Fig. 4.  Kart som viser fjell og landskap i nærområdet rundt Honningsvåg. Like nord for Honningsvåg havn ses Storfjellet 
(orangefarget dråpe). Den kommende steintrappen  (rødfarget, stiplet linje) er planlagt å følge hovedstien fra like nord for 
havnen og opp på Storfjellet. Fra toppen er det mulig å følge ryggen videre mot NØ (sort, stiplet linje), med nedstigning 
forbi Prestvatnet og med retur ned Elvedalen, slik at det blir en rundtur. Total lengde på rundtur-traséen er 3,2 km. 
(Kartgrunnlag: Skjermdump fra norgeskart .no)

Rapport - fra forundersøkelse «Nordkapptrappa» til Storfjellet, Honningsvåg Av:  Stibyggjaren AS,   03. nov. 2020
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2.  STORFJELLET- NAVN, TOPOGRAFI OG LOKALITETSBESKRIVELSE

2.1 Navnet Storfjellet:
Navnet Storfjellet kommer av at fjellet er det høyeste og bratteste av dem som ligge nær husene i Honningsvåg.

2.2. Topografi - Storfjellets plassering i landkapet
På kartet danner fjellet en rygg som har lengderetning NØ-SV (Fig. 4). I vest går fjellet ned til sjøen i Honningsvåg, mens 
det i øst fortsetter inn i fjellområdet på halvøyen som strekker seg mot NØ. Den første toppen man kommer til ovenfor 
Honningsvåg havn er 302 m høy (Fig. 5). Fortsetter man 200 m videre på relativt flatt fjellterreng, kommer man til toppen 
av selve Storfjellet på 308 m.o.h. På Flyfoto ser man at det er mye løs stein, og partier med fast fjell i terrenget (Fig.6).

Fig 5.  Kart som viser Storfjellet og nærområdet. Dagens hovedsti: fra Kraftlagshuset til toppen (rød, stiplet linje, tegnet 
inn like til høyre for kartets egen prikkede sti).      Punktet hvor stien går fra slak til bratt stigning. Rundturstien kommer 
ned Elvedalen (sort, stiplet linje). Plassering av sittebenker er markert. (Kartgrunnlag: Skjermdump fra norgeskart .no) .

Fig. 6.  Flyfoto som viser samme område som Fig. 5, i samme målestokk. Rødstiplet linje (påtegnet) markerer dagens 
hovedsti fra Kraftlagshuset til toppen.      markerer punktet hvor stien går fra slak til bratt stigning. (Stien kan skimtes som 
en lys stripe fra Kraftlagshuset). Sort stiplet linje er rundturstien. (Bildegrunnlag: Skjermdump fra norgeibilder.no)
Rapport - fra forundersøkelse «Nordkapptrappa» til Storfjellet, Honningsvåg Av:  Stibyggjaren AS,   03. nov. 2020
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2.3:  Lokalitetsbeskrivelse og Tiltak: 

2.3.1.  Start-punkt:   (Kote 85 m)
Hovestten til Storfjellet starter ved Kraftlagshuset 85 m.o.h., like ovenfor Honningsvåg havn. (Fig. 5, 6 og 7).
De som skal starte turen kan ha behov for å sette seg på en benk for å knyte sko, osv. Også de som er ferdig med turen 
kan ha behov for å sette seg for å hvile etter nedstigningen.
Tiltak: 
Bygge sittebenk nr. 1. Lengde:  2 m.

2.3.2.  Strekning 1:   (Kote 85–100m, ca.)
Fra Start ved ca kote 85 m og 120 m bortover i terrenget (til gul-farget sirkel) (Til ca. kote 100 m)  (Stigning 15 m)
Her har stien slak stigning (Fig. 8). Trapper er ikke påkrevet.
Tiltak: 
Gruse stien. Legge kantsteiner slik at grusen holdes på plass. Bygge vannrenner og stikkrenner der det trengs. Bygge 
trappetrinn bare hvis nødvendig. 

2.3.3.  Strekning 2:   (Kote 100–175 m, ca.)
Fra gul sirkel  til sittebenk nr. 2:   (Fra ca.kote 100 m til ca. kote 175 m).  (Stigning ca. 75 m). 
Ovenfor gul sirkel blir stien relativt bratt (Fig. 8). Siste del av strekningen går i blokkmark. Det foreslås at en sittebenk 
bygges på stedet der blokkmarken slutter.
Tiltak:
Bygge steintrapper. 
Bygge sittebenk nr. 2 ved enden av strekningen (ved ca kote 175 m). Plassering av sittebenken må avgjøres på stedet, 
og benken kan plasseres høyere eller lavere i fjellsiden.  

Fig. 7.  Foto som viser Storfjellet nord for Honningsvåg havn . Rødstiplet linje (påtegnet) markerer dagens hovedsti fra 
Kraftlagshuset til toppen.      markerer punktet hvor stien går fra slak til bratt stigning. Sort, stiplet linje er rundturstien. 
Omtrentlig plassering av sittebenker er angitt. (Foto: Kjell-Bendik Pedersen)

2.3.4.  Strekning 3:   (Kote 175–250 m, ca.)
Fra sittebenk nr. 2 til sittebenk nr. 3:   (Fra ca. kote 175 m til ca. kote 250 m).  (Stigning ca 75 m)
Her er dagens sti på det bratteste. Mange turgåere vil trenge en hvil når denne delen er passert. 
Tiltak:
Bygge steintrapper. Vurdere å endre traséen eller legge inn flere slyng hvis det blir for bratt. 
Bygge sittebenk nr. 3 ved enden av strekningen (ved ca. kote 250 m). Plassering av sittebenken må avgjøres på stedet, 
og benken kan plasseres høyere eller lavere i fjellsiden.  
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2.3.5.  Strekning 4:   (Kote 250–302 m, ca.)
Fra sittebenk nr. 3 til Høyde 302m:  (Fra ca. kote 250 m til vestre topp på 302 m).  (Stigning 52 m)
Her er stigningen slakere (Fig. 8). I korte partier er stien så slak at det kanskje ikke er nødvendig å bygge trapper. I så fall  
kan det legges grus. 
Tiltak:
Bygge trapper der det trengs. 
Vurdere å gruse partier med lite stigning.

2.3.6: Strekning 5:   (Kote 302–308 m, ca.)
Fra Høyde 302 m og på flat strekning inn til hovedtoppen på 308 m.  (Stigning på 6 m)
Fjellplatået som strekker seg fra Høyde 302 m er relativt flatt, og i følge høydeprofilet (Fig. 8) går stien endatil ned i en 
liten forsenkning og opp igjen på veien bort til hovedtoppen på 308 m. 
Tiltak: 
Gruse stien. Vurdere å bygge enkelte trappetrinn hvis nødvendig. 

2.3.7: Topp-punkt   (Kote 308 m):
På toppen er det fint å kunne sette seg ned og hvile og se på utsikten. Det kan bygges en sittebenk i stein. 
Tiltak: .
Bygge sittebenk nr. 4. 

Fig. 8.  Høydeprofil langs stien vist i Fig. 5 og Fig. 6.      markerer punktet hvor stien går fra slak til bratt stigning. 
Omtrentlig plassering av sittebenker er markert. Merk: Den horisontale skalaen er den samme som i Fig 5 og 6, mens 
den vertikale skalaen er større, slik at høydeprofilet (kurven i diagrammet) er brattere enn i virkeligheten. (Skjermdump 
fra norgeskart.no)
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3. NATUREN VED STORFJELLET

3.1 Geologi
Berggrunnen i Honningsvåg-området er del av Magerøydekket, som er en bergartsenhet (et såkalt skyvedekke) som ble 
skjøvet inn over det norske fastlandet da Norge kolliderte med Grønland for ca 400 millioner år siden, under den 
Kaledonske fjellkjededannelsen. Før denne kollisjonen eksisterte det et «før-Atlanterhav» mellom de to kontinentene, og 
i dette havet var det tidlig i silur-tiden blitt avsatt lag av avleiret sand, leire og kalk. (Slike avleiringer kalles sedimenter, 
som etter forsteining blir til avleiringsbergarter, også kalt sedimentære bergarter, som f.eks. sandstein, gråvakke (mørk 
sandstein),  leirstein, leirskifer, kalkstein, osv). Enkelte steder i dette havet kom det, fra dypet under havbunnen, opp 
smeltede bergarter. (Slikt flytende fjell kalles magma, som etter størkning blir til smeltebergarter, også kalt magmatiske 
bergarter). De flytende smeltebergartene trengte inn i lagene av sedimenter, og de to bergartstypene (sedimentære og 
magmatiske) ble da «sveiset» sammen. Dette skjedde for ca. 438 millioners år siden. Da Norge seinere kolliderte med 
Grønland mange millioner år senere (for ca 400 millioner år siden), ble de to bergartstypene skjøvet inn over det norske 
fastlandet på Magerøya, som en samlet enhet.

Bergartene ved Honningsvåg er dermed av to typer: Enten avleiringsbergarter som gråvakke, leirskifer og litt kalkstein 
som ble avsatt på bunnen av «før-Atlanterhavet» (se kart Fig. 9, grønn farge), eller smeltebergarter som har trengt inn i 
sedimentene (se kart Fig. 9, hvor smeltebergartene har brun, lilla og rosa farge). Området langs ryggen av Storfjellet 
består av smeltebergarten gabbro-noritt (Fig. 9, brun farge). I fjellsidene omkring finnes avleiringsbergartene gråvakke og 
og leirskifer (Fig. 9, grønn farge). Fordi gabbro-noritt er en hard bergart, og derfor motstår forvitring og erosjon bedre enn 
de mindre harde avleiringsbergartene i fjellsidene rundt, står Storfjellet opp som en markert rygg i landskapet.

Daler og fjell i området er utgravd gjennom flere istider de siste 2,6 millioner år. Den siste istiden varte fra for 110 000 år 
siden til ca 11 000 år siden, og den store iskappen som dekket hele Skandinavia var på det meste opp til et par tusen 
meter tykk, også over Nord-Norge. Isen formet Magerøy-området slik at dagens topografi er karakterisert av fjellplatåer 
med innskjærende daler, og bratte fjellsider ned mot strandsonen. I området kan vi se at fjellene har avrundede topper, 
eller de danner relativt flate platåer. Topper med en slik form forteller oss at de ikke stakk opp over innlandsisen som 
spisse nunatakkar, men at innlandsisen beveget seg over dem. Magerøya ble isfri for ca. 13 600 år siden. Løsmasse-
avsetningene ved Storfjellet består for det meste av blokkmark. 

Fig. 9: Berggrunnskart for området rundt Honningsvåg. Storfjellet består av gabbronoritt (brun), mens området rundt 
består av lagdelt gråvakke og leirskifer (grønn farge). Tekst i rødt er påskrevet her. Skjermdump fra ngu.no

3.2: Vegetasjon: 
Vegetasjonen på Storfjellet består av de planter som er vanlige i området. Berggrunnen på Storfjellet er hard og forvitrer 
sakte, noe som gir lite jordsmonn. Gråvakke og leirskifer i fjellsidene er mer utsatt for erosjon, noe som gir litt mer jord 
som plantene kan vokse i. I fjellsidene finnes gras, blomsterplanter, lyng, urter og andre lavtvoksende planter tilpasset 
klima og høyden over havet. Totalt finnes ca. 200 ulike plantearter. 

3.3: Dyreliv
Ved Storfjellet finnes arter som er vanlige for disse traktene. Af fuger kan man særlig observere måker, og tidvis andre 
arter. Reinsdyr er vanlige i området om sommeren, og kan komme nær bebyggelsen. 
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4. SHERPA-STIER I NORGE

4.1: Hvordan sherpaene kom til Norge
Stibyggjaren AS har gjennom mange år bygd opp et spesielt forhold til sherpaene som bor i regionen rundt fjellet Mount 
Everest i Nepal. De er et nøysomt og vennlig folk som tidligere ofte måtte delta i klatreekspedisjoner når de trengte 
ekstra inntekter. Disse ekspedisjonene er farlige, og særlig kvinnene i landsbyene liker dårlig at mennene skal risikere 
livet på denne måten. I tillegg har sherpaene ofte fått dårlig betalt for sin innsats, selv om ekspedisjonene er helt 
avhengig av deres ferdigheter. 

Gjennom kontakten med Geirr N. Vetti i Stibyggjaren har det blitt mulig for sherpaene å komme til Norge og arbeide i 
trygge prosjekt i stedet. Her kan de utnytte sin helt spesielle kunnskap og erfaring i å bygge trappe og stiar av naturstein. 
Byggeteknikken de bruker er på mange måter den samme som ble praktisert i Norge tidligere, men som nå i stor grad er 
gått i glemmeboken. Fordi de alltid har båret tunge bører over lange avstander, er sherpaene svært sterke. Landsbyene 
deres ligger på 3 800 m høyde, og de har derfor i tillegg et naturlig høyere oksygenopptak enn oss andre. Dette gjør at 
de kan arbeide med tunge steiner en hel arbeidsdag, i sitt rolige tempo, uten å bli slitne. 

Stibyggjaren er den eneste bedriften i Norge som har denne unike kontakten med sherpaene. I bunnen ligger kunnskap 
om sherpaene sin spesielle buddistiske religion og kultur, og Geirr N. Vetti er med jevne mellomrom på besøk hos dem i 
Nepal. 

4.2: Eksempler på prosjekt 
Sherpaene arbeider vanligvis i grupper på 4 personer. Gjennom årene har de vært involvert i en rekke prosjekt i Norge, 
og noen av disse skal vi vise glimt av i det følgende (Fig 10, 11,12, 13 og 14:

Fig 10: Ved toppen av Keiservarden, 384 moh., ved Bodø.  Øyen Landegode i bakgrunn.  2016.
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Fig 11:  Sherpatrapp til fjellet Reinebringen, ved fiskeværet Reine i Lofoten. 2919.  

Fig 12: Melderskin, i Sunnhordland. Omlegging av trappesti syd for Skarsklyp.  2017.  
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Fig 13: Oppstemten, trappen opp til Ullriken ved Bergen. Parti av øverste del av trappen. 2019.

Fig 14: Fra sherpatrappen opp til fjellet Aksla, ved Tromsø 2016.
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5.  SANNSYNLIG UTVIKLING, OG POTENSIALE FOR TRAFIKK PÅ STIEN.

5.1  Det unike med stien til Storfjellet.
Stien går fra Kraftlagshuset ovenfor Honningsvåg sentrum (85 m.o.h.) og opp til toppen av Storfjellet (308 m.o.h.). Fordi 
turen er relativt kort og lett tilgjengelig, er den aktuell for svært mange mennesker. Hvis man ønsker å forlenge turen, kan 
man fra toppen gå videre på fjellryggen mot nordøst, og så ta nedstigning ved Prestvatnet og returnere ned Elvedalen til 
Honningsvåg. Turen blir da på 3,2 km. Interessen for å gå i naturen er økende, og turen fra Kraftlagshuset til Storfjellet er 
virkelig en flott tur. Turen byr på et enestående utsyn mot fjorder og fjell i alle himmelretninger, og mot havet i nord. Selve 
Nordkpp-platået ville man i teorien også kunne sett fra Storfjellet, men sikten hindres av et fjellplatå (300 m.o.h) nord for 
Duksfjordfjellet. I tillegg er det fra Storfjellet et flott skue mot Honningsvåg sentrum og fjordarmen inn til byen. Stien har i 
dag flere krevende partier, der mange vil oppleve at det er vanskelig å ta seg fram. Utsikten fra toppen er flott og 
dramatisk, og med tilrettelegging vil mange få oppleve dette.

5.2  Effekten av at naturbaserte attraksjoner er «i vinden»
I løpet av de siste årene har vi i Norge sett en sterk trend mot økt interesse for naturbaserte opplevelser. Fastboende i 
Nordkapp kommune og regionen rundt vil følgelig i stadig større grad ønske å benytte muligheten for turgåing. 
Fellesnevneren for de fleste naturbaserte attraksjoner på land er at en må gå til fots for å nå fram til dem. Dette gjør at 
plasser som Storfjellet blir viktige for folkehelsen. Den økte naturinteressen finnes også blant turister, og både 
Honningsvåg og Nordkapp og andre steder opplever tilstrømning av besøkende som vil oppleve den arktiske naturen 
med fuglefjellsafari, hvalsafari, nordlyset, osv. Gjestene ønsker også å oppleve naturen på land, og en tilrettelagt sti til 
toppen av Storfjellet vi bli en attraksjon.

5.3  Besøkstall ved allerede etablerte «regionale» attraksjoner
Attraksjoner som ligger i naturen kan deles i to typer: De som ligger så nær veier, etc., at de kan nås etter en kort fottur, 
og de som krever en ganske lang fottur før en kommer fram. Storfjellet er lett tilgjengelig, og altså i den første kategorien. 

Nord-Norge har mange «regionale» naturbaserte attraksjoner som forutsetter lange fotturer, slik som nasjonalparkene. 
Disse har relativt høye besøkstall. 

I Tromsø har telleapparater vist at sherpatrappene der hadde 120–130 000 besøkende i 2018. Dette er et langt høyere 
tall enn noen hadde forventet (Kilde: itromso.no). Helgelandstrappa i Mosjøen hadde 12 500 besøkende bare i juli i 2019 
(Kilde: Helgelands blad).

5.4  Effekten av sosiale medier: 
En viktig markedsførings-mekanisme i dag er bruken av sosiale medier. Gjestene ønsker å ta «selfi»-bilder og -videoer 
og legge disse ut på sosiale medier, som Snapchat, Instagram, Facebook, osv. Dette kan føre til en rask spredning av 
kjennskapen til en plass med spesielle kvaliteter, og andre vil få lyst til å besøke plassen. Dette kan drive besøkstallet i 
været.

5.5  Kvaliteter som gjør Magerøya, Honningsvåg og den kommende Nordkapptrappa attraktive:
Storfjellet og Honningsvåg ligger i eit område som er rikt på både kulturhistoriske og naturmessige attraksjonar. Dette 
kan bidra ytterligere til at publikum vil ønske å gå trappen. Nedenfor kommer en liste over ting som gjør Magerøya, 
Honningsvåg (og Storfjellet) attraktive (Kilder: 1)Wikipedia, 2)Nordkapp kommunes hjemmesider; 3) Visit Nordkapp). 

—Destinasjoner: 
—Nordkapp-platået med besøkssenteret.
—Nordkapp-museet i Honningsvåg: Kystkultur og fiskerihistorie
—Den kommende Nordkapptrappa i Honningsvåg, opp til Storfjellet.

—Næring:
—Fiskebåter (ca 170 fartøy), fiskemottak og fiskeindustri

—Enkel naturbruk:
—Fjellturer: Store fjellparti der du kan gå turer, f.eks. til Knivskjellodden. 
—Strandsoner med fugleliv og rent sjøvann (om enn litt kaldt). 
—Mulighet for kajakkpadling, dykking, etc.
—Mulighet for stangfiske fra land 

—Utflukter: 
—Fuglesafari: Båtturer til fuglefjell .
—Hvalsafari: Båtturer for å se etter hval
—Kongekrabbe-safari: Båttur for å fange og spise kongekrabbe.
—Fisketurer: Båtturer for å fiske.
—Båtturer i Nordkapp-området
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—Cruise-skip-anløp: 

—110 anløp i Honningsvåg pr år. 
—Gjestene besøker Nordkapp-platået, og deltar i andre organiserte aktiviteter.
—Gjestene går allerede nå turer i terrenget rundt Honningsvåg.

—Hurtigrute-anløp
—To anløp pr. døgn.

—Kulturarrangementer: 
—Honningvågrevyen, 
—Nordkappfestivalen, 

—Små fiskevær som gjester kan besøke.

Fig. 15 Sherpaer og turfolk i hyggelig prat. Her frå istandsetting av den gamle kongevegen over Filefjell mellom Sogn og 
Vadres i 2017.

5.6. Tall på vandrere i Nordkapptrappa til Storfjellet
Erfaringen tilsier at en trapp til toppen av Storfjellet vil føre til en økning i trafikken. Det er vanskelig å sette et tall på hvor 
mange gjester en kan vente seg. En kan tenke seg minst 5 kategorier vandrere (og i tillegg en sjette!). 

1) Naturopplevelses-vandrere: Disse vil gå der fordi de lokkes av den fantastiske utsikten. De kan sitte lenge på toppen 
og nyte solnedgangen. Om høsten kan de fascinert se på haglbygene som kommer drivene mens vinden river i håret. 

2) Attraksjons-vandrere:  Disse vil synes det er interessant å gå trappen fordi de opplever at det er gjevt. De vil gjerne ta 
mange selfi-bilder på toppen og underveis, som de deler med familie og kjente 

3) Trim-vandrere: Disse ønsker å komme i litt bedre form, og synes det er ok å bli litt anpusten. Noen av disse vil synes 
det er for langt å nå helt opp, og vil være fornøyd med å nå hvilebenken(e) som er blitt bygget mellom start og topp. 

4) Motbakkeløpere: Liker å bruke krefter og ha høy fart. Noen vil ta tiden for å kunne oppleve at de er noen sekunder 
raskere enn sist. De kan godt like å høre om andres tider på sosiale medier. 

5) Turister (norske og utenlandske): Disse vil i framtiden oppsøke trappen fordi de allerede kjenner til den som en 
turistattraksjon, eller fordi de oppdager den når de er i Honningsvåg-området. De vil fordele seg på kategoriene 1-4.

6) «Blandings»-vandrerne: Vandrerne som befinner seg i flere av/alle kategoriene, avhengig av tid og lyst. 

Det er ikkje lett å spå om hvor lang tid det vil ta før Nordkapptrappa i Honningsvåg får oppmerksomhet i sosiale medier. 
Det er ofte denne oppmerksomheten som medfører trafikkøkning. Når trappen etter hvert tar form, vil plassen framstå 
som spennende. Hvis oppmerksomheten i sosiale medier da skyter fart, kan en ikke utelukke at besøkstallene vil øke.
Nordkapp kommune har ca. 3 160 innbyggere (pr. 4. kvartal 2019. Kilde:SSB). Alle som bor på Magerøya har på 
sommerføre mindre enn 40 minutter kjøretid til Storfjellet, som ligger i kommunesenteret Honningsvåg. De som bor på 
Repvågstranda helt sør i kommunen og lengst vekk fra Honningsvåg, har 50 min kjøring. Innbyggerne i Nordkapp 
kommune vil fra tid til annen ha ærender i Honningsvåg, fordi sykehjem og andre servicetilbud ligger der. 
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I tillegg kommer de tilreisende fra Norge og utlandet. Turister som kommer i organiserte grupper vil kunne bli opplyst om 
trappen av reisearrangøren, og dette vil kunne gi rask økning av trafikken. 

Følgende tabell kan gi en pekepinn om besøkstall i hovedsesongen, basert på besøkende pr. dag: 
Antall måneder: Mai, juni, juli, aug., sept. = 5 mnd. 
Antall dager i mnd: Mai (31 dg), juni(30 dg) juli(31 dg) aug.(31 dg) sept.(30 dg)= 153 dager 

            Antall besøkende pr dag:       Antall besøkende på 153 dager (= 5 mnd).
      1       153
      2       306
      3       459
      4       612
      5       765
      6       918
      7     1 071
      8     1 224
      9     1 377
    10     1 530
    20     3 060
    30     4 590
    40     6 120
    50     7 650
  100   15 300
  200   30 600
  500   76 500
1000 153 000

I tillegg kommer besøkene i lavsesongen.

Besøkstallet kan være moderat i starten, men kan øke på etter hvert som trappen blir kjent. 
Erfaringen tilsier ellers at trafikken til Storfjellet vil ta seg opp allerede mens opparbeidingen pågår, fordi folk synes det er 
interessant å følge med på arbeidet. Særleg vil dette gjelde beboerne i regionen. Sherpaene er vennlige overfor 
publikum, men samtidig ønsker vi jo alle at de ikke blir hindret i arbeidet sitt. Stibyggjaren AS finner alltid smidige 
løsninger på dette i samspill med oppdragsgiver.

5.7  Organisering av turisttrafikken
Honningsvåg er i en spesiell situasjon pga. nærheten til Nordkapp-platået, noe som medfører mange cruisebåt-anløp i 
havnen (med tilhørende buss-skyss til Nordkapp-platået, etc.), og i tillegg stor trafikk av turistbusser, bobiler og 
personbiler som kommer langveisfra. 
Kommunen og lokalmiljøet har dermed allerede erfaring med å håndtere mange besøkende. Mange som søker ut i 
naturen rundt Honningsvåg sentrum har til nå gått på grusveien innover Elvedalen, som går nordøstover like ovenfor 
havnen i Honningsvåg. Enkelt har også fulgt stien opp på Storfjellet. Antallet personer har ikke vært så stort.

En ny, naturbasert turistattraksjon som Nordkapptrappa til Storfjellet vil i høysesongen gi mye større trafikk opp til starten 
av stien, og i trappen. Det vil være fornuftig å ha en plan for hvordan en vil håndtere de praktiske sidene ved dette. 
Følgende punkter kan være relevante: 
1. Parkering: Kan reguleres med skilting, kampesteiner og heve-/senkebommer for å unngå «villparkering».
2. Toalett: Besøkende bør kanskje allerede nede i sentrum informeres om hvor vidt det finnes toalett ved stiens start. 

Mange vil ellers bevege seg rundt i fjellsiden og kanskje etterlate toalettpapir.  
3. Gangtrafikk: - fra sentrum mot stiens startsted må kanaliseres til hensiktsmessig rute, slik at gravplassen på

 Brochmannhaugen skjermes, og slik at ikke vegetasjonen ellers på haugen blir slitt vekk.
4. Avfallsordning: Bør settes opp ved stiens start for å hindre forsøpling av startområdet og traséen. 
5. Andre forhold. 

6. RESTAURERING AV EVENTUELLE SPOR AV GAMMEL, OPPRINNELIG STI

Langs stien til Storfjellet er det ikke observert spor av gammel oppmuring, steinsetting eller liknende fra gammel tid. 
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7. PROSJEKT-BESKRIVELSE: 

Bygging av Nordkapptrappa til Storfjellet, Honningsvåg

Se også lokalitetsbeskrivelsene, Kap. 2.3.

7.1  Dagens sti
Sti som starter fra sørvest-enden av Storfjellet, ved Kraftlagshuset (Fig. 7), like nordøst for Honningsvåg havn. Stien går 
rett opp fjellsiden til toppen. Flere bratte partier av dagens sti er relativt krevende, og turgåere som ikke er blant de 
sprekeste vil trolig måtte snu. 
Det foreslås at dette løses ved å bygge en trapp i naturstein. 
(Rundturstien nordøstover fra toppen og ned forbi Prestvatnet og retur ned Elvedalen trenger også tilrettelegging, men i noe mindre grad. Her vil det være behov for 
utjevning av stien, og trappetrinn kan vurderes i de kortere og moderat bratte partiene).  

7.2  Startpunktet for ny trapp:
Ved startpunktet bør det bygges en sittebenk i stein. 

7.3  Trappens plassering
En god del av dagens sti går på grus og løs stein, men partier går også på blokkmark og på bart fjell. Det kan være 
aktuelt å legge trappen litt til siden for dagens sti der dette er hensiktsmessig for å gjøre trappen god å gå i. Dette må 
vurderes på stedet. Der det passer, vil trappen i hovedsak følge den samme traséen som dagens sti.

7.4. Trappens bredde, ca. lengde og ca. antall trinn:
Trappen bør bygges med en trinnbredde på minimum 150 cm, slik at folk kan passere hverandre uten å måtte trakke ut 
av trappen. Lengden på trappen fra starten av Strekning nr. 2 (kote 100 m) og opp til vestre topp (Høyde 302 m)  vil bli 
minimum 350 m, og antall trinn vil bli minimum 1000 trinn, men dette avhenger av hvor mye trapp det er nødvendig å 
bygge i Strekning nr. 3 fra kote 250 m til Høyde 302 m. Hvis det i Strekning nr. 3 må bygges mye trapp, vil trappens 
lengde og antall trinn måtte økes.

7.5  Steinsetting av korte horisontale partier i den bratte oppstigningen: 
Når stien i korte partier er horisontal (under den ellers bratte oppstigningen), vil det normalt bli lagt steinheller i samme 
bredde som trappene. Grusing kan vurderes.

7.6.  Grusing av lengre horisontale partier: 
På lengre partier som er nær horisontale eller svakt skrånende, kan det legges grus. Traséer som er aktuelle for grusing , 
er a) starten av stien fra Kraftlagshuset og ca. 120 m videre, og b) de ca 200 m med flatt terreng på toppen av Storfjellet, 
fra Høyde 302 m bort til hovedtoppen på 308 m. Grusede partier vil bli rammet inn av kantsteiner for å holde grusen på 
plass. Grus kan være mer utsatt for bortvasking ved ekstremnedbør, så steinsetting kan vurderes hvis det er ønske om 
en mer robust løsning.

7.7  Vannrenner og stikkrenner: 
Det vil bli bygget vannrenner og stikkrenner der det er behov for det. 

7.8  Bygging av hvilebenker
Det vil bli bygget 4 sittebenker i naturstein, hver med minst 2 m lengde. Disse fordeles med én ved starten, to underveis, 
og én på toppen. Forslag til plasseringer er vist i herværende rapport. Faktisk plassering avgjøres på stede i samarbeid 
med oppdragsgiver.  

7.9  Toppen av Storfjellet
På selve toppen bør det bygges en sittebenk i stein.

7.10. Tilrettelegging for lang sesong:
I sommersesongen vil en trappesti normalt ikke være glatt å gå på. Om høsten og våren kan det forekomme isdannelse, 
og horisontale trinn vil da være det beste for å unngå å skli.

7.11  Tilgang på stein
Hvis det langs stien finnes egnet, løs stein, vil det bli vurdert å bruke denne. Imidlertid er det opplyst fra oppdragsgiver at 
det i området antagelig finnes lite stein formet som flak, og det er slike flak som trengs for effektiv trappebygging. Stein 
må derfor tilføres. Oppdragsgiver har opplyst om at egnet stein kan leveres fra f.eks. Alta skiferbrudd eller andre steder. 

7.12. Helikopterfrakt av stein fra stroppe-plass og opp langs stien
Tilført trappestein må leveres til et egnet sted i Honningsvåg (lagerplass og stroppe-plass), der steinen kan ligge spredd 
utover for påsetting av lastestropper. Det vil deretter bli brukt helikopter for å løfte steinene opp til ønskede steder langs 
stien. 
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8. KOSTNADSOVERSLAG

STIBYGGJAREN  as Org.nr. 999 657 095
MØRKRIDSVEGEN  421 Vår ref. Geirr Vetti
6876  SKJOLDEN Vår ref. Vegard Vetti

2. november  2020

Til: 
1. Nordkappregionen Næringshage AS
2. Honningsvåg Handel og Industriforening (HHI)
3. Visit Nordkapp AS

som er  Prosjekt-eiere for bygging av Nordkapptrappa til Storfjellet, Honningsvåg

v/Stig Hansen
Daglig leder i Nordkappregionen Næringshage AS

KOSTNADSOVERSLAG  PÅ  BYGGING  AV  NORDKAPPTRAPPA,  FOR  2021
 
 
Viser til møte i Honningsvåg og senere dialog om bygging av trappen.

Det er alltid vanskelig å lage et kostnads-overslag, og det vil være mange ukjente faktorer som spiller inn, jfr. 
prosjektbeskrivelsen. Den største utfordringen er vanligvis tilgangen på stein, dvs. hvor mye vi har tilgjengelig og hvor 
mye vi må kjøpe inn. Her kommer et kostnadsoverslag fra oss for 2021.
 
Kostnadsoverslaget er basert på at det ikke er god stein i nærområdet, og at stein må kjøpes inn. 

Primærprosjektet er opprusting av hovedstien fra Kraftlagshuset og rett opp til toppen av Storfjellet. 
I tillegg vil det bli gjort arbeid på «rundturstien», som er stien som går fra toppen og østover, med nedstigning forbi 
Prestvatnet og videre ned Elvedalen mot Honningsvåg. 

                  KOSTNADSOVERSLAG  2021

RIGG og  DRIFT  kjøring, reiser, kost og losji, opp- og nedrigging kr     412 000,-
KJØP AV STEIN  til trappen, og muring, grus, osv., tilkjørt kr  1 150 000,-
HELIKOPTERTRANSPORT  m/tilflyging og big-bags kr  1 120 000,-
STEINARBEID  4800 timer  x  515,- kr  2 472 000,-
Tilrettelegging fra toppen og videre østover kr. 1 000 000,-

SUM    EKS  MVA kr  6 154 000,-

25%     MEDVERDIAVGIFT kr  1 538 500,-

SUM   KOSTNADSOVERSLAG kr  7 692 500,-

STIBYGGJAREN  AS
Geirr  Vetti   
sign.
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Om Stibyggjaren:


	 	 	 	 	 OOOOOOOOoooooooooOOOOOOOO


Adresse Stibyggjaren AS

Mørkridsvegen 421


6876 Skjolden.

Organisasjonsnummer 999 657 095

Epost: post@stibyggjaren.no

Rapport - fra forundersøkelse «Nordkapptrappa» til Storfjellet, Honningsvåg Av:  Stibyggjaren AS,   03. nov. 2020


