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Prosjekt 100179 Nytt veikryss E6/ Kapellveien - søknad om 
dispensasjon fra krav om bygging av fortau langs Kapellveien 
 
Det vises til tidligere korrespondanse og møter vedr dette prosjektet, og senest kommunens brev 
til Forsvarsbygg datert 09.06.2015 med svar på søknad om dispensasjon fra krav om bygging av 
tiltak fastsatt i reguleringsbestemmelsenes §§9.1 og 9.2. Det vises også til møte hos kommunen 
den 09.03.2017. 
 
Forsvarsbygg har nå fått godkjenning og gjennomføringsoppdrag for dette prosjektet fra 
Forsvarsdepartementet, og vi går nå videre med detaljprosjektering og bygging. Vår foreløpige 
plan for framdrift er å lyse ut oppdraget før sommerferien, og få gjort en del forberedende 
arbeider i grunnen i høst. Bygging av selve rundkjøringa med tilstøtende veger vil bli 
gjennomført sommeren 2018.    
 
I reguleringsbestemmelsenes §9.1 er det bl.a. vedtatt at det skal bygges «fortau langs 
Kapellveien fram til Ola Rustens veg». Selv om det ikke er nevnt i vedtaket er det her snakk om 
fortau på vestre side av Kapellveien, da det allerede er fortau langs østsiden av Kapellveien.   
 
I brev av 20.04.2015 søkte Forsvarsbygg om disp. fra kravet om å bygge dette fortauet, og i brev 
av 09.06.2015 fra Målselv kommune er søknaden delvis innvilget ved at fortauets lengde er 
redusert fra 220 meter til 140 meter. Det er imidlertid ikke gitt dispensasjon for bygging av 
fortau fra Heggelia kapell og fram til gnr. 53 bnr. 136.  
 
Ny søknad om frafall av krav om bygging av fortau. 
I Forsvarsbyggs begrunnelse for dispensasjon fra kravet om bygging av fortau i 2015 ble 
følgende momenter vektlagt: 

1. På den aktuelle strekninga er det allerede etablert fortau på østsiden av Kapellveien, for 
øvrig helt fram til leirporten. Vegstrekningen har fartsgrense på 30 km/t.  

2. På vestsiden av Kapellveien ligger boligene svært nær vegen, og et fortau her vil gi 
utfordringer i forhold til å beslaglegge tomteareal og opprettholdelse av avkjørsler til 
eiendommene.  

3. Vintervedlikehold av fortauet vil kunne påføre eiendommene ulemper.  
4. Grunneierne ønsker ikke etablering av fortau her.  
5. Den trafikksikkerhetsmessige gevinsten ved etablering av fortauet vil være relativt liten i 

forhold til kostnaden ved bygging av fortauet, da det vil være svært få som får nytte av 
det.  
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Forsvarsbygg mener at de nevnte momentene fremdeles er relevante. Etter at fortauets lengde nå 
er vedtatt kortet noe ned, vil det på den reduserte strekninga være kun 2 boliger som får nytte av 
fortauet. Fotgjengere til og fra Rusta leir vil uansett i hovedsak benytte fortauet på østsiden, da 
dette fortauet går helt fram til leirporten. På østsiden ligger også Istindportalen med kino, 
idrettshall og kafe, der store deler av gangtrafikken er innom.  
 
Dersom vi på en liten del av Kapellveien skal ha fortau på begge sider, vil trafikkbildet her 
faktisk kunne bli mer rotete og uoversiktlig. Vi vil da trolig få flere krysningspunkter på 
Kapellveien, ved at fotgjengere på vestsiden krysser over til østsiden av Kapellveien, spesielt der 
vestre fortau ender. Med ensidig fortau som i dag er det kun ett krysningspunkt ved kapellet.  
 
Forsvarsbygg har nå startet registrering av nedgravd infrastruktur i området, slik at nødvendige 
omlegginger kan planlegges før utlysning av oppdraget med bygging. Vi registrerer da at det 
ligger høyspentkabel i traseen for det planlagte fortauet på vestsiden av Kapellveien. Dersom 
fortauet her skal bygges, vil det kreve omlegging og sikring av denne høyspentkabelen. Selv om 
dette i seg selv ikke er avgjørende, bidrar det til at den trafikksikkerhetsmessige gevinsten av et 
evt. fortau her vil være enda mindre i forhold til kostnadene med å bygge dette korte fortauet.             
 
Avbøtende tiltak. 
Forsvarsbygg er svært opptatt av å bedre trafikksikkerheten ved å gjennomføre dette prosjektet. 
Dette gjelder også for de myke trafikantene som ferdes i dette området. Selv om det planlagte 
fortauet på vestre side av Kapellveien ikke blir bygd mener vi forholdene for myke trafikanter i 
området blir betydelig forbedret i forhold til i dag.  
 
Som avbøtende tiltak i stedet for å bygge fortau vil vi etablere skiltede gangfelt over Kapellveien 
ved kapellet og ved Joker`n, evt. også andre steder i Kapellveien. Forsvarsbygg vil også være 
åpen for å diskutere andre avbøtende tiltak som kommunen måtte finne formålstjenlig.        
       
 
På bakgrunn av dette ber Forsvarsbygg på nytt Målselv kommune vurdere dispensasjon fra 
kravet om bygging av fortau på vestsiden av Kapellveien.   
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