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Delegert rådmann - plansaker - nr. 2/2015

Planident 19242011001  Områdeplan Bardufoss leir og Bardufoss flystasjon.

Svar på søknad om dispensasjon fra krav om bygging av tiltak fastsatt i 
reguleringsbestemmelsenes §§ 9.1 og 9.2

Saksopplysninger: 
Målselv kommune har mottatt begrunnet søknad fra Forsvarsbygg om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene §§ 9.1 og 9.2, trafikk og vegtiltak.

Reguleringsbestemmelsene:
§ 9.1 Samferdselsanlegg S1 omfatter ombygging og endring av krysset i Heggelia og tilhørende gang-

og sykkelveger, fortau, busstopp og kjøreveger i området mellom kapellet og Heggelia leir, samt 
fortau langs Kapellvegen fram til Ola Rustens veg. Ny rundkjøring kobles til Tverrveien og knyttes 
til eksisterende kommunal veg i området, Kapellveien. 
Samferdselsanlegg S1 skal opparbeides i tilknytning til utbygging av Rusta leir og skal være 
ferdigstilt innen 31.12.2015. Anlegg S2 etableres samtidig med S1, (jfr sak 05/2014).

§ 9.2 Samferdselsanlegg S2 omfatter passeringslomme på E6 ved ut-/innkjøring til befalsområdet vest i 

område F3. Sør- og nordgående busstopp i området fjernes ifm. etablering av passeringsfil. 

Samferdselsanlegg S2 opparbeides samtidig med S1. Anleggene skal opparbeides i tilknytning til 

utbygging av Rusta leir og skal være ferdigstilt innen 31.12.2015.

Søknaden om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelsene §§ 
9.1 og 9.2 er begrunnet slik:

§ 9.1 Bygging av fortau langs Kapellvegen fram til Ole A. Rustens veg.
Den trafikksikkerhetsmessige gevinsten i at fortau etableres på hele strekningen vil være relativt 
beskjeden ift kostnadene ved byggingen. Det vil være relativt få brukere som får en bedre 
trafikksikkerhetsmessig løsning. Rimeligere avbøtende tiltak bør heller vurderes.

§ 9.2 Etablering av passeringslomme på E6 ved ut/innkjøring befalsområde vest i område F3. 
Dispensasjonssøknaden omfatter også unntak av kravet om fjerning av busslommer i det aktuelle 
området.
Nytt kjøkken og messebygg i nye Bardufoss leir vil bli tatt i bruk ila sommeren 2015 og 
kjøkken/messeaktiviteten i Rusta befalsmesse vil bli flyttet dit. Dette vil føre til en betydelig 
reduksjon av trafikken inn og ut av E6 i krysset til befalsmessa.
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Søknaden har vært tilsendt berørte sektormyndigheter, og følgende tilbakemeldinger er mottatt:

Statens vegvesen, brev av 11.05.15.
- Ingen merknader til om Målselv kommune frafaller rekkefølgekravet i 

reguleringsbestemmelsene til § 9.1, om bygging av fortau langs Kapellvegen fram til Ole 
A. Rustens veg.

- Ingen merknader til at Statens vegvesens krav om opparbeidelse av passeringslomme og 
fjerning av busslommer i ut/innkjøring til Rusta befalsmesse kan frafalles, jfr § 9.2.

Statens vegvesen har i e-post av 17.04.15 gitt følgende utfyllende tilbakemelding: 
I områdereguleringsplanen for Heggelia leir i Målselv kommune, har Statens vegvesen stilt 
rekkefølgekrav på opparbeidelse av rundkjøring på E6 m/tilhørende bussholdeplasser i Heggelia 
sentrum og opparbeidelse av passeringslomme i Rustabakken.
Forsvarsbygg har tatt opp med oss muligheten for å få redusert de totale kostnadene på tiltakene 
i Heggelia, og har konkret bedt oss vurdere om å frafalle rekkefølgekravet om opparbeidelse av 
passeringslomme i Rustabakken.
Bakgrunnen for vår beslutning, er at Vegvesenet har igangsatt et reguleringsplanarbeid på E6 
mellom Sørreisa rundkjøringa og Heggelia sentrum. I vår reguleringsplan vil en rekke 
trafikksikkerhetstiltak det bli vurdert, som bygging av nytt kryss på Rustahøgda, breddeutvidelse 
av E6, sanering/utbedring av avkjørsler og kryss, utbedring og oppgradering av busslommer etc. 
Vi vil også vurdere om det er grunnlag for å opparbeide passeringslomme i Rustabakken og om 
busslommene i dette området kan fjernes. 

Joker`n Pizzabar A/S, e-post av 07.05.15. 
- Fortauet langs Kapellvegen må bygges på den siden hvor det eksisterende fortau er. Da 

det til tider er stor trafikk fra vår inn/ut-kjøring vil et fortau på vår side av vegen kunne 
bli ei trafikkfelle for våre gjester og fotgjengere.

Anne Marie Sivertsen, e-post av 07.05.15.
- Det største problemet i Kapellvegen er at fartsgrensen på 30 km/t ikke overholdes. Det 

må derfor ses på andre tiltak som kan få ned farten, for eksempel skilting/merking og 
fartsdempere.

Vurderinger:

Fortau langs Kapellvegen § 9.1:
Målselv kommune har sett på trafikkmønsteret og vurdert trafikksikkerheten til beboerne og 
brukerne av Kapellvegen. Det vil være hensiktsmessig at det ses på andre avbøtende tiltak fra 
Joker`n til krysset ved Ole A. Rustens veg. Vurderingen er gjort utfra terrengets beskaffenhet og 
tilgjengelig areal til etablering av fortau. 
Bevegelsesmønsteret til fotgjengere fra krysset ved Heggelia kapell/E6 og inn mot Istindportalen, 
bolig- og leirområdet tilsier at det her må være fortau på begge sider av Kapellvegen. Med 
boligtomtenes plassering på et lavere nivå enn Kapellvegen vil etablering av fortau få vesentlig 
betydning for trafikksikkerheten. Fortau fra gangsti bak Heggelia kapell til og med gnr/bnr 
53/136 må ses i sammenheng med etablering av ny kryssløsning i Heggelia og kan således 
utbygges samtidig.  
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Fjerning av busslomme og passeringslomme på E6 ved ut/innkjøring Rusta befalsmesse vest i 
område F3 § 9.2:
Når forsvaret flytter en del av sin kjøkken/messeaktivitet fra Rusta befalsmesse vil det medføre 
en betydelig endring av trafikkbildet inn og ut avkjørselen til befalsmessa.
Statens vegvesen har nå varslet oppstart av planarbeid for strekningen Sørreisakrysset-
Rustahøgda-Heggelia Sør. Målselv kommune har derfor vurdert det som hensiktsmessig at 
trafikktiltak rundt Rusta befalsmesse inngår i den nye reguleringsplanen. 

På dette grunnlag og med hjemmel i fullmakt gitt administrasjonen, er det i DS sak 02/2015 fattet 
følgende

Vedtak:

Målselv kommune finner vilkårene for å innvilge omsøkte dispensasjon fra rekkefølgekravet i 
bestemmelsene i Planident 19242011001 Områdeplan Bardufoss leir og Bardufoss flystasjon
delvis å være tilstede, jfr PBL § 19-1.

Målselv Kommune innvilger dispensasjon fra deler av rekkefølgekravet i 
reguleringsbestemmelsene § 9.1, fortau langs Kapellvegen.  

- Det innvilges dispensasjon fra kravet om opparbeidelse av fortau fra Joker`n til kryss ved 
Ole A. Rustens veg. Gangfelt må males opp og skiltes på steder som er naturlige 
krysningspunkt. 
Vurderingen er gjort utfra bevegelsesmønsteret til fotgjengerne, terrengets beskaffenhet 
og tilgjengelig areal til etablering av fortau. 

- Det gis ikke dispensasjon fra rekkefølgekravet om opparbeidelse av fortau krysset ved 
E6/gangsti bak Heggelia kapell til og med gnr/bnr 53/136.
Vurderingen er gjort utfra bevegelsesmønsteret til fotgjengere fra krysset ved Heggelia 
kapell/E6 og inn mot Istindportalen, bolig- og leirområdet. Utfra sikkerheten til 
fotgjengerne på denne strekningen finner Målselv kommune det mest hensiktsmessig at 
dette fortauet etableres. Etablering av fortauet må ses i sammenheng med etablering av ny 
kryssløsning Bardufoss Leir/Heggelia. 

Målselv Kommune innvilger dispensasjon fra rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelsene §  
9.2, fjerning av busslomme og passeringslomme på E6 ved ut/innkjøring Rusta befalsmesse.

- Vurderingen er gjort i forhold til kommende endring i trafikkmønsteret ved Rusta 
befalsmesse. Trafikkløsninger i området rundt Rusta befalsmesse blir ivaretatt gjennom 
det planarbeidet som nå skal igangsettes på Sørreisakrysset-Rustahøgda-Heggelia Sør. 

Vedtaket er fattet i medhold PBL § 19-2 som en varig dispensasjon fra Planident 19242011001 
Områdeplan Bardufoss leir og Bardufoss flystasjon. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Målselv  kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som 
har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre 
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for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi 
når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Astrid Fjose
Plan- og næringssjef Aud Nystad

konsulent Plan- og deling

Kopi til:
Anne Marie Sivertsen Kapellvegen 4 9325 BARDUFOSS
Barnas repr. i utvalg for plansaker Barnehagekonsulenten 9321 MOEN
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ
Heggelia Kapell v/ Kapellstyret Lars Bremnes, Heimdalvn. 31 9325 BARDUFOSS
Jokern A/S Kapellvn 9 9325 BARDUFOSS
Statens vegvesen Postboks 1403 8002 BODØ
Heggelia og omegn grendelag 
v/nestleder Rune Solberg

Ole A. Rustens vn 7 9325 BARDUFOSS

Bjørn Gunnar Berglund Ole A Rustens vn 2 9325 BARDUFOSS
Gunn Eva Simonsen Heggelia 9325 BARDUFOSS
Karin Maukdal Øvrevn 52 9325 BARDUFOSS
Svenn- Krister Maukdal Kapellvn 13 9325 BARDUFOSS
Bardufoss Eiendom PB 2010 9326 BARDUFOSS
Morten Silsand Kapellvn 5 9325 BARDUFOSS
Marie Skoglund Kapellvn 3 9325 BARDUFOSS
Toril Eidstø Kapellvn 11 9325 BARDUFOSS
Ivar Johan Johnsen Kapellvn 9 B 9325 BARDUFOSS
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