
Presentasjon til regionalt planforum 19.05.22

Detaljregulering for del av fylkesveg 7768 
Grøtfjorden



Tromsø kommune, 
Fylkesveg 7768 på 
Kvaløya 

Store Blåmannsvika -
Ytre Storsandneset 
(16,2 km)

PLANSTREKNING / AVGRENSNING  



PROBLEMATIKK
• Skredfare / skredpunkter 

• Snøfokk/drivsnø

• Smal veg og smal bru (4,2 m)

• Svinger og kurver som medfører dårlig sikt

• Bratte stigninger 

• Stedvis utfordrende sideterreng

• Nedfall av is og stein

• Manglende / minimale grøfter

• Problemer med vann og drenering

• Manglende tilrettelegging for utfart 

MÅL 
bedre skredsikring  
bedre fremkommelighet 
bedre trafikksikkerhet



AKTUELLE SKREDTILTAK
• Forebyggende skredkontroll (Grøtfjorden vest)

• Ledevoll (Grøtfjorden øst)

• Mindre vegomlegging (Grøtfjordfjellet)



AKTUELLE TILTAK FOR 
FREMKOMMELIGHET OG 
TRAFIKKSIKKERHET

• Utvidelse av vegbredde (fra 1-felt til 2-felt)

• Utbedring av grøfter, drenering/stikkrenner

• Utbedring av svinger/kurver og bratte stigninger

• Tilpasning/utbedring kryss og avkjørsler



Nedslagsfelt drikkevannskilde

• Tilrettelegging for holdeplasser

 Store Blåmannsvika
 Vågbotn
 Åsheimstrendene

• Tilrettelegging for utfartsparkering

 Blåmannsneset – (plass til 7 biler)
 Sørøst for Storvatnet – (plass til 12 biler)
 Sørvest for Storvatnet – (plass til 10 biler)
 Sørvest for Litlevatnet – (plass til 7 biler)
 Karigamneset – (plass til 12 biler)
 Vågbotn – (plass til 16 biler)
 Åsheimstrendene – (plass til 13 biler)

Eksempel: Holdeplasser  
ved utfartsparkering  
Åsheimstrendene



Sørøst for Storvatnet 

Sørvest for Litlevatnet

Sørvest for Storvatnet 
Reguleringsbestemmelse: Utfartsparkering 
innenfor nedbørsfeltet anlegges slik at det 
ikke oppstår skadelig avrenning til vannkilde. 



• Utskifting av Småbakkelva bru

• Midlertidig omkjøringsvei (ifm. utskifting av bru)

• Midlertidige rigg-/anleggsområder 
v/Småbakkelva, Grøtfjordbygda og i Vågbotn

Småbakkelva

Grøtfjordbygda Vågbotn



GEOLOGI, GEOTEKNIKK OG GRUNNFORHOLD –
sikker byggegrunn

Geologi 

 Bergskjæringer (4 km)
 Noe berøring med urmasser

Geoteknikk og grunnforhold 

 Gode grunnforhold.
 Ikke registrert kvikkleire. 
 Ikke behov for spesielle geotekniske tiltak.

Videre oppfølging: 

Rapporter for geologi / geoteknikk gir føringer 
for hva som må undersøkes nærmere i 
detaljprosjekteringsfase. 



NATURFARE / KLIMATILPASNING

Skred 

Skredtiltak på 3 lokasjoner etter skredfaglige detaljvurderinger. 

Flom/Jordskred

Ingen flom-hendelser siste 10 år.
Ett jordskred (januar 2022).

Tiltak: 
• Klimapåslag ved prosjektering 

stikkrenner/grøfter
• Vurdere erosjonssikring på inntak og utløp
• Sammenhengende drenssystem
• Gode driftsrutiner
• Prosjektering ny Småbakkelva bru iht. 

flomberegninger/simuleringer 

Steinsprang/isnedfall

Tiltak: 
Sikring av bergskjæringer.
Etablering av brede fanggrøfter utsatte steder.  

Drivsnø/snøfokk

Tiltak: 
Unngå stopplommer, utfartsparkeringer m.v. på utsatte steder.
Unngå bruk av rekkverk i størst mulig grad. 

Klimatilpasning – andre tiltak:
• Tilstrekkelig høyde på veien (havnivåstigning). 
• Erosjonssikring av sjøfyllinger (bølgepåvirking/ 

stormflo).  



FAGINTERESSER 

Landskap
 Høye, bratte fjell med smal strandbrem nedenfor. 
 Veg over fjellet følger landskapets linjer. 
 Veg preget av mindre/større skjæringer og fyllinger. 

Virkning: 
• En del nye skjæringer/ fyllinger, men ikke i kritisk grad.
• Noe løsmasse-skjæringer / enkelte større tilpasninger til 

sideterreng.

Tiltak:
Revegetering med stedlige masser.



Kulturminner
Sametinget, Tromsø Museum (marinarkeologi) og 
fylkeskommunens seksjon for kulturarv har befart området. 

ID 59888 på Karigamneset
- Ikke gjenfunnet ved synfaring/ manuell prøvestikking.
- Kan være potensiale for funn i forbindelse med 

anleggsarbeidet.
- Sametinget ønsker å bli kontaktet i god tid i forkant for evt. 

maskinell prøvesjakting og overvåking av anleggsarbeidet. 

Tiltak: 
• Hensynssone er lagt inn i plankartet.
• Kulturminnet er vist på C-tegning.
• Behov for undersøkelser skal ivaretas i 

detaljprosjekteringsfasen (plan for ytre miljø). 



Landbruk
 Ett gårdsbruk i Tromvik (utenfor planen). 
 Noe dyrka mark langs vegen i 

Karigambukta og nede i Grøtfjordbygda. 

Virkning: 
• Fylling/skjæring utformet slik at det ikke 

skal berøre dyrket mark.
• Ingen negativ innvirkning på beitebruk eller 

utnyttelse av innmark eller utmark.



Reindrift
 To driftsenheter innenfor Kvaløya/Sallir reinbeite-

distrikt (kun 1 i drift pr i dag). 
 Registrerte flytte- og trekkleier.
 Hele Kvaløya er beiteområde.

Virkning av vegtiltaket:
• Ingen endring for trekk- eller beitemuligheter.
• Påvirkning på reindrift anses som ubetydelig, 

ikke sett behov for å regulere inn hensynssoner. 

Virkning av skredtårn oppe i fjellet:
• Vesentlige forstyrrelser i form av helikoptertransport.

Avbøtende tiltak:
Helikoptertransport ved bygging og årlig magasinskifte skal ikke forekomme før etter 1.juli (reguleringsbestemmelse).

Reindriftsnæringa er orientert om dette, har ansett det som fornuftig og ikke kommet med noen motforestillinger.

Skredtiltakets negative virkning i bygge-/ driftsperioden anses med dette som liten.

Flytteleier (gult) og trekkleier (svart). (Nibio.no)



Naturmangfold
 Naturverdier i Grøtfjorden: Morenelandskap og fugl, sandstrender.  
 Ikke registrert fremmede, skadelige arter i planområdet.

Virkning: 
• Minimalt tap av naturterreng. 
• Berører ikke viktige strandflater, bløtbunnsområder eller annet areal med særlig 

verdi for naturmangfold langs sjø/strandsone. 
• Vesentlige forstyrrelser for fugl i form av helikoptertransport.

Avbøtende tiltak: 
• Tilbakeføring av jordmasser/toppdekke, sikre at det ikke tas masser fra 

morenerygger mm. (innarbeides i detaljprosjekteringsfasen; plan for ytre miljø).
• Bestemmelsen knytta til bruk av helikopter skal beskytte mot forstyrrelser i den 

viktigste hekketida for fugl.

Samlet sett anses tiltaket å ha ubetydelig innvirkning på naturverdiene i området.



Vassdrag 
 2 km fylkesveg ligger i nedslagsfeltet til drikkevannskilde.
 Flere små vassdrag i planområdet (Småbakkelva, Karigamelva, 

Vågelva m.fl.)
 Småbakkelva (observert ørret), Karigamelva (potensiale for sjø-ørret), 

Vågelva (ikke fiskeførende). 

Virkning:
• Ingen utfylling i vatn/vassdrag (unntatt bekk fra Bårdsvikdalen).
• Ingen endring i økologisk eller kjemisk tilstand for vassdrag.

Avbøtende tiltak i reg.bestemmelser (drikkevann og vassdrag): 
• Måling av mengde/kvalitet på privat brønn/vanninntak i for- og 

etterkant av byggefasen.
• Lagring/fylling av drivstoff/oljer utenfor nedbørsfeltet, og minimum 20 

meter fra bekk/vassdrag. Ved behov innenfor, skal dette 
gjennomføres uten risiko for forurensing og/eller tilrenning til 
vannkilde. 

• Utfartsparkering innenfor nedbørsfeltet anlegges slik at det ikke 
oppstår skadelig avrenning til vannkilde. 

Avbøtende tiltak i detaljprosjekteringsfase (plan for ytre miljø): 
• Unngå vandringshinder for fisk.
• Begrense lagring av løsmasser med finstoff i nedbørsfeltet. 

Småbakkelva

Vågelva

Karigamelva



Friluftsliv 
 Store deler av planområdet og 

tilliggende fjell og 
strandområder benyttes.  

Tiltak: 
• tilrettelegging for buss og 

utfartsparkering

Klatreområder i planområdet’s nærhet. 
A-D er dagens parkeringsmuligheter.     
H er hytta til klatreklubben.                 
Kilde: Tromsø klatreklubb.

Utklipp fra Strava heat-map indikerer friluftsbruken i 
området.  
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