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Antall fastboende i Tromvik-Rekvik-Grøtfjord per august 2016:  

om lag 170 personer  

 

Statens vegvesens FORPROSJEKT Fv 57 Grøtfjorden. Skredsikring og 

fremkommelighet (s 2): «På strekningen er ÅDT 260 med 10 % 

tungbilandel»  

 

 

Antall pendlere totalt (begge veier): om lag 73 personer.  

I tillegg har hjemmetjenesten på Kvaløysletta 3 brukere i Tromvik og 

2 brukere i Grøtfjord 

 
Antall personer fra Tromvik-Grøtfjord som reiser innover mot sentrum 
av kommunen:  

- pendlere som bor i Tromvika: 13 personer  
- pendlere som bor i Grøtfjorden: 9 personer 
- skolebarn som reiser med buss fra Tromvika: 4 personer 
- skolebarn som reiser med buss fra Grøtfjorden: 3 personer  
- skolebarn som reiser med taxi fra Tromvika:  4 personer 

 
Antall fiskere som pendler til Tromvik: totalt om lag 30 personer 

- 8 personer fra Grøtfjorden 
- 5 personer fra Ersfjorden-Kaldfjorden 
- Om lag 17 personer fra Kvaløysletta-Tromsø og andre steder 

 

Trailertrafikk i gjennomsnitt til og fra Norway Seafoods AS sitt bruk i 

Tromvika: I snitt første halvår ca. 4,1 trailer pr. dag, i andre halvår ca. 1,3 

trailer per dag.  

 

 

http://www.tromvik.no/


Turist-trafikk:  

- Fjellene i Grøtfjorden og ved Rekvikeidet er svært populære mål 

for lokale skiturister og for tilreisende skiturister fra inn- og utland. 

Høysesong er medio mars-mai 

- Fjellene i Grøtfjorden, Grøtfjordvågen, Tromvika, Rekvikeidet og 

Rekvika er populære turmål for folk i Tromsøområdet hele 

sommerhalvåret 

- I 2015 ble stranda i Grøtfjorden er kåret til Tromsøs vakreste 

strand http://www.itromso.no/nyheter/article11397672.ece  

- Strekningen Grøtfjorden - Rekvikeidet er svært populær blant 

nordlysturister, primært tilreisende utlendinger. Høysesongen er 

oktober-mars 

- Grøtfjord-Tromvik-Rekvik er populært blant kvalturister 

- Tromsø klatreklubb sin hytte ved Hollenderan er mye brukt av 

klatrere fra inn- og utland. Greieste adkomst til hytta er til fots fra 

Grøtfjordvågen. 

- Grøtfjord-Tromvik-Rekvik er svært populære utgangspunkt for 

kajakkpadlere 

- I Tromsø kommunes forslag til kartlegging av friluftsområder, 

datert våren 2016, er mesteparten av området Grøfjorden-

Tromvika-Rekvika foreslått klassifisert som svært viktig 

friluftsområde. Dette innebærer en forventet øking i trafikk av folk i 

alle aldre som skal utover i fritiden. 

- Turist-trafikken øker jevnt og trutt hele året, området er svært 

fotogent. 

 

 

Lenke til Statens Vegvesens Forprosjektrapport av 30.04.2015 

http://tromvik.no/wordpress/wp-

content/uploads/2017/02/forprosjektrapport.pdf  
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