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BEREDSKAPSSITUASJONEN I OLDERBAKKEN/JØVIK
Hver vinter lever befolkningen i området Olderbakken/Jøvik med usikkerheten om ras i
Holmbuktura. Ved flere anledninger blir veien stengt på grunn av ras eller fare for ras. Når
veien stenges er bygdene totalt isolert fra omverdenen. Det kan vare i flere dager. Folk
kommer seg ikke på jobb og de som er på jobb når veien stenges, kommer seg ikke hjem. Ras
og rasfare gir ikke grunnlag for lønn for de som ikke kan møte opp på jobb. Det er både en
psykisk, sosial og økonomisk belastning for folk, i tillegg til at det kan oppstå problemer med
forsyninger av mat og medisiner.
Brannberedskapen på Olderbakken/Jøvik er en katastrofe. Brannpumpen virker ikke. Klærne
det frivillige brannkorpset har til disposisjon er fra 1970-tallet og etter dagens standard
fullstendig uegnet til å beskytte mannskapet ved brann. Dette er tatt opp med Tromsø Brann og
Redning gjentatte ganger, uten at noe har blitt gjort. For 15 år siden ble det startet arbeid med
å lage brannberedskapsplan. Den er fortsatt ikke ferdig.
Jøvik utviklingslag har i alle år hatt et samarbeid med Tromsø kommune om
beredskapsarbeidet og har kommet fram til løsninger om hvordan takle situasjonen i hvert
enkelt tilfelle. Når det har vært påkrevd har kommunen ordnet med nødvendig båttransport.
Det er imidlertid ikke noen automatikk i det. Ett av problemene er at det ikke finnes egnet kai i
Lakselvbukt. Det er ikke flytebrygge der og til tider ligger det is på bukta som gjør eksisterende
fastkai utilgjengelig. På Sjursnessiden er det to flytebrygger, ei ved Ritaelva og ei i Reiervik.
Tromsø kommune bør gå i dialog med de respektive eierne om å få bruke flytebryggene til
beredskap slik at befolkningen kan føle trygghet for at de vil få hjelp.
På et møte på Olderbakken 15. mai 2019 fikk vi politikere en god beskrivelse av hvordan det
oppleves å bo og leve med denne usikkerheten. Befolkningen har vært tålmodige i mange år og
tar sine forhåndsregler så langt det lar seg gjøre. På spørsmål fra oss kom det fram at lederen
av beredskapsordningen ikke får godtgjøring verken for beredskapsvakt eller for arbeid som
utføres for eksempel når det har gått ras i Holmbuktura.
Det trengs en fast plan for hvordan man skal løse beredsskapsutfordringene i området
Olderbakken/Jøvik. Denne planen bør minimum inneholde rutiner for transport forbi det
rasutsatte området slik at både folk, medisiner og varer kan fraktes trygt og regelmessig til
Lakselvbukt/Sjursnes. Den må også inneholde brannberedskap for de to bygdene. En slik plan
må kostnadsberegnes og legges inn i kommunens HØP fra 2020.
Forslag:
Tromsø kommune utarbeider en beredskapsplan for hvordan man skal løse utfordringene i
området Olderbakken/Jøvik inntil det blir bygd bro til Skarmunken som del av
Ullsfjordforbindelsen. Denne planen bør inneholde:





rutiner for transport forbi Holmbuktura slik at både folk, medisiner og varer kan fraktes
trygt og regelmessig til Lakselvbukt, evt. Sjursnes ved ras/rasfare
plan for oppgradering og sikring av brannberedskapet i området
klargjøring av ansvarsforhold og kompensasjonsordning for frivillig beredskapsledelse
Olderbakken/Jøvik
planen må kostnadsberegnes og legges inn i kommunens HØP fra 2020.

