KVALØYA NORDVEST

TUR 20:

Tur gått, dato:

Rødtinden

Ruta opp til Rødtinden.

Lengde: 4,3 km opp
Vanskelighetsgrad:

Tid: 2,5 opp
Kartblad:
180 Kvaløya og
182 Tromsø eller
Norge-serien 10152 Tromsø
Koordinater parkering:
34 W 0408352 7733815
Koordinater Rødtinden:
34 W 0405768 7735926

Rødtinden (776) ligger vest for
Buren nord for Ersfjordbotn.
Fjellet har tre topper som ligger
nesten på samme høyde, hvorav
den høyeste ligger i midten. Fra
toppen er det flott utsikt over
indre del av Ersfjorden. Denne
turbeskrivelsen starter i Ersfjordbotn og går opp til fjellet fra
øst. På de siste høydemeterne
opp til toppen må du ta noen
tak med hendene uten at det er
direkte luftig. Turen gir deg
780 høydemeter.
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PÅ TUR I TROMSØ

1 kkm
m
Adkomst: Kjør 20 km vestover på vei 862 til du kommer til veikrysset ved Henrikvik. Kjør 1,5 km videre i retning Tromvik til du
kommer til neste veikryss hvor det er skiltet vei til Ersfjordbotn.
Fortsett mot Ersfjordbotn. Like etter veikrysset er det en parkeringsplass på høyre (nord) side av veien. Parker her.
Fra parkeringsplassen ser du Rødtinden i nordvestlig retning,
til venstre for antennemasta nedenfor Ramnberget. Følg stien i
retning masta, fortsett på stien opp mot Ramnberget, drei til
venstre (nordvest) og gå på bergene i retning Buren. Du ser nå
ryggen som kommer ned fra Skålhammaren. Ytterst på høyre
side av denne ryggen går det en sti opp til varden på Skålhammaren. Følg denne opp til du nærmer deg varden. Forlat så stien
og ta til høyre og fortsett oppover. Du ser nå en rygg som stiger
svakt parallelt med Ersfjorden. Følg denne til du er sør for Buren
og ser Rødtinden fremfor deg. Gå ned i dalsøkket mellom Buren
og Rødtinden.

Det er også mulig å starte turen i Blåmannsvik og gå opp til Blåmannsvikvannet. Der går du opp øst for høyde 517. Fortsett opp
rennen på sørsiden av Rødtinden til du kommer til ryggen som
fører opp til toppen. Denne turen er lenger, men har ikke så mange
bratte partier. Turene lar seg også kombinere.

Det er noe bratt de siste meterne opp til
toppen.

Fra varden på toppen av Rødtinden. Tromsø i bakgrunnen.

Utsikt ut den vakre Ersfjorden.

Rødtinden har flere topper. Det går en svak sti i øverste del av løsmassene til venstre (sør) for eggen. Du må passere et par tverrgående kløfter med relativt bratte fall ned mot fjorden. Sør for den
høyeste toppen er det et litt flatt parti og det går en rygg med frostsprengt stein opp til toppen. Du må ta noen tak med hendene her,
men underlaget er godt å ferdes på og det er ikke direkte luftige
partier. Toppen har en varde.
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