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Svartfjellet 2016 
1. Da har vi fått melding om at isen i østveggen på Svartfjellet ved Snarumselva er besteget. Isen ligger i 

den vakre bygda Snarum, vest i Modum, og består av et sva på ca 80 meter med en søyle på toppen, på 
ca 10 meter. Vanskelighetsgraden skal vær 4 (eller 5) avhengig av brattheten på søyla (som vil variere 
avhengig av mengde is). Svaet kan noen år ha ganske tynt med is, og så kan det legge seg en del snø 
der. Anmarsjen er behagelig, over et jorde og opp ura (som kan være tung med mye snø). Returen er 
lettest med to rappeller (med dobbeltau) fra trær ned isen. Den nedre delen (svaet) skal ha vært gått for 
noen år siden, men da uten å toppe ut. Ingrid Skøien Karslen og Anders Johansen. 

 
Haraldsfjellet 2016 
2. Nytur på is i Hurum. Kjør sørover halvøya til Kana rett etter Maxbo, ta til høyre. I enden bakken ned 

gjennom skogen ta t.v. ned Knatvoldveien langs østsiden av Haraldsfjellet, parker i veilomme rett etter 
enden av jordet. Isen er godt synlig i veggen der den henger østvendt ned fra det høyeste partiet på 
Haraldsfjellet. 15 min. anmarsj. Takk til Søren Kruse for godt funn! Tre seksjoner med sammenhengende 
is hvorav den lengste og midterste byr på loddrette gardiner og søyler. To taulengder, tilsammen 75 m, 
retur 60 m rapell fra furu. Gammel Dansk, WI 4-5. Søren Krus og Lars Wegge. 
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Jonsbubukta 2013 
1. Dynamittsiget av Harald Bakken og Trond Jenserud. WI 3. Ca 12 m. Islinjen ligger i svingen da man 

kjører av grimsrudveien og ned mot Dyno-brygga og Jonsbubukta. 
 

Gullaug 2013 
2. Ny mixrute, Gullaugsøyla M4,WI5, E. Morland/L. Wegge 29.1.13. Godt synlig fra busslomma på 

Gullaug"toppen", 1.taulengde 40 m klippe/snø M4, 2. tl issøyle 15 m WI5 m. sikringsmuligheter i klippe. 
Noe løs stein, tynn is som må behandles med kjærlighet! 

 
Kleiver 2013 
3. Isklatring på toppen av Kleiver-feltet i Røyken kommune (Storhella). Det er ca 25 m opp til treet hvor 

man fikser toppanker. Da kan man topptaue hele fossen. Helt til venstre er det også ett tre man kan gå 
opp til. Det var en morsom sak. WI 3. Ikke veit jeg om dette er gått før. Selve fossen er WI 4 men det er 
mulig å gjøre den litt vanskeligere ved å gå på søylene på kantene. Også en linje litt til venstre (40 m). 
Harald Bakken. 

 
Bjrøndalen 2013 
4. WI 3-4. 17 klatremeter opp til trær. Bjørndalsfeltet. Flere mulige linjevalg. Og mulig å henge opp flere 

topptau samtidig fra trær på toppen. Harald Bakken. 
 
Ugledalen/Ovnerudåsen 2013 
5. 40 klyve/klatremeter opp til standplass i tre. Ligger til høyre på venstre (vestre) sektor. Uglesett, M2/WI3 

Harald Bakken. 
 



Kinn 2013 
6. Nye islinje gått i Kinnartangen, langt opp i renna, nesten der man går opp (se bilde). WI3 og ca 20 m opp 

til tre på toppen. Harald Bakken. 
7. Nye islinje gått i Kinnartangen (se over) WI3 og ca 20 m opp til tre på toppen. Harald Bakken. 
 
Hyggen 2013 
8. Ruta ligger 30 meter til venstre for "Anila" (isklatringa) og 40 meter til venstre for siste sportsrute. Klippe 

første 3 meter så til topps på is som er mellom 2 og 10 cm tykk. Ruta går i en trang renne med et flott 
overheng. Snuanker på toppen. Jan Petter Brenfelt. 
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Kinnartangrenna 2012 
1. Det ble i kveld (1/2-2012) gått 2 nye linjer av Harald Bakken på sektor Wish you were here. Linja til 

venstre heter Pigs on the wing den er WI2 og ca 20 m opp til treet. 
2. Den andre linja er til høyre. Den heter Raving and Drooling holder nok grad 3 og er 25m opp til ett tre 

på toppen. 
 
Ovnerudåsen 2012 
3. Det ble i dag 26 feb 2012 gått en ny islinje i Ovnerudåsen (Ugledalen). Linja er ca 12 m høy og holder ca 

WI 3. Ruta kaller vi Ugler i mosen (Trond Jenserud & Harald Bakken). Denne kan gå helt opp den 
mektige veggen og blir da ca 30 meter. 

 
 
Isklatreruter 2011 

1 stk 
 
Rørvik 2010 
Ned fra Rørvikvannet, går det en bekk som kan klatres på. Denne består av flere linjer, ca WI 3 (Lars Wegge 
gikk disse i 2011). 
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Kolåsen 2010 
1. Utfloden WI 2, Steffen og Harald 18 mars 2010. 
 
Kinnartangrenna 2010 
2. Helt til høyre for hovedisen (Careful...). Søyla som kommer ned her berørte så vidt bakken, og linja går 

opp denne og går deretter slakere opp mot venstre og felles toppfeste for alle rutene i tre på toppen. 
Navnet i god Pink Floydstil ble A great day for fredom, graden i dag WI5, lengde ca. 25 m. Lars 
Rønnevig & Lars Wegge. 17.01.2010. 

3. Det ble i kveld gått en ny islinje i Kinnartangrenna. Linja går til venstre for søyla som lars *2 gikk. Hele 
søyla brakk 1 m over bakken men vi valgte å gå videre og sikre på ny søyle litt til høyre for der hvor den 
nye linja går. Linja vil vi kalle Let There Be More Light. Graden var nok WI4 (+).. Hilsen Viggo & Harald. 

4. Til høyre for Thin ice: Final cut, WI 5, Lars Wegge. 
5. ISLINJE VED “SAUCERFULL OF SECRETS” (ved veien). Gått av Einar Morland og Lars Wegge 

15.mars 2010. 
 
Gullaug 2010 
6. Ca 200m fra sti inn til Gullaug klatrefelt finner man en ca 50 m høy bekk som går oppover i lia. WI2. 

Harald Bakken. 
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Tverråsen 2009 
1. Dit nesa peker, 25m, WI4, David Hayden og Jørn Wikerholmen, 30.12.2009. 
 
 
 
Isklatreruter før 2009 (ikke med i - / registrert etter utgivelsen av Drammensgranitt) 
 
 
Hvalpåsen (ved Nes ved Tyrifjorden) 1990-tallet? 
Flere linjer kan danne seg midt på feltet. Vestvendt og solutsatt utover vinteren. 
 
Munken (i Sande) 1990-tallet? 
I hvertfall to islinjer danner seg i venstre del av Munkens østvegg på gode vintere. Lett isklatring med 
vegghøyde på nærmere 100 meter (70?). Kanskje også muligheter for miksklatring/fjellklatring til venstre for 
isklatringa. Følg skilting til Kalmo/Kalmosetra fra parkeringen ved jernbanestasjonen i Sande sentrum. 
Parkering ved betalingsbommen inn mot Kalmosetra. 3 km å gå på skogsbilvei opp til isen (bare 150 unna 
der du tar av opp til isen). 
 
Tverråsen 
Isklatringa (som ligger rett over Det døde hav) består av to linjer, som på gode vintre kan bli forholdsvis breie 
med en del valgmuligheter. Letteste vei er anslått til grad 4. Klatret første gang for mange år siden, trolig 
tidlig på 1990-tallet eller siste halvdel av 1980-tallet. Sansynligvis første gang av Tor Erik Larsen. 
 


