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Lars Wegge på «Sinaiisen». Foto: Wegge arkiv
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Andre isklatremuligheter
Overraskende nok kan vårt distrikt by på en 
rekke ulike muligheter i vintre med gode og 
stabilt kalde forhold. I tilegg til de to isklatrefel-
tene som dekkes i detalj i denne føreren finnes 
det flere muligheter som har vært utforsket av 
klatrere med utforskertrang. Her følger en liten 
oversikt over andre muligheter i vårt distrikt.
Tverråsen har vanligvis minst en linje å by på. 
Denne er imidlertid eksponert for sol, slik at du 
ikke behøver å tenke på å ta turen hvis det har 
vært solrike dager. For å sjekke ut tilstanden på 
fossen kan man ta seg en skitur i det etablerte 
løypenettet, for eksempel fra Landfalltjern til 
Tverken, og fortsette mot Marivann, og man får 
fint innsyn til fossen.
Hyggen har vist seg å kunne by på en islinje til 
venstre på klippen, i en renne. Denne har vist 
seg som regel å være tynn i topp og bunn. Ellers 
så finnes det også en islinje i området mellom 
Hyggen og Ovnerud.
Kinnartangrenna har også isklatring å by på, 
og vinteren 2008 ble dette utforsket. Lars Wegge 
gikk to linjer som han kalte hhv ”Careful with 
that axe” og ”Thin ice”, hhv WI5 og WI4.
Ytre Lahell har også en islinje som dukker opp 
innimellom. Denne er imidlertid svært ekspo-
nert for sol. Den kan imidlertid lett inspiseres 
fra veien, og går litt til venstre for den øvrige 
klatringen ved Veiveggen.
I Finnemarka finnes det to fosser som kan være 
verdt et besøk. Disse er hhv Askerudbekken 
og Digerhaugsbekken. Digerhaugbekken er 
ca. 50 meter høy (2 taulengder) og WI5. Den 
ligger et par km øst for Geithus (Vest i Finnemar-
ka). Rutetilvisning på Statens kartverks hoved-
kartserie © Norge 1:50 000 er 559 421 på turkart 
Finnemarka (Statens kartverk). Kommer du fra 
Drammen tar du av i Geithus og kjører sørøst 
til RV 284. Her tar du til venstre mot Vikersund. 
Etter ca. 600 m tar du av (brå sving) til høyre og 
innover marka (ca. 2 km) i retning Langevann. 
Parkering i liten lomme ca. 300 m sørvest for 
klatringa. Anmarsj over hogstfelt og ned i juvet 
under isen. Både kjøreturen og anmarsjen er 
kort, så klatringen kan godt kombineres med 
f.eks en skitur i marka. Askerudbekken er ca. 
40 m og grad IV / V avhengig av rutevalg. Den 
ligger lengst nord i Finnemarka, ca. 1 km sør for 

Gulsrud ved Tyrifjorden. Rutetilvisning på Statens 
kartverks hovedkartserie © Norge 1:50 000 er 
631 525 på turkart Finnemarka (Statens kart-
verk). Kommer du fra Drammen tar du av RV 284 
opp Breiliveien ved Frydenberg ca. 1,5 km etter 
Vikersund. Det er greit å parkere ved Breiliveien i 
veikryss ca. 500 m sørøst for klatringa (ca. 2 km 
etter Abbortjern). Letteste måten ned i juvet er 
rapell fra toppen.
Hørtekollen i Sylling kan varte opp med en 
linje, samt en potensiell linje som ennå ikke er 
klatret. Linjen som er gått heter ”Alpinisme i 
Sylling”, imens den ugåtte linjen venter på en 
vinter med gode forhold.
Øst for Sylling finnes Bakkerudsiget. Dette er 
ca. 50 m og WI4/5 avhengig av rutevalg. Kommer 
du fra Drammen tar du av til høyre fra RV 285 
et par hundre meter etter avkjøringen til Sylling 
(ved Østre Enger). Det kan være vanskelig å finne 
egnet parkering, så vis hensyn og spør gjerne.
Bergflødt har også en mulig is eller mikslinje 
helt til venstre på feltet. Ca 20m
På Glassåsens venstre side danner det seg en-
kelte sesonger en linje som kan virke rå. Vi har 
ikke opplysninger om at denne er gått. Uansett 
vil den ha en kort sesong pga soleksponering.
Også Lundsbekken (mellom elva Glitra og Fin-
nemarksveien ca 2 km fra Sjåstad kirke – 5 min 
anmarsj) og Solbergfossen (i Solbergelva mel-
lom Kanada og Tronstad – 15 min anmarsj) i Lier 
byr på noe lett isklatring. Begge steder har mye 
vannføring, så disse fungerer nok best i tørre og 
kalde vintre.
Ute på Hurumlandet finner man Sinaisøyla. 
Denne henger vestvendt mellom Trevardeåsen og 
Knivsfjell ca 3 km sør for Klokkarstua i Hurum. 
Parker ved idrettsanlegget, på ski på brøytet vei 
forbi aldershjemmet(ikke følg lysløypa!). Fortsett 
rett frem der veien svinger til venstre 200 m et-
ter at den har krysset lysløypa. Videre rett frem 
på ubrøytet traktorvei, forbi bom. Opp lia, rett 
frem ved veidele der Sinaihytta ligger på venstre 
hånd. Videre slakt ned mot og over et lite vann, 
Svarttjern. Isen henger på venstre side i enden 
av dette vannet. Ca. 12 m høy, 15 m bred, WI3-5.
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