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Storvika

Storvika er et av Stjørdals fremste og fineste friluftsområder. Her er en flott 
strand med muligheter for lek, bading, grilling, sandvolleyball - og klatring! 
Vi har nå passert 40 boltede klatreruter i Storvika, noenlunde fra grad 3 til 8. 
Feltet er nybegynnervennlig, og har spesielt mange ruter rundt grad 5 og 6.

Klatringen er fordelt på flere vegger med ulike omgivelser og solforhold. I godt vær 
er det mulig å klatre i Storvika nesten året rundt. Selv om vinteren er det ofte lite 
snø og is, og veggene tørker raskt når sola skinner. Du er imidlertid sjelden alene i 
Storvika, så husk å ta hensyn til andre brukere av området.

Det er stor forskjell på flo og fjære, og noen av rutene (ved sektor Privaten) er ikke 
mulig å klatre ved høyvann, så sjekk gjerne tidevannet før du drar hit. Ellers er det 
sjelden problemer med mygg eller andre innsekter.

Det er også et gammelt kafébygg her, med toaletter i kjelleren og kiosk som er åpen 
i sommerhalvåret. Det har vært snakk om å utvide tilbudet, og kanskje bygge et 
nytt bygg, men vi vet ikke så mye mer enda. Toalettene låses i vinterhalvåret, men 
det finnes et helårsåpent toalettbygg i Molovika noen hundre meter lenger sør.
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Storvika - fjellkvalitet og utstyr

Berggrunnen i Storvika består av sandstein og leirstein i vekslende lag, ispedd små 
områder med konglomerat. De ulike veggene er ganske forskjellige, og har hver 
sine karakteristiske formasjoner. Ikke alt fjellet rundt Storvika er av like god kvalitet, 
og vi har derfor valgt å bare utvikle de partiene hvor fjellet er best.

På grunn av umiddelbar nærhet til sjøen er alle rutene utstyrt med rustfrie limbolter 
av høy kvalitet (FIXE PLX, duplexstål). Rutene er boltet tett for å være nybegynner-
vennlige, og de fleste rutene har toppanker med rustfrie stålkarabiner. (Et par ruter 
har ringerbolter i toppen.) Om du skal henge opp topptau er det fint om du henger 
tauet i eget utstyr for å begrense slitasjen på toppankerne.

Rutene i Storvika er rundt vertikale. En del av de lettere rutene er typiske svaruter, 
og de hardeste er svakt overhengende. Ellers foregår klatringen på mange ulike 
typer formasjoner, lister, fingerfull osv. Veggene er godt renset, men det kan være 
mindre tak som kan knekke av. Vurder alltid bruk av hjelm, både til klatrer og sikrer.

Husk å gi beskjed om det du finner løse bolter, dårlige anker eller andre problemer. 
Ta gjerne kontakt om du har oppdateringer eller korrigeringer e.l. til føreren:
Lars Audun Nornes - larsaudun@gmail.com - 92 44 11 64.

En stor takk til
Trondheim Klatreklubb
Tindegruppa NTNUI
Stjørdal klatreklubb
for støtte til bolter og utstyr.

Daniel Barajas
Nordsjømuskelen
Foto: Lars Audun Nornes



Storvika - historie

Det har vært klatret i Storvika i hvert fall siden 1990-tallet. Klatringen foregikk i 
starten mest med topptaufester forankret i trær på toppen. Det skal også ha vært 
klatret litt med naturlige sikringer, men ingen detaljer er kjent.

I 2004 ble det montert 4 toppanker (med 2 ringbolter), 2 på nord- og 2 på sørsida. 
På parkeringsplassen ble det satt opp et skilt med info om klatringen. Skiltet forfalt 
sakte men sikkert, og er nå fjernet. Ringankerne korroderte og er nå demontert. 
Høsten 2018 ble de første nye rutene pusset og boltet. Siden har antall ruter økt 
sakte men sikkert, og det er fremdeles plass til noen til. 

Tegneveggen
Foto: Lars Audun Nornes



Storvika - adkomst

Kjør E6 til Stjørdal og sving vestover mot Tangen og Sutturø. Følg skiltingen mot 
Storvika friluftsområdet gjennom industriområdet (litt kronglete), og inn til den nye 
parkeringsplassen. Parker her og gå de siste hundre meterne inn til selve Storvika.

Husk at den gamle veien inn til Storvika er stengt for biltrafikk, men er mye kortere 
om du kommer med sykkel eller til fots. Legg også merke til at det ikke lenger er lov 
å parkere i selve Storvika. (Unntak for handikappede, vareleveranser og tilsvarende.)
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1 Isbading 5- O 4lb + anker
Kort rute med mange gode tak.
Lars Audun Nornes, januar 2021.

2 Tean i tanga 5+ OO 5lb + anker
Diederformasjon. Gammel topptaurute som nå er boltet.
Caroline Sindland, nov. 2018. Kreatør: CS og Daniel Barajas, nov. 2018.
Variant: Klatrer i tanga: Start opp Tean i tanga, så til høyre og topp i 
Strandkrimpetesten.

5 (6lb + anker)

3 Strandkrimpefesten 7+ 7a O 5lb + anker
Buldrete klatring rett opp bratt bulk.
Lars Audun Nornes, mai 2021.
Variant: Rosa tanga: Start like ved “Tean i tanga”, følg venstre kant av 
bulken og videre opp. Samme bolter som hovedruta.

7- 6b+

4 Engler i sanden 6– 6a OO 5lb + anker
Ok vegg med litt bratt start.
Jeanette Wagelid, april 2021.

5 Prosjekt ~ 7 ~ 6c
Buldrete start...
Ikke ferdig boltet enda.

5 Maud Sunshine 6- 6a OO 5lb + anker
Halvbratt start rett opp fra sanden.
Maud Dybwad, april 2019.

6 Natty Boh 6– 6a OO 5lb + anker
Et lite crux i starten, kan være lurt å preklippe første bolt.
Erik Friedland, 9. des. 2018. Kreatør: EF og Pål Korsnes Støyen, 2018.

8 You & Me 6 6a+ O 4lb + anker
Ok vegg med halvbratt start.
Odd Erik Skjeflo, april 2021. Kreatør: JW og OES, januar 2021.

Privaten - venstre del

3 7 8

Venstre del av Privaten ligger på stranda, og rutene her kan bare klatres ved lavvann! 
Sandhøyden, og dermed avstanden opp til første bolt, varierer også litt fra år til år. 
Veggen er rundt vertikal og omtrent 10 meter høy. Fjellkvaliteten er kanskje den 
beste i Storvika, med mange artige formasjoner. ~ 90° ~ 10m 
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Privaten - midten

9 Prosjekt ~ 4 (5lb + 2lb)
Lett klatring opp varierte formasjoner.
Ikke ferdig boltet enda.

10 Prosjekt ~ 4 (3lb + 2lb)
Lett klatring opp varierte formasjoner.
Ikke ferdig boltet enda.

11 Prosjekt ~ 4 (5lb + 2lb)
Lett klatring opp varierte formasjoner.
Ikke ferdig boltet enda.

12 Strandløva 3 O 3lb + anker
Lett klatring opp kort vegg.
Gammel topptaurute som nå er boltet. Kreatør: LAN, januar 2021.

13 Enomis 4- O 5eb + anker
Lett klatring opp varierte formasjoner.
Midlertidig utstyrt med ekspansjonsbolter, vil bli limbolter snart.
Simone Larsen Noem, april 2023. Kreatør: LAN, mars 2023.

14 Firfirsla 4- O 3lb + 2lb
Lett klatring opp varierte formasjoner.
Simone Larsen Noem, april 2023. Kreatør: LAN, mars 2023.

1110

Midtre del av Privaten ligger litt lenger inne på stranda, men også her kan rutene 
være vanskelige å klatre ved høyvann. Her er veggen en litt slakere, men oppdelt av 
en del hyller og noen brattere partier. Denne delen er godt egnet for nybegynnere 
og relativt ferske klatrere.~ 10m 

9

Storvika

~ 80° 

12 13 14



Privaten - høyre del

15 Sand Miguel 7/7+ 6c+ O 5lb + 1lb
Følger en slapp egg mot høyre.
Daniel Barajas, april 2023. Kreatør: LAN, mars 2023.

16 Gompi 7 6c O 5lb + anker
Markert rissformasjon i overhengende plate.
Ole Martin Eidjord, nov. 2018. Kreatør: OME og S. Amdal, 2018.

17 Tidevann 6+ 6b OO 5lb + anker
Følger en slags rampeformsjon mot venstre.
Czeslaw Szura, 6 mai 2019.

18 Stillhet 7- 6b+ O 5lb + 2lb
Halvbratt vegg med halvhard klatring. Skal renses bedre.
Lars Audun Nornes, april 2023.

19 Det norske arbeiderparti 7- 6b+ O 5lb + 2lb
Halvbratt vegg med halvhard klatring. Skal renses bedre.
Lars Audun Nornes, april 2023.

20 Venstrevridd propaganda 6 6a+ O (5lb +) anker
Felles start (2 bolter) og anker med Høyrevridd propaganda.
Kun klatret på topptau foreløpig, egne bolter kommer snart.
Kreatør: LAN, mars 2023.

21 Høyrevridd propaganda 5+ OO 6lb + anker
Mantling opp på hylle, deretter vegg med mange skråstilte formasjoner. 
Henrik Halvorsen, nov. 2018. Kreatør: HH, Knud Levi Røddesnes, 2018.

16 17

Høyre del av Privaten ligger godt inne på stranda, men også her kan rutene være 
vanskelige å klatre ved høyvann. Veggen er svakt overhengende, og omtrent 10 
meter høy. Fjellkvaliteten er ganske varierende, og det kan finnes løse steiner og 
bøssete tak.~ 10m 
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Hjerteveggen

1 Pinky 6– 6a O 3lb + anker
Rett opp lengst til venstre på veggen.
Jeanette Wagelid, mars 2022. Kreatør: LAN, januar 2022.

2 Mumfie 7– 6b+ O 3lb + anker
Er blitt hardere etter et nøkkeltak knakk.
Jonas M. Saari, april 2019.

3 Skremselet 7 6c O 3lb + anker
Fin klatring på ulike lommer.
Lars Audun Nornes, mars 2022.

4 Hjerter 7 7 6c O 3lb + ringer
Kort og buldrete.
FA: Jeanette Wagelid, 2020. Kreatør: Almar V. Brandal, 2018.

5 Kortstokk 7 6c O 4lb + anker
Rett opp midt på veggen.
Lars Audun Nornes, mars 2022.

6 Diagonal kabal 6– 6a O 5lb + anker
Følger det diagonale risset. Deler bolter med flere andre ruter.
FA: Daniel Heyler, 2019 (highball bulder). Kreatør: LAN, januar 2022.

7 Elledille på loftet 6+ 6b OO 5lb + anker
Rett opp vegg med fine formasjoner.
Almar V.  Brandal, nov. 2018. Kreatør: AVB og Gunhild Nyaas, nov. 2018.

8 Spar damene 6– 6a O 5lb + anker
Rett opp veggen helt til høyre.
Jeanette Wagelid, mars 2022. Kreatør: LAN, januar 2022.

2 4 7

Hjerteveggen ligger ca. 50 meter til høyre for Privaten (stranda), litt i skjul bak trærne. 
Fjellkvaliteten minner litt om klatrefeltet på Hell. Veggen er fra svakt overhengende 
til vertikal, og under 10 meter høy. Det er etablert flere highball-buldre her, stort sett 
med sittestart da klatringen er hardest helt nede (mer info: 27crags.com). 

90°
- 95° ~ 8m 
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Jungelsvaet

1 Kos på stranda 5 OO 9lb + anker
Storvikas lengste rute snirkler seg forbi riss, overheng og dieder.
Jeanette Wagelid, juni 2021. Kreatør: JW og LAN, juni 2021.

2 Nattsvermer 5– O 8lb + anker
Variert klatring oppover svaet.
Marte Schjetne, juni 2021. Kreatør: JW og LAN, juni 2021.

3 Skjelvende føtter 5 OO 6lb + anker
Rett opp svaet via menge fine lister.
Marcin Piotrowski, mai 2019.

4 Katt i solnedgang 5– OO 6lb + anker
Rett opp svaet.
Stein P.  Stokholm, mai 2019.

5 Gul snø 5– O 5lb
Rett opp lengst til høyre på veggen.
Felles anker med Katt i solnedgang, men eget anker kommer.
Lars Audun Nornes, juni 2021.

3

4

Jungelsvaet ligger litt nord for den gamle parkeringsplassen (like ved kiosken). 
Svaveggen er skjult av skogen, har moderat bratthet, og er litt over 10 meter høy. 
Klatringen er relativt lett, og krever mer svateknikk enn fingerstyrke. Veggen er godt 
egnet for nybegynnere og barn.~ 70° 

 10m -
15 m 
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1 Nordsjømuskelen 7 6c O 5lb + ringer
Ruta lengst til venstre, gjennom en slags bulk.
Lars Audun Nornes, november 2018.

2 Sand mellom tærne 6– 6a O 6lb + anker
Rett opp veggen via en liten sprekkformasjon.
Jeanette Wagelid, november 2018.

3 Smak av sommer 5 O 6lb + anker
Variert klatring forbi en hylle og en slags egg.
Lars Audun Nornes, november 2018.

1
2

3

Tegneveggen - venstre del

Tegneveggen er en mørk (nesten svart) vegg nærmest den gamle parkeringplassen. 
Rutene starter rett opp fra asfaltert gangvei, kortere anmarsj skal du lete lenge etter. 
Venstre del av veggen er omtrent vertikal, ca. 10 m høy og har 3 ruter, der den ene er 
markert hardere (og litt brattere) enn de 2 andre.

80°
-  90° ~ 10m 
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4 Edderkopp i sommerkjole 6+ 6b OO 5lb + anker
Rett opp vertikal vegg.
Jeanette Wagelid. mai 2019.

5 Presise sandaler 7/7+ 6c+ OO 5lb + anker
Halvbratt start rett opp fra sanden.
Jeanette Wagelid. mai 2019.

6 Jobber med saken 8/8+ 7c OO 6lb + ringer
Markert overhengende egg.
Lars Audun Nornes, 07.08.2019. 

7 Fest på stranda 6+ 6b OOO 6lb + anker
Svakt overhengende klatring på store tak.
Lars Audun Nornes, november 2018.

8 Baywatch 7– 6b+ O 5lb + anker
Stifinning opp svakt overhengende vegg.
Lars Audun Nornes, november 2018.

9 Solstråla 6+ 6b O 5lb + anker
Vertikal veggklatring.
Daniel Barajas, mai 2019. Kreatør: LAN, nov. 2018.

10 Sommerstemming 5– OO 4lb + anker
En liten og fin (men litt for kort) diederformasjon.
Jeanette Wagelid, mai 2019.

11 Lillesvaet 3 O anker
Kort og grei topptaurute for de ferskeste.
Toppanker kan klippes fra toppen av veggen.
Nillas Skjeflo, 2020.

4 5 6 7 8 9 10

Tegneveggen - høyre del

Høyre del av Tegneveggen er fra vertikal til svakt overhengende, med et parti som er 
markert brattere. Høyden er rundt 10 meter. Også denne veggen har særdeles kort 
anmarsj. Flere av klatrefeltets beste og hardeste ruter finner du i denne sektoren. 
Veggen har tidligere hatt et gammelt topptau-anker like ved ankeret til Baywatch.

90°
- 100° 

~ 10m 
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