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New Wave

Klatrefeltet Hell består i hovedsak av to vegger. Hovedveggen er den største 
og bratteste, med massevis av harde og flotte ruter. Fører for Hovedveggen 
finner du i NTNUIs Trønderrock (litt utdatert). Den andre og nyere veggen er 
New Wave, som ble utviklet fra 2016, og som du nå sitter med føreren for. 

New Wave ligger et trinn i terrenget nedenfor Hovedveggen, og er meget barne- 
og nybegynnervennlig. Her er det massevis av lette og moderate ruter i hyggelige 
omgivelser, men det finnes også noen litt hardere utfordringer. 

Hoveddelen av New Wave er ca. 100m bred og 10-15m høy.  Under veggen er det 
for det meste flatt og fint, med gode muligheter for barnelek av ymse slag. Veggen 
er nordvendt og får lite sol, men flaten nedenfor får likevel en del sol når sola står 
høyt nok på himmelen om sommeren. New Wave har mindre vannsig enn hoved-
veggen, og det er stort sett mulig å klatre her så lenger det ikke er snø og is.
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New Wave - fjellkvalitet og utstyr

New Wave ligger bare noen få meter fra Hovedveggen på Hell, men er likevel av en 
helt annen bergart og fjellkvalitet. New Wave består av sedimentære lag (Metasand-
stein) som er skråstil. Dette gir andre formasjoner å klatre på enn i Hovedveggen. 
Her dreier det seg mest om lister og kanter av ulike dimensjoner.

Fjellet her er ganske mykt. Alle rutene (nesten) er utstyrt med rustfrie limbolter. 
Rutene er boltet relativt tett for å være nybegynnervennlige, og så godt som alle 
rutene har toppanker med to rustfrie stålkarabiner for enkel innklipping og retur. 
(En rute 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 på New Wave er rundt vertikale eller litt slakere, men med noen mindre 
overhengende partier. 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.

Besøk fra Finland
Livet er herlig dere
Foto: Lars Audun Nornes



New Wave - historie

New Wave ble oppdaget i april 2015 av Lars Audun Nornes og Iver Kjøglum, som var 
på pappaperm-tur for å gjøre seg bedre kjent i området. Veggen de fant var svært 
begrodd, men likevel full av fine formasjoner. Siden veggen lå et steinkast unna 
(bokstavlig talt) resten av klatrefeltet Hell, var den verdt å bruke litt tid og krefter på. 
Flere klatrere har vært klar over veggen eksistens, men uten å gjøre noe med den.

Stjørdalsklatrer Jeanette Wagelid ble informert om veggen, og ble også invitert 
til å bidra med pussing og bolting. Etter mye rensing ble de første rutene boltet 
og klatret våren 2016. Sektoren fikk navnet New Wave, oppkalt etter alle de artige 
formasjonene i veggen. Siste tilskudd til New Wave kom våren 2022, med den lille 
veggen Forretten som ligger like ved stien opp til hoveddelen av New Wave.

Da de første rutene ble klatret lå veggen midt i tett skog. Denne skogen forsvant 
imidlertid høsten 2016, og nå er området helt åpent. 

Besøk fra Sverige
En liten svingom

Foto: Lars Audun Nornes



New Wave - adkomst

Kjør E6 til Stjørdal. Når du nærmer deg flyplassen, følg skilitingen mot Selbu (Fv 
705). Følg veien ca. 2 km sørøstover (målt fra E6), og sving til venstre inn på vei 
skiltet mot bl.a. Hegra og Tønsåsen (Fv 26, Sørsidevegen). Følg denne veien ca. 
900m til du kan svinge til høyre, skiltet mot Stadion. Sving deretter inn på grusveien 
til høyre og parker på parkeringen. (Google maps: Hell Klatrefelt Parkeringsplassen). 
NB! Camping forbudt på parkeringsplassen.

Følg skiltet sti fra parkeringsplassen, over bro og langs jordet. Etter jordet deler 
stien seg, og du kan gå til venstre mot New Wave eller til høyre mot Hovedveggen. 
Det er også skiltet sti mellom sektorene lenger inne.

Hell, Hovedfeltet
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1 prosjekt (Helltrappa) ~ 3
Veldig lett klyving på store gode tak.
Ikke boltet enda.

2 Datachip 4 O 5lb + anker
Mye store og gode tak like til høyre for renneformasjon. 
Torstein Kjøglum, 2017.  Kreatør: LAN, 2017.

3 Alt e bra 4 O 5lb + anker
Hyggelige lister like til venstre for renne med tre.
Lise Marita Aune, 2017. Kreatør: LAN, 2017.

4 Hængshot 4+ O 6lb + anker
Variert klatring til høyre for renne.
Martin Rugelsjøen Lie, 2017. Kreatør: LAN og JW, 2017.

5 Odd å fall 5– O 5lb + anker
Rett opp vegg via gode lister og lommer.
Patrick Eriksen Carstens, 2017. Kreatør: LAN og JW, 2017.

6 Mytji mose 5 O 5lb + anker
Rett opp vegg via gode lister og lommer.
Bjørn Solem, 2016. Kreatør: LAN og JW, 2017.

7 Prismerisset 4 O 6lb + anker
Følger markert rissformasjon.
Mats Nakken, 2016. Kreatør: LAN og JW, 2016.

8 Ekornlinja 4 O 6lb + anker
Følger rissformasjonen lengst til høyre på veggen.
Henrik Berg Karlsen, 2016. Kreatør: LAN og JW, 2016.

New Wave - venstre del

3 4 5

Venstre del New Wave har en fin samling relativt korte og lette ruter. Veggen er litt 
slakere enn vertikalt, og har mange gode lister og hull. Det er tett mellom boltene, 
og veggen er meget nybegynnervennlig. Alle rutene er utstyrt med limbolter og 
rustfrie stålkarabiner i toppankerne.
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New Wave - kløfta

9 Omvendt Z 5 OO 7lb + anker
Markert rissformasjon opp svaflate.
Marius Rülcker Brekken, 2016. Kreatør: LAN & JW, 2016.

10 Noe helt annet 8– 7b OO 5lb + anker
Følger markert overhengede egg.
Følger du eggen hele veien er det enda hardere.
Lars Audun Nornes, 2016. 

11 Klovnefisk 5+ OO 5lb + anker
Fin klatring langs kanten. 
Linn Kathrine Yttervik, 2016. Kreatør: LAN & JW, 2016.

12 Kantblind 6– 6a OO 5lb + anker
Fin klatring på gode lister.
Stian Nakken, 2016. Kreatør: LAN & JW, 2016.

13 Joggesko 4– O 5lb + anker
Følger høyre side av markert sprekk.
Torstein Kjøglum, 2018. Kreatør: LAN, 2018.

14 Asam 5+ O 5lb + anker
Rett opp vegg via små lister. 
Torstein Kjøglum, 2018. Kreatør: LAN, 2018.

15 Lettere opp enn ned 5- O 5lb + anker
Følger marker sprekkformasjon.
Tore Karlsen, 2016. Kreatør: JW, 2016.
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Her finner du flere lette og hyggelige ruter. Det er fremdeles tett mellom boltene og 
ganske nybegynnervennlig. Unntaket er selvfølgelig inne i selve kløfta, der den ene 
overhengende ruta skiller seg fullstendig ut. Ruta Noe helt annet har også en enda 
hardere variant; følg eggen hele veien - da er graden nærmere 8+.
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New Wave - midtre del

16 Hel hvete 7/7+ 6c+ O 5lb + anker
Listekrimp i bratt terreng.
Lars Audun Nornes, 2016.

17 Kløftorikk 5 O 6lb + anker
Følger markert sprekk.
Yngve Trang, 2016.

18 Hyllekrasj 7 6c O 5lb + anker
Opp på hylla og videre rett opp veggen.
Lars Audun Nornes, 2018.

19 Polynomdrops 5– OO 5lb + anker
Store gode tak nesten hele veien.
Flere mulige startvarianter, lettest helt fra venstre.
Jeanette Wagelid, 2016.

20 Lykkeliten 6+ 6b OOO 6lb + anker
Rett opp hele pillaren.
Linn Kathrine Yttervik, 2016. Kreatør: LAN og JW, 2016.

21 Kvadratrosa 7– 6b+ OO 6lb + anker
Opp fin vegg og diederformasjon.
Jeanette Wagelid, 2016. Kreatør: LAN, 2016. 

22 Prinsessebulderet 6 6a+ OO 5lb + anker
Først lett klyving, så bratt og morsomt.
Jeanette Wagelid, 2016.

16 17 18

Midtre del av New Wave er ganske variert. Her finner du både nybegynnervennlige 
koseruter og småkjipe krimpe-testpiecer. Det er forøvirg lurt å klippe alle boltene 
selv om det er tett mellom de. Det er fort gjort å krasje i hyller eller andre formas-
joner om man skulle falle.

80°
- 95° ~ 12m 
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New Wave - Hovedveggen

23 prosjekt (Her lukter det kjempesprekk) ~ 4
Rett opp renna - ikke boltet enda.

24 Bølgefunksjonen 5- O 3lb + anker
Langt opp til første bolt fordi vi ikke ønsker bolt i den store blokka som 
man klatrer over. Blokka er imidlertid fastklemt og trygg å klatre på.
Jeanette Wagelid 2016.

25 Runddansen 6 - 6a OO 5lb + anker
Variert klatring med mange gode tak.
Jeanette Wagelid 2016.

26 Livet er herlig dere 6+ 6b OO 6lb + anker
Et flak laget litt hul lyd og er nå sikret med en egen bolt.
Jeanette Wagelid 2016.

27 Kosinuet 6+ 6b OO 7lb + anker
Lange strekk mellom gode tak, eller motsatt.
Lars Audun Nornes, 2016.

28 Hyperbelen 6 6a+ OO 7lb + anker
Fin veggklatring.
Lars Audun Nornes, 2016.

29 Koffeinkurvene 6+ 6b OO 8lb + anker
Opp veggen via mange gode lister.
Lars Audun Nornes, 2016.

24 26

Hovedveggen er den høyeste og mest markerte delen av New Wave. Da vi begynte 
å rengjøre veggen her trodde vi det kanskje skulle bli plass til 10 ruter på New Wave, 
men de ble etter hvert mange flere. Hovedveggen er stort sett lett i starten og litt 
brattere og hardere i toppen.

80°
- 90° ~ 15m 
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30 Det kritiske punkt 7– 6b+ O 8lb + anker
Først behagelig sva, så overheng med crux.
Lars Audun Nornes, 2016.

31 Skjæringspunktet 7– 6b+ OO 8lb + anker
Ingen hemmelighet at det må krimpes på lister.
Lars Audun Nornes, 2016.

32 Lykkebuen 6+ 6b OO 8lb + anker
Først behagelig sva, så bølgete overheng med crux.
Lars Audun Nornes, 2016.

33 En liten svingom 6– 6a OO 8lb + anker
Følger kanten oppover veggen.
Dette var New Waves første rute.
Jeanette Wagelid, 2016. Kreatør: LAN, 2016.

34 Overflaten 5 OO 6lb + anker
Fin lett klatring opp svaplate.
Lett klyving for å komme opp til starthylla.
Jeanette Wagelid, 2016. Kreatør: LAN, 2016.

35 prosjekt ~ 4
Lett diederklatring - ikke boltet enda.
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New Wave - Hovedveggen

Høyre del av Hovedveggen er den høyeste delen av New Wave. Her er rutene ikke 
lenger like nybegynnervennlige, og man må faktisk ta i litt, selv om man finner riktig 
beta. Veggen er svaaktig i første halvdel, men blir deretter svakt overhengende før 
den legger seg litt igjen i toppen.

80°
-  95° ~ 15m 
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36 prosjekt ~ 4
Veldig lett diederklatring - ikke boltet enda.

37 Cresendo 6+ 6b OO 7lb + anker
Følger en rampeformasjon opp mot venstre.
Ekspansjonsboltene skal byttes med limbolter.
Daniel Barajas, 2017. Kreatør: LAN, 2017.

38 Helt på kanten 8 7b+ OO 5lb + ringer
Følger den overhengende eggen.
Thomas Scheiber, 2016. Kreatør: LAN, 2016.

39 Hverdagssvada  5 O 7lb + anker
Først en slags renneformasjon, deretter svaplate med lister og hull.
Jeanette Wagelid, 2017.
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New Wave - høyre del

Lengst til høyre på New Wave er det en markert overhengende vegg, som dessverre 
er skuffende fri for klatrebare formasjoner. Vi har likevel klart å lage noen ruter ute på 
sidene. Den ene ruta er både bratt og hard, og ble førstebesteget på flash-forsøket. 
Litt lenger til høyre er det også ett topptauanker beregnet på barneklatring.

80°
- 100° 
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Forretten, venstre

41

Venstre side er dominert av et stort overheng. Veggen er relativt kort, og du rekker 
neppe å bli særlig pumpa - men veggen tilbyr likevel en del utfordrende klatring. 
Til venstre for overhenget finner du et sva med muligheter for behagelig lette ruter, 
mest egnet for barn og relativt ferske klatrere.

40 42 43

40 prosjekt (Homeboy) ~ 4
Veldig lett diederklatring - ikke boltet enda.

41 prosjekt (Selbuvotten) ~ 8 ~ 7b+
Bratt og rart, men artig og utfordrende klatring. 
Ikke ferdig boltet enda

42 Satan-expert 6– 6a OO 4lb + ringer
Følger er formasjon mot høyre.
Torstein Kjøglum, mars 2022. Kreatør: LAN, 2022.

43 prosjekt (Bare potatis) ~ 7- ~ 6b+
Rett opp overhenget og inn på svaet.
Ikke ferdig boltet enda.

~ 8m 

70°
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Forretten, høyre

44
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44 Holy riders 4 O 5lb + anker
Lett klatring opp svaparti med dieder i toppen. 
Torstein Kjøglum, mars 2022. Kreatør: LAN, 2022.

45 Svimmel 5 O 5lb + anker
Opp svapartiet på venstre side av markert egg. 
Torstein Kjøglum, mars 2022. Kreatør: LAN, 2022.

46 Kvantemekanikk 7– 6b+ OO 4lb + ringer
Opp høyre side av markert egg. 
Torstein Kjøglum, mars 2022. Kreatør: LAN, 2022.

47 prosjekt (Rølp Fiction) ~ 6+ ~ 6b
Diederformasjon.
Ikke ferdig boltet enda.

48 prosjekt (Hodet under vannet) ~ 4
Diederformasjon.
Ikke boltet enda.

46

47
48

~ 10m 

Høyre side er dominert av en markert og formasjonsrik egg. Svaet like til venstre 
for eggen har et par ganske enkle ruter, mens selve eggen og diederet like til høyre 
kanskje er litt vaskeligere enn hva man først skulle tro. Lenger til høyre blir veggen 
mer og mer rotete, men det blir trolig minst en rute til.
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