


Litt om klatring 
Klatring er en av de hurtigst voksende idrettene i 
Norge. 

Hvorfor strømmer så mange til klatring? Unge og 
gamle, barn og foreldre, personer med og uten 
funksjonshemminger.

Det klatres inne og ute, sommer og vinter – på 
steiner, små klipper og i store fjellvegger.

Kildene til klatreglede er mange og forskjellige for 
hver enkelt klatrer.



HVEM ER KLATRERNE?

Få aktiviteter spenner så vidt som klatring. 

• første øvelse er å klyve ut av barnesenga 
og opp på kjøkkenbordet 

• de fleste avanserer til trær og steiner 
• og noen ender opp på klipper, fjell og 

alpine tinder. 



Den gamle høvding, 
- på spørsmålet om hvorfor han 

begynte å klatre: 

- det var ikke jeg som begynte; 
- det var dere som sluttet!



Veilederen har tre hoveddeler med
forskjellige formål og målgrupper:

DEL 1: Behov, konsept og planlegging. 

DEL 2: Aktuelle krav og råd for 
byggeprosessen. 

DEL 3: Forvaltning, drift og vedlikehold av et 
ferdig anlegg. 



Godt eksempel…
• Stor klatreflate
• Mange ulike ruter
• Mange og varierte ruter 

– enkle og utfordrende



Dårlig eksempel….
Bør ikke ha flere slike 
klatrevegger…. 



To ulike kategorier klatreanlegg

Tauanlegg

Buldreanlegg 



Tauanlegg
Mindre anlegg:
• bredde min 12 m, overheng min 5 m, takhøyde min 10 m

Mellomstore anlegg:
• bredde min 18 m, overheng min 8 m, takhøyde min 13 m

Store anlegg, nasjonale anlegg:
• bredde min 22 m, overheng min 12 m, takhøyde min 15 m, 

opp til 20 m.

Spesielle krav til konkurransevegger



Klatreanlegg- sikkerhet 

HMS FOR KLATREANLEGG ER 
GODT BESKREVET PÅ NKF 
NETTSIDER



Buldreanlegg

Typisk høyde 3 - 5 m

Lengde og areal på vegg etter behov og 
tilgang på gulvflate

Ingen form for sikring i veggen

Små buldreanlegg skal fungere for både 
nybegynnere og aktive klatrere; bør ha 
minimum 50 m² gulvflate, og 120 m² 
klatrevegg.



Buldreanlegg - sikkerhet
Tjukkas på gulvet, må sikres mot 
forskyvning 



Norges Klatreforbund -
www.klatring.no

http://www.brattkompetanse.no/

www.idrettsanlegg.no/

Publikasjoner om idrettsanlegg 

http://www.klatring.no/
http://www.brattkompetanse.no/
http://www.idrettsanlegg.no/

