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Bydelsfeltene

Fjellsiden
Bydelsnært felt med et par flotte naturlig sikrede ruter i riss samt boltede ruter av høy kvalitet
spesielt i øvre sjikt av seksertallet. De fleste rutene går på sva. De siste årene har spesielt det
nedre feltet blitt lite brukt og er i ferd med å gro igjen. Det er nylig fjernet noen trær foran veggen for å gjøre det luftigere og mer tilgjengelig, men det er likevel inne i en skog og det vokser
fort til. Ta med stålbørste.
Adkomst
Fjellsiden nås enkelt til fots fra Bergen sentrum. Veggen ligger over og
litt nord for den gamle brannstasjon på Skansen, langs veien «Tippetue», og er lett synlig fra sentrum av Bergen. Gå eller kjør opp til
Skansen følg «Fjellveien» til fontenen og ta på skrå opp til venstre. Gå
rett fram (nordover) i lite kryss etter ca. 50 m. Nedre del av veggen
ligger så ved veien et par
tre svinger oppover. I svingen 50 m etter det nedre
feltet går det sti inn i terrenget til bunnen av det
øvre feltet. For å komme til toppen av det øverste
feltet er det lettest å fortsette 200 m, og så ta til
høyre inn på sti til utsiktspunkt. Det er 15 - 20
minutter å gå fra Bergen sentrum til feltet.
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Øvre felt

Øvre felt
Åpent prosjekt
Detaljer om ruten mangler.

*Enten enten eller eller, 6+
15 m, 4 bb, snufeste.
Dieder og renneformasjon.

Nedre felt
*Alice in wonderjam, 510 m, nat. sikret, snufeste.
Ruten går opp det venstre risset.
Graden er basert på at høyre riss ikke
benyttes. Fordel med kamkiler.
Lars Rogstadkjernet vår 1994

Lars Rogstadkjernet høst 1994
Baggens
disipler

*Baggens disipler, 7
25 m, bb, snufeste. Utsteg opp dieder
er tvilsomt sikret. Alternativt utsteg
som ruten til høyre.
Kjell Vathne 1990
Birk
Navnløs

Ronja røverdatter

Prosjekt
Enten enten,
eller eller

Gullhår

Bergen onsight

Saturday Night Beaver, 825 m, bb, snufeste.
Ukjent førstebestiger

**Gullhår, 6
30 m, 11 bb, snufeste.
Yngve Grannes 1990
Nedre felt

**Bergen onsight, 730 m, 10 bb, snufeste. Variert på hull,
riss og sva.
Lars Rogstadkjernet 1990

***Ronja Røverdatter, 6+
23 m, 9 bb, snufeste. Flott sva med
riss og hull/lommer.
Lars Rogstadkjernet vår 1993

**Birk, 6
23 m, 9 bb, Felles siste bolt og snufeste med «Ronja Røverdatter».
Sigrunn Eliassen, Lars Rogstadkjernet vår 1993

Alice in
wonderjam

Tigertrøbbel
Prosjekt
Tunfisk og
tøytigre

Duften
av grønn
papaya om
morgenen

Prosjekt

**Tigertrøbbel, 620 m, nat. sikret, snufeste.
Lars Rogstadkjernet vår 1994

**Tunfisk og tøytigre, 5+
20 m, 8 bb, snufeste. Variert klatring i
diedre, riss og på sva.
Lars Rogstadkjernet vår 1994

Lukket prosjekt
12 m, 6 bb, snufeste.
**Duften av grønn papaya om
morgenen, 612 m, 6 bb, snufeste.
Lars Rogstadkjernet vår 1994

Lukket prosjekt
12 m, 6 bb, snufeste.

