
Klippklättring i Liden

En liten guide och inspiration för sommarklättring i omgivningen

Bergsportcenter 



Överblick och generell information
• Under flera decennier har det i liten skala klättrats på bergen i dalgången. Ingen eller bristfällig 

information finns om lederna. Under de sensate åren har några Sundsvallskättrare med Fredrik 
Nyberg i spetsen utvecklat en klippa även för sportklättring. Här tänkte vi försöka skapa en liten 
överblick även för er som inte är premium abonnenter på 27 crags.


• Vid rensning av leder, bultning eller borttagning av träd krävs kontakt med markägare INNAN vi 
fortsätter. Vi känner de flesta markägarna i området och kan hjälpa till vid funderingar om nya berg. 
Flera berg erbjuder spännande äventyr med routefinding och tradklättring.


• Göteborgsväggen - Sportklättring. Parkering vid bergsportcenter sedan stig rakt upp till klippan. 


• Vettenryggen - Tradklättring. Parkering längs vägen till Vättaberget. Toppen är en bra plats för att 
reka med kikare innan klättringen. Promenad längs åkerkant eller via slalombacken och skogen. 


• Respektera eventuella rovfåglar som ibland häckar på olka platser längs dalgången. Var 
uppmärksam på störda fåglar och håll dig uppdaterad från acessdatabasen. 
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Göteborgsväggen
• Sportklättring på bitvis överhängande klippa. Klippan är östvänd och 

skuggad på eftermiddagen. Bultade sprickor med potential även för 
trad klättring. Fredrik Nyberg har både varit drivande i utvecklingen 
och har även gjort en tryckt förare över detta område och fler klippor i 
Medelpad. Den finns att köpa hos Sundsvalls Klätterklubb eller 
genom webshopen i länken nedan. Här hittar ni bland annat en av de 
hårdare lederna i norrland, Veiron 8a+, gjord av Hannes Puman 2020.


• https://www.vulkanmedia.se/klippklattring-i-sundsvall/


• https://27crags.com/crags/liden
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Vettenryggen
• Skarp kant på nackberget som kan klättras i flera varianter. Sök och hitta din egen 

tur. Skarpa ryggen kan vara lite tunn att säkra men den kan kringgås till höger. 2-4 
replängder. Ca 100m klättring.


• Scrambling upp i ränna till första standplats vid träd. Klättra sedan upp och ut på 
högra ryggen. Svaplatta upp till hylla på eggen av ryggen eller lättare upp höger. 
Ryggen ger delikat luftig 4+ klättring sedan flack promenad till nästa väggparti. 
Stand och sedan ut på den magnifika sluttade hällen. Ut på nästa rygg och sedan 
vidare rakt upp. Stand i träd på toppen. Välj lättare väg upp eller klättra det 
avslutande fina diedret upp till fikaplatsen på yttre hörnet. 


• Retur längs berget ca 200m och sedan ner i första tydliga ravinen. Blockigt med 
ok utan rep. Gena rakt ner i skogen så kommer man ut på hygget nedanför berget.
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Vettenryggen
• Skarp kant på nackberget som kan klättras i flera varianter. Sök och hitta din egen tur. Skarpa ryggen kan vara lite tunn att säkra 

men den kan kringgås till höger. 2-4 replängder. Ca 100m klättring i 4 a registret. Orensat och mossigt men luftig med fina vyer. 
Flack och lätt klättring. Mindre repdrag med kortare replängder. Bra introduktion till trad och fjällklättring i flera replängder. Går att 
klättra vintertid i kombination med skjutbaneisarna (8).  Lättare väg upp finns till höger om ryggen.


• Parkering längs vägen till Vättabergets topp. Ryggen syns tydligt från vägen.


• Scrambling upp i ränna till första standplats vid träd (1). Klättra sedan upp och ut på högra ryggen. Svaplatta upp till hylla på 
eggen av ryggen och stand på hylla (2) eller lättare upp höger. Ryggen ger delikat luftig 4+ klättring sedan flack promenad till 
nästa väggparti. Stand (3) och sedan ut på den magnifika sluttade hällen (4). Ut på nästa rygg och sedan vidare rakt upp. Stand i 
träd på toppen (5) Välj lättare väg upp eller klättra det avslutande fina diedret (6) upp till fikaplatsen (7) på yttre hörnet. Väggarna 
nedanför erbjuder mer lätt tradklättring för den som vill utforska mer. Mycket lämpligt område att utveckla för lätt tradklättring. 
Hjälp till och bevara det som en sådant område.  En mer detaljerad beskrivning av detta område planera. Hör gärna av dig om du 
klättrat något kul. 


• Retur till vänster längs berget ca 200m och sedan ner i första tydliga ravinen. Blockigt med ok utan rep. Gena rakt ner i skogen så 
kommer man ut på hygget nedanför berget.
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Start från standplats i en tall Vy från ryggen ner mot andra standplats på hylla
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Vettenryggen

Sista klättringen leder upp till en av de finsate fikaplatserna längs dalgången
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