
60 minTransfarelv    Himmeldalisen

Sees fra store deler av Alta, bred og fin i Transfarelvdalen. Flott 
utsikt over Altafjorden, fjella vestafor og Alta.

Gå fra innerste gård i Transfarelvdalen (Miljødesign) 2 km in-
nover og sving opp Himmeldalen. Gå opp ur og bratt skog til 
høyre for nedenfor fossen til du kommer opp på hylle med stor 
stein (nedenfor hylla er isen som oftest veldig tynn). Nederst er 
fossen slakk. Lenger opp er den brattest i venstre del. Vertikal 
høyde ca 100 m. Foto ovenfor viser Christer Harnesk i den brat-
teste delen av Himmeldalisen.

1 Himmeldalisen WI3 3 tl ***
Først 50 meter lett klatring på forholdsvis tynn is som kan være dårlig å sikre 
i, så 30 m med 70 grader bratt is. Så kommer 25 m med flere muligheter, 
slakkest helt til høyre eller 90 grader bratt midt på og til venstre, med noen 

avsatser. De neste 25 m smalner fossen av med berg på begge sider, slakkere 
klatring, med noen bratte partier. Siste 20 m er lett til topps med noen opptak. 
FA 1992 Vegard Lund og Kjell Arne

2 Elgen Ignis WI4 4 tl *
Start nede til høyre for Himmeldalisen, ut mot høyre og opp via søyle(r). 
FA jan 2013 Bjarte Skille og Vegard Lund

3 Over the hills and far away WI4 1 tl **
Anmarsj/klyving opp knaus fra høyre. 40 m høy is på nordsida av dalen, i 
kanten av høyt berg videre innover dalsida. 
FA 25.01.2019 Torgrim Dahl, Ørjan Thomassen. Foto neste side nede til v.

Videre innover i Transfarelvdalen er det flere iser, særlig på 
sørsida av elva.
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15 min Slayer-lia  Transfarelv

4 Divine Intervention WI5 2 tl *
Tynt. FA 22.01.2019 Torgrim Dahl, Ørjan Thomassen

5 Gates of tomorrow WI4 3 tl **
Taulengdene er WI3, WI3 og WI4. Tredje taulengde avslutter inni ei hule.
FA: 23.01.2019 Ørjan Thomassen, Torgrim Dahl. Foto til høyre.
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15 minTransfarelv    Vriompeisan

På nordsida av Nussura er det flere alpine linjer. Når skogs-
veien ikke er snødd igjen kan man parkere rett nedenfor ruta 
Vriompeisan, og har 15 min å gå opp til innsteget over elva og 
opp ur og bratt skog. Ellers kan man gå 2 km  fra innerste gård 
i Transfarelvdalen (Miljødesign). Parkerer du ved skogsveien, 
sørg for at traktor lett kan passere.

Vriompeisan WI3, M4 200m **
1) WI3, 30 m. Loddrett parti i øvre del før stand på is.
2) WI3, 50 m. Rampe og renne opp til stand på is.
3) M4, 60 m. Flere bratte opptak med artig klatring på fjell, mose og noe is. 
Sparsomt med sikringsmuligheter (kamsikringer, korte isskruer). Stand i bjørk 
nedenfor hylle.
4) M4, 60 m. Bratt trangt opptak på tynn is. Etterhvert er letteste vei til topps 
hyller mot høyre. Alternativt bratt miksklatring direkte til topps (ikke gått, 
bankebolter).
Fire rapeller fra bjørker og v-anker ned ruta.
FA 09.01.2021 Torgrim Dahl, Bjørnulf Håkenrud
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15 min   Bjarte Skille på første taulengde av Borrasbekken febr. 2011. Foto Anders Rake
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45 minTransfarelv    Nussurabekken

Kjør E6 nordover fra Alta og ta av til høyre før bru over Trans-
farelva. Mulig å parkere i kanten av veien ved et lite kryss. (Når 
det ikke er snø kan man kjøre helt inn mot Nussura.) Gå inn 
traktorvei mot Nussura, et stort berg som ligger midt ut mot 
Transvarelvmoen. Hold traktorvei og etterhvert sti innover til 
høyre for Nussura og få Nussurabekken oppe til venstre.

5 Nussurabekken WI3 4 tl *
1) WI3, 25 m. Dannes seint. Kan omgås til høyre, utenfor foto ovenfor (foto 
nedenfor). Gjennom skog til neste innsteg.
2) WI3, 30 m. Stand ved bjørk på tvers oppe i bekken ovenfor (foto til høyre).
3) WI1, 30 m. Opp til stand under neste foss.
4) WI3, 25 m. Slakere siste taulengde enn 1 og 2. Stand ved bjørk.
FA 03.02.2008 Anders Rake, Bjørnulf Håkenrud (foto til høyre 1. taulengde)
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45 min Borrasbekken  Transfarelv

Borrasbekken gir variert klatring, i starten nede i juv, etterhvert 
høyt over dalen med flott utsikt. Vertikal høyde 120 m, i flere 
etapper der de nederste er brattest. Fossen er lett synlig fra E6. 

Etter Alta, ta til høyre før bru over Transfarelva. Mulig å 
parkere i kanten ved et lite kryss. Gå traktorvei mot Nussura, 
et stort berg som ligger midt ut mot Transfarelvmoen, ta inn til 
høyre for berget (1,5 km på vei) og så er det 600 m gjennom 
skogen. (Kjørbart helt inn til Nussura når det ikke er snø.)
Retur ned lia til venstre for fossen sett forfra. Traverser et par 
hundre meter og gå renne ned i sida.

6 Borrasbekken WI4 4 tl ***
Første taulengde er brattest, 30 m. Andre er 40 m. Tredje er flatt inn i et juv til 
høyre og opp under der fjerde taulengde (60 m) reiser seg.
Foto til høyre er fra 1. taulengde 01.12.2014. Snudde pga. dårlig is. 
FA? 05.1996 Vegard Lund og Bjarte Skille

Artig P WI3 1 tl *
Sørvest for Borrasbekken, utenfor til høyre på foto ovenfor. FA 20.04.2016 
Bjørnulf Håkenrud, Torgrim Dahl

Aprilmiks M4 1 tl ***
Ovenfor Artig P, til høyre for kort is oppunder skoggrensa. FA 20.04.2016 Tor-
grim Dahl, Bjørnulf Håkenrud
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