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Bultpolicy för Göteborgs Klätterklubb  

Göteborgs klätterklubbs bultpolicy är riktlinjer för placering av borrbultar (benämns 
som bult i dokumentet) inom Göteborgs klätterklubbs klubbområde.  
 

Göteborgs klätterklubbs klubbområde är de klippor som ligger i Göteborgs 
närområde och som beskrivs i förare över Göteborgs klätterklippor. Dock inte en 
klippa som uttalat liggande på en annan Klätterklubbs område.  
 

Om en ny klippa upptäcks i gränslandet mellan Göteborgs klätterklubbs område och 
någon annan klätterklubb tas ett gemensamt beslut mellan klubbarna om klippan skall 
ingå i något av klubbarnas område.  
 

Följande punkter skall uppfyllas vid bultning av leder och ankare i Göteborgsområdet: 
 

1. Access: Tillstånd från markägare samt i förekommande fall dialog med 
närboende, länsstyrelse etc. skall vara avklarat. OBS! Markägare äger inte 
alltid rätt att ta beslutet själv. 

2. Längd: Leden bör vara minst tio meter lång. 
3. Kvalitet: Leden skall ha en naturlig linje och bör hålla en någorlunda jämn 

svårighetsgrad. Klippan skall vara solid. 
4. Ledavstånd: Lederna får inte gå för tätt. Det skall till exempel inte behöva 

definieras vilka grepp som får användas. Korsar lederna varandra kan givetvis 
samma grepp och eventuellt samma utsteg användas. Nya bultade leder får inte 
ändra karaktären på befintliga leder. 

5. Rensning: Rensa nya leder från lösa block och stenar. Rensning av vegetation 
ska ske i samråd med markägaren. 

6. Gamla leder: Leder som klättrats i befintligt skick (utan bultar) får ej bultas i 
efterhand, gäller även topprepsleder. Undantag kan göras i samråd med 
Göteborgs klätterklubbs årsmöte och om möjligt förstabestigaren. 

7. Bultars material: Bultar skall vara av en sådan kvalité att en mycket lång 

livslängd kan uppnås. Kvalitén bör vara rostfri A4, eller motsvarande. 
8. Ankare: Om en led utrustas med ett bultat ankare så skall ankaret bestå av 2 

oberoende bultar. Samma regler gäller för placering av bultar till ankare som till 
bultar för ledklättring. 

9. Mixade leder: Leder som till viss del saknar naturliga placeringar kan 

kompletteras med bultar, i så fall kallas de mixade. Eventuella bultar skall 
skydda för markfall eller fall i hylla. 

10. Helbultade leder: På helbultade leder (sportleder) ska bultarna placeras så att 
de skyddar från markfall eller fall i hylla. Leder som i annat fall skulle vara 

mixade kan helbultas i sportklätterområden. 
11. Sportklätterområde: Ett sportklätterområde är där leder huvudsakligen säkras 

med bultar. Vilka områden som skall räknas som sportklätterområde bestäms 
av Göteborgs klätterklubbs styrelse och konfirmeras eller avslås av årsmötet. 
Alla leder bör ha ankare. Går det att göra en naturligt säkrad led i detta område 

bultas denna inte. 
12. Bultfria områden: Ett bultfritt område är där inga (ytterligare) bultar får sättas. 

Vilka områden som skall räknas som bultfria område bestäms av Göteborgs 
klätterklubbs styrelse och konfirmeras eller avslås av årsmötet. Se bilaga. 
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Bilaga till Bultpolicy 

 

Bultfria Områden 

Klippa  Område  

Fjällbo, Utby och Gärdsås  Hela Utbybergen, från och med Resilin 
till och med Gärdsås, med undantag 
för Rabiesväggen och Bäckravinen. 

 

Great crack-väggen  Lexby  

Hela området  Sandsjöbackar  

 

Sportklätterområden 

Klippa  Område  

Hela området  Hyltebergen  

Rampen  Fjällbo  

Glömda väggen  Fjällbo  

Hela området  Gunnilse  

 


