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 Omfang 

Det planlegges å bygge en gondolbane på Nesaksla i Rauma kommune. Banen skal etter 
planen bygges med bunnstasjon (Talstation) ved Norsk Tindesenter og 
Jernbanestasjonen. Toppstasjonen (Felsstation) skal bygges på Nesaksla like under 
topplatået (plattformhøyde ca. 695 moh). Mellom bunnstasjonen og toppstasjonen skal 
det bygges en mast på ca. 580 moh. Figur 1 viser plassering av de tre hovedelementene 
av gondolbanen. 
 

 
Figur 1. Oversiktskart med piler på bunnstasjon mastepunkt og toppstasjon på Nesaksla. 

 
 
NGI er engasjert av Nordplan AS som geoteknisk og ingeniørgeologisk rådgiver for 
gondolbanen, dvs. områdestabilitet og fundamentering av stasjonene og masten. Dette 
notatet er begrenset til områdestabilitet ved og fundamentering av masten og 
toppstasjonen på Nesaksla.  
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NGI ved Tore Valstad, sammen med Oddvin Myklebost fra Nordplan AS, utførte 2. og 
3. juni 2019 en befaring av de aktuelle områdene for masten og toppstasjonen på 
Nesaksla. Det ble da utført geologisk kartlegging og vurdering av tiltaksområdet, som 
er beskrevet i de påfølgende avsnitt. 
 
 
 Løsmasser og forvitring 

Toppen av fjellet Nesaksla er typisk for middels høye fjell i Norge, der fjellformasjonen 
er formet av kvartærgeologiske istider med polerte bergoverflater og skuringsstriper er 
fortsatt tydelig. Morenedekke varierer fra null på toppen opp til ca. 2 m i mindre søkk i 
berget. Det er et tynt lag med organisk jord og torv oppå morenedekket. 
 
Bergoverflaten er frisk og forvitring er begrenset til noen millimeter. Den observerte 
mekaniske forvitringen fra fryse-tine prosesser er på opptil en meter på topplatået. For 
det meste er det fast massivt berg i eksponerte overflater. Det er ikke forventet mekanisk 
forvitring av betydning i områder dekket med morene.  
 
 
 Berggrunn 

 
Figur 2 Dronefoto av Nesaksla med oppbygd sti og alternative plasseringer av mast (merket 

med rød og turkis sirkel). 

 
Berggrunnen består av fin til middels kornet gneis. Etter beskrivelsen til kartblad 
Ålesund (NGU, 1998) er gneisen sillimanitt og kvartsholdig. På enkelte steder det 
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grovkrystalline bånd og "øyer" langs foliasjonen1. Gneis kan derfor betegnes som 
øyegneis. Fastheten av gneisen er høy, med enaksial trykkfasthet større enn 100 MPa, 
kanskje opp til 250 MPa.  
 
Gneisen over den øvre delen av Nesaksla har en massiv karakter med en prismatisk 
struktur med stor blokkstørrelse (600 til 2000 mm)2. Foliasjonen har et fall på 75° mot 
sør-øst (fallretning 135°), det vil si at strøket er omtrent vinkelrett på Nesaksla-ryggen. 
Det er sporadisk sprekker langs foliasjonen, mest utstikkende partier som følge av 
frostforvitring. Steinen som er brukt i trappene på Nesaksla viser at gneisen har god 
kløyv langs foliasjonen, se figur 2. 
 
Berggrunnen på Nesaksla har generelt en massiv karakter. Ryggen står med steile sider 
Det er ett sett med dominerende, sub-vertikale sprekker. Disse sprekkene er orientert 
vinkelrett på strøket av foliasjonen (fall 85°, fallretning 235°/54°), dvs. tilnærmet 
parallelt med sideskråningene på Nesaksla-ryggen. Ett annet, mindre utviklet 
sprekkesett har fall 15° mot nordvest, dvs. i samme retning som ryggen på Nesaksla. 
 
Sprekkene parallelt med foliasjonen har stor til meget stor sprekkeavstand (600 til 
2000 mm). De er lite gjennomsettende og kan sjelden følges mer enn en til to meter. 
Sprekkeavstanden for de sub-vertikale sprekkene er middels til meget stor (200 til 
2000 mm) og lite gjennomsettende slik at de sjelden er mer enn to meter. 
 
Resultatet fra NGIs måling av sprekkeorientering er sammenstilt og presentert i 
stereografisk projeksjon. På vedlegg 1 er vist målingene ved nedre alternativ for 
mastepunktet (27 stk). På vedlegg 2 er vist målingene ved toppstasjonen (20 stk). 
Projeksjonen viser polene til foliasjonsplan og sprekkeplan i nedre halvkule. Det er små 
variasjoner mellom målingene på de to stedene, middelverdiene avviker bare noen få 
grader, se tabell 1. 
 
Tabell 1 Middelverdier for orientering (fall og fallretning) av foliasjon og sprekker. 

Sted Mastepunkt Toppstasjon 
Foliasjon og foliasjonparallelle sprekker 76° / 136° 78° / 136° 
Sub-vertikale sprekker 90° / 54° (234°) 81° / 234° 
Sub-horisontale sprekker 15° / 316° 18° / 320° 

 
 
 Steinsprangfare 

Det er lite spor etter steinsprang langs ryggen på Nesaksla. Under bratthenget ved 
mastepunktet var det enkelte skarpkantete stein som kan ha falt ut fra bratthenget. Her 
er det forutsatt sikring slik at steinsprang ikke kan treffe foten av masten. 
                                                 
1 Foliasjon, betegnelse for parallellstruktur i en metamorf (omdannet) bergart, består ofte i at plateformede mineraler (for eksempel glimmere) er 
parallellorientert. 
2 Deskriptive termer etter NS-EN ISO 14689-1:2004 Identifisering og klassifisering av berg; Del 1: Identifisering og beskrivelse 
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Traséen for gondolbanen følger stort sett ryggen på Nesaksla (figur 1). Det er derfor ikke 
mulig at steinsprang vil kunne treffe bærekablene eller gondolene.  
 
 
 Vurdering av mastepunktet 

På befaring ble to alternative plasseringer av masten vurdert se figur 2. Begge stedene 
ligger på massive sva se figur 3 og4. Mellom de to stedene er det en kløft som er fylt 
med grove blokker. Den skisserte masten skal ha fire bein som danner et kvadratisk 
fotavtrykk med ca. 10 m sidekant. Det er mulig å plassere masten utenom denne kløften. 
Bergmassen der masten skal fundamenteres (alternativ 1 og 2) er klassifisert etter RMR-
systemet (Bieniawski, 1989). Den gir en RMR-verdi mellom 80 og 85, som tilsvarer 
meget god bergmasse. På så god bergmasse vil tillatt grunntrykk være bestemt av 
betongfastheten.  
 

 

 
Figur 3 Massivt sva ved nedre alternativt for mastepunktet 

 
 
Et brattheng like over mastepunktet inneholder noen løs stein og blokk som kan gi 
steinsprang mot nedre del av masten, se figur 4. Dette henget må derfor sikres med bolter 
og nett. Et nett drapert over henget vi hindre sprang ut i lufta og holde løse stein langs 
terrenget. 
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Figur 4 Brattheng over nedre alternativ for mastepunktet Dette henget er forutsatt sikret 

med bolter og nett. 

 
 
 Vurdering av toppstasjonen 

Det er skissert to alternative plasseringer av toppstasjonen. Begge stedene er det massivt 
berg se figur 6). På det sørvestre stedet er det mindre bratt i fjellsiden nedenfor stasjonen 
enn på det nordvestre stedet. Fjellsiden har derfor marginalt bedre stabilitet på det 
sørvestre stedet. 
 
Ingen av de kartlagte strukturene har en orientering som gir mulighet for større 
utglidninger i fjellsiden under stasjonsområdet. De aktuelle sprekkene står enten sub-
vertikalt, eller med så lite fall (< 30°) at glidning ikke er mulig. Det sub-vertikale 
sprekkesettet er tilnærmet parallelt med fjellsiden og kan gi utfall av enkeltblokker ved 
velting (toppling). Det er imidlertid ikke funnet spor av større utfall i fjellsiden. Den 
globale stabiliteten av fjellsiden under toppstasjonen er vurdert som tilfredsstillende og 
bygging av gondolbanen er fullt forsvarlig. 
 
Bergmassen der stasjonen skal fundamenteres er klassifisert etter RMR-systemet. Den 
gir en RMR-verdi mellom 85 og 90, som tilsvarer meget god bergmasse. På så god 
bergmasse vil tillatt grunntrykk være bestemt av betongfastheten.  
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Figur 5 Trase for gondolbanen sett fra toppstasjon. I begge alternative plasseringene vil 

masten stå nedenfor ryggen over snøfonnen på bildet. Mastefundamentene blir 
derfor ikke synlig fra toppstasjonen. 

 
Toppstasjonen er planlagt forankret med etterspente stangankere. Sammenlignet med en 
stasjon som er stabilisert med bare egen vekt gir det vesentlig mindre inngrep. Man 
slipper da å sprenge ut for en motvektskasse under stasjonen. Ved å installere ankere 
med stupning innover i bergmassen vil man få en spennkraft som motvirker 
horisontalkraften fra kabelen på stasjonen. Ankerene kan installeres slik at funksjonen 
kan kontrolleres ved senere inspeksjon og revisjon av gondolbanen. 
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Figur 6 Massivt sva under Ottarhytta der toppstasjonen planlegges bygget. 
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