Tilstandsrapport med behandlingsforslag
Amundsenmasta i Ny Ålesund

Figur 1. Masta fotografert fra øst mot byen. Til høyre i bildet sees den store natursteinen som tjener som bardunfeste nr. 2.
På mastebeinet til venstre sees de to bolteskjøtene mellom de tre seksjonene.

Oppdrag: Befaring med påfølgende utarbeidelse av en tilstandsrapport som skal brukes til å søke
midler til fremtidig vedlikehold med bevaring av masta som mål.
Oppdragsgiver: Kings Bay A/S i Ny Ålesund
Utførende: Norsk Folkemuseum ved metallkonservator Jan Petter Brennsund
Befaring: 30/7 til 6/8 2018

Sammendrag
Masta ble reist søndag 19. april 1926 og var den nordligste basen for luftskipenes
nordpolekspedisjoner. Masta har fått minimalt med vedlikehold siden den ble reist. Masta er i dag et
verdifullt kulturminne som er bra besøkt av turistene som kommer til byen. Det er ønske om å
bevare masta i stående tilstand. Korrosjon på bærende deler av masta, tining av tundraen med
setningsskader i fundamenter/bardunfester til følge og økende nedbørsmengder med risiko for
undergraving av fundamenter er faktorer som kan skade kulturminnet på sikt.

1. Innledning
Historikk: Masten var en av tre fortøyningsmaster produsert i Italia som forberedelse til luftskipet
Norge sin nordpolekspedisjon i 1926. Tilsvarende master ble reist i Oslo på Ekebergsletta og i Vadsø.
Mastene var klinket sammen i seksjoner som kunne fraktes med båt. De var prefabrikkert slik at de
raskt kunne monteres sammen med bolter på de stedene de skulle reises. Det som måtte gjøres
lokalt var støp av fundamenter. Masta i Vadsø står fremdeles. Det var Italienske håndverkere tilstede
ved montering av mastene på fastlandet, mens Norsk luftskipsforening stod for monteringen av mast
og hangar på Svalbard. Det er håp om å finne dokumentasjon i form av tegninger i arkivet etter
foreningen som befinner seg i Riksarkivet i Oslo. Lørdag 5. desember 1925 var fundamentene til
masta ferdigstøpt. Masta ble reist i hel tilstand ved hjelp av en dampvinsj, søndag 19. april 1926.
Mastefestene i fundamentet stemte ikke med mastens mål slik at det måtte en ombygging til av
innfestingen ved de tre mastebeina. Dette kan i dag sees ved at det er ekstrahull i festesonene og at
noen botehoder er slipt til for å passe. Det ble lagt en ekstra stålplate under hvert av de tre
mastebeina i den forbindelse.

Figur 2. Fundamenter i armert betong. På fundament nr. 1 til venstre har den påstøpen brukket av. Siden på det kvadratiske
fundamentet ser ut til å være i god stand. Tundraen har sunket 10 til 40 cm. På fundament nr. 2 nærmest fjorden sees
isolasjon under påstøpen. Dette må ha blitt gjort i senere tid.

2. Metode
I rapporten er masta delt inn i tre hoveddeler: Fundamentene i armert sement, Bardunfestene, to i
armert sement og ett i form av en stor naturlig stein, og selve masta i varmvalsede stålprofiler.
Undersøkelsene av masta er basert på observasjoner gjort av undertegnede under besøket.
De tre fundamentene til masta er i armert betong, de består av en kvadratisk kloss på 1,5 x 1,5
meter. Dybden er målt til 75cm (utelukker ikke at fundamentet kan være dypere). Det kan se ut som
om fundamentene ble ferdigstøpt til sirkulære på 265 cm i diameter etter at masta var reist. Det ble
da armert ut til et kvadrat med sidelengde på 165 til 170 cm. Støpen ble da lagt mot underlaget uten
noe særlig forarbeid. Støpen ut over bakken er 10 til 15 cm tykk. I beskrivelsen fra 1925 ble det brukt
dynamitt til å sprenge hull i tundraen.
To av de tre bardunfestene til masta er i armert betong, mens det tredje fundamentet består av en
stor naturstein. Selve bardunen er en stålwire. Denne er festet til de støpte festene med ut u formet
rundjern som er støpt ned, mens festet i steinen er en stålstang.
Masta er en fagverkskonstruksjon som dels er klinket og dels skrudd sammen. Totalvekta er 14000kg
og høyden er 35 meter. Masta består av tre bein laget av varmvalset stål. Beina er hver satt sammen
av tre seksjoner. Seksjonene består av to kanalstål som er klinket sammen. Kanalstålene i seksjonene
har ulik lengde for å få lange skjøtesoner med bolter. Ett kanalstålet måler 280 x 95 mm. Nederste
seksjon på bein nr. 1 ytterste kanalstål har lengde 13800mm, Det innerste jernet er oppgitt til
16320mm. Målene står skrevet på kanalstålet. Det er brukt alminnelige bolter med mutter i
skjøtesonene. Det er klinket på fester til vinkeljernene som utgjør fagverket mellom beina.
Vinkeljerna måler 58 x 58 mm. med tykkelse på 6,2 mm. De tyngste og lengste hele delene til masta
er den nederste seksjon av mastebeina med fastklinkede fotplater. Disse delene er rundt 16,5 meter
lange og må veie i underkant av 2 tonn pr stk.

Figur 3. Masta er en fagverkskonstruksjon skrudd og klinket sammen av varmvalsede stålprofiler. Leider på mastebein nr. 1
med de to nederste plattformene. Skjøtene mellom nederste og nestnederste seksjon sees og platene som er skrudd på med
6 par bolter viser hvor de indre og ytre kanalstålene er skjøtet. Det er 88 bolter i en skjøt mellom 2 seksjoner. Øverst i bildet
sees innfestingen for bardunene. Wiren er surret rundt mastebeina ovenpå festebraketten for de påskrudde vinkeljernene.

3. Registreringer
Betongfundamentene: Det er i dag en glipe mellom betongen som ble støpt på etter at masta var
reist og tundraen. Avstanden mellom underkant av påstøp og terreng er minst på fundament mot syd
(12 til 15 cm). Fundamentene mot fjorden har størst avstand med gliper på nærmere 40 cm. Den
kvadratiske hovedklossen i fundamentene ser ut til å være i god stand på alle tre fundamenter. Det
er den senere påstøpen som har de synlige skadene. Det er lagt noe isolasjonsmateriale rundt
hovedklossen på fundamentene mot fjorden i et forsøk på å bremse opptiningen av tundraen.
Bardunfester i betong: Bardunfestene møt vest og syd er støpt i sement mens festet mot nordøst er
en stor naturstein. De to støpte festene er i dårlig stand, sementen ser nærmest ut som en grushaug.
Mot syd er det store sprekker og jord og mose som ligger mot stålbøylen som wiren er festet til.
Dette festet ligger lavt i terrenget. Bardunene består av en dobbel 9 mm stålwire. Den har kraftig
korrosjon nederst ved festene til bardunfestene ved marka. Ved bardunfestet mot syd har to
kordeller av viren rustet over. Wiren mot nordvest er svært stram, mens wirene mot syd og øst har et
lite heng

Figur 4. Bardunfeste i armert betong. Både betongen og jernet har synlige skader og svekkelser.

Stål: Masta har hatt et rødaktig grunningsstrøk + et lag med svart maling da delene var produsert.
Dette har vært tynne lag nærmest beregnet for transport. Masta bærer ikke preg av senere
vedlikehold i form av maling slik at nå fremstår alle overflater korrodert. Rustskader kan sees på de
tre plattformene som har gulv av stålplater. Rekkverket på platå nr. 1 nedenfra har også rustskader
mot syd. Skadene sees som materialbortfall og korrosjon i skjøter der rusta presser delene fra
hverandre. Et hode på en nagle er sprengt av på fundament 1 på grunn av korrosjon mellom plata
som utgjør nederste feste for leideren. Det er kraftig korrosjon på alle mastebeina ved innfestingen
mellom kanalstålet og fotplatene. Særlig mastebeinet ved fundament 2 har betydelig korrosjon
mellom fotplaten og vinkeljernet som holder opplagringsakslingen.

4. Vurderinger
Masta har vist seg å være stabil. Endringer av klimaet på Svalbard til mere nedbør og høyere
temperaturer fører til utfordringer når det gjelder bevaring av masta. Korrosjon opphører eller går
sakte ved lave temperaturer, mens korrosjonen øker ved høyere temperatur. Mye nedbør fører også
til økt korrosjonshastighet og fare for utgraving av fundamenter som følge av flom. Det har i de
senere år blitt et nytt bekkeløp 30 meter unna masten. Bekkeløpet har fjernet en del av tundraen slik
at kabelen til lyset på toppen av masta henger nå ca. 20 cm over vannspeilet. Disse endringene gjør
at preventive tiltak som sikring av fundamenter og overflatebehandling av stål må utføres.

Figur 5. Foto fra øverste plattform som viser bardunfeste nr.1. Bekken har endret løp og har flyttet seg nærmere masta.
Dette har ført til betydelig slitasje på tundraen og mye grus er ført bort med vannet. Det vil være et preventivt tiltak å lede
vannet tilbake til det opprinnelige bekkeløp som sees øverst i bildet. Rekkverket og gulvet på øverste plattform har en del
korrosjon. Også plattformgulvene er klinket sammen i Italia i seksjoner som siden er boltet og skrudd fast da masta ble reist
på Svalbard.

5. Anbefalinger
En demontering av masta er nødvendig om målet er å sikre den for 50 nye år. Dette vil muliggjøre en
kontroll og istandsetting av fundamentene samt at masten kan repareres og overflatebehandles
innendørs, noe som sikrer god kvalitet på arbeidet og forhindrer uheldig miljøforurensning. På
frossen mark kan masta demonteres uten å sette varige spor. Mobilkrana som brukes i byen er stor
nok til dette formålet. Ved å slå ut opplagringsakslingen mot nordvest kan masta legges ned mot
sydvest. Noe av påstøpen på fundament 1 og 3 må fjernes for å kunne legge masta ned med

hengselboltene montert. Det er mye rust mellom festeørene i betongfundamentet og
opplagringsbukkene på mastebeina slik at det må brukes varme og hammer for å få slått av
korrosjonen som i dag ligger og sprenger mellom ståldelene.
Fundamentering, Terrenget rundt fundamentene er i endring, Tundraen har sunket fra 12 til drøye 40
cm siden masta ble reist. Det er relativt nytt bekkefar rundt 30 meter fra masta. Ved kraftig nedbør
kan dette endre løp igjen og gjøre stor skade på fundamenteringen på kort tid. I forhold til hvordan
terrenget har endret seg står masta forbausende godt. To av bardunfestene er i kritisk stand, Det er
fare for at festet til bardunene kan gå i oppløsning når som helst.
Om sikkerhet skal prioriteres bør masta fundamenteres på nytt med nye betongfundamenter som
helst er forankret til fjell. Bardunfestene bør også rehabiliteres.

Figur 6 viser ledningen til varsellyset i toppen av masta. Vannet har gravd vekk mye grus og sand.

Stålet, Masta har klart seg bra i de 92 årene den har stått. Nå er imidlertid alle overflater preget av
mye korrosjon, De mest kritiske punktene er nederste del av mastebeina der kanalstålet er klinket
fast til fotplatene. Også opplagringsbukkene som er klinket fast på en stålplate under hver av
fotplatene er i kritisk stand. Det er en kombinasjon av mye korrosjon og fare for at denne skal
sprenge delene fra hverandre Gulvet i stål på de tre plattformene er laget i relativt tynne stålplater.
Her sees rustskader. Om det ikke foretas vedlikehold vil plattformgulvene fortsette å ruste slik at
masta blir farlig å gå i. De fleste naglene som holder gulvseksjonene sammen bør demonteres og en
del av stålplatene i plattformgulvene må byttes ut, Også de tre stålplatene med feste for
opplagringsaksen (fig. 9) under fotplatene bør produseres på nytt. Stålkonstruksjonen anbefales
renset med varmt vann under høyt trykk. De mest rustne partiene nederst på mastebeina bør renses
ved hjelp av rustbanking og sandblåsing. Deretter en penetrerende olje + panserfarge + toppstrøk slik
som lokomotivet. Leverandøren av maling heter Introteknik A/B. Firmaet har gode erfaringer med
enkel rens og overflatebehandling av klinkede fagverkskonstruksjoner som veg og jernbanebruer. På
hjemmesiden til firmaet ligger rapporter fra tester av malingssystemene som bekrefter lang
holdbarhet på antikvariske fagverkskonstruksjoner utendørs.

Figur 7. Mastebein nr. 1 plate under leider viser hvordan korrosjonen sprenger deler fra hverandre. Vil anbefale å demontere
denne nagleforbindelsen for å få renset ut rusten.

Figur 8 viser kraftig korrosjon ved innfestingen mellom kanalstål og fotplate.

Figur 9 viser opplagringsbukken montert på en ny plate under fotplaten. Det var disse vinklene og den nederste stålplaten
som ble laget i all hast da fundamentet ikke passet til masta. Det er kraftig korrosjon mellom vinkelen og fotplata.

Figur 10 viser del av rekkverk mot syd plattform nr. 1. Skaden er relativt lokal, men deler av rørene i rekkverket bør erstattes
for å ivareta sikkerhet.

Figur 11viser toppen av masta like under der man vrir innfestingssystemet for luftskipet. Her er den rødbrune grunning
intakt, Det sitter en treforing med skade på innsiden

Figur 12 viser plattformgulvet på øverste plattform. Det er et usikret hull i gulvet under leideren som fører til toppen av
masta. Rust har ført til at platene buler mellom naglene i forkant av leideren.

Det er mange arbeidsoppgaver som må utredes og kostnadsberegnes for å kunne gi et eksakt
kostnadsoverslag for bevaring av masta. I denne rapporten kan jeg kun uttale meg om
stålkonstruksjonen. Arbeid med masta vil involvere drifta ved Kings Bay A/S ved at de stiller utstyr og
mannskap til disposisjon. Særlig gjelder dette ved demontering/montering og transport av masta hel
eller i deler til og fra byen. Et ubesvart spørsmål er hvordan fundamenter og bardunfester skal
rehabiliteres uten å skade tundraen.
Masta kan restaureres på Svalbard da det er relativt små inngrep som skal til for å få masta i stand.
Dette vil legge beslag på arealer og mannskap i Ny Ålesund og må avveies mot kostnaden ved å
sende masta i deler til fastlandet. Her vil mekaniske verksteder kunne påta seg oppgaven. Et forslag
vil være Bredalsholmen Fartøyvernsenter som kan antikvarisk vedlikehold og dokumentasjon.
Et grovt estimat på reparasjon, rens og overflatebehandling av masta er 5 millioner kroner. Eventuell
transport kommer i tillegg.
Fundamenteringen og sikringen av tundraen er kostnader som må utredes.
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