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2.  Prekestolen foran og Rygertoppen bak, fra øst 



3.        Prekestolen midt i bildet og Ryger-
toppen til venstre, sett fra syd
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4. Tegning av Prekestolen Gondolbane

Slik ser tegneren Ståle Ådland at en lydløs og forurensningsfri gondolbane fra Eiane til 
Rygertoppen, toppen av Neverdals-fjellet, vil kunne bli. Fjellstasjonen med kafeteria  og 
topprestaurant kan ikke sees fra Prekestolen, sier Leon Beesemer (som har lagt de fleste tekniske 
tegninger her). Det vil bli laget en sti fra Prekestolen opp til Rygertoppen, kanskje med en 
spektakulær hengebro over juvet. Fra fjellstasjonen blir det utsikt til Stavanger og byøyene, og 
inn hele Lysefjorden til Lysebotn, ut Lysefjorden til Nordsjøen og  Nordsjøen fra Egersund til 
Bømlo; det flotteste utkikkspunkt i Norge. 20190111
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5.  Terminologi

Prekestolen Gondolbane er kort 
og greit. Gondolbane er bedre 
enn taubane og kabelbane, fordi 
det viser til det dominerende i 
bildet, nemlig de store gondoler. 
Når man henvender seg til hele 
verden, må det være tillatt å 
vise til at det er gondolbanen til 
Prekestolen, selv om gondolbanen 
stanser ved en terrasse der 
fjellformasjonen  Prekestolen 
ligger 100 meter under og 100 
meter til siden. Når man står på terrassen, er det Prekestolen som er det 
dominerende element i det man ser. Det vil også bli opparbeidet gangstier 
som gjør det enkelt å gå fra gondolbanestasjonen og ned på 
fjellformasjonen. Betegnelsen Prekestolen Gondolbane bærekraft i forhold 
til det som kan bli situasjonen hvis adkomst for fotturister til 
fjellformasjonen blir begrenset, jfr. bilde nr. 29 nedenfor.
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6. Oversiktskart -
Prekestolen
Gondolbane
Gondolbanen starter ved 

Eiane sør for Lysefjorden og
ender på  Rygertoppen nord
for Lysefjorden. 
Eiane har veiforbindelse (rød 
strek på kartet) til
Stavanger gjennom 
Lysefjord-broen, like vest
og syd for kart-utsnittet, og
Ryfast-tunnelen.

Tegning: Leon Beesemer
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7.  Prekestolen Gondolbane. Lengdeprofil.
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8. Fjordstasjonen
(1)  Situasjonsplan

Situasjonsplan for 
fjordstasjonen til 
Prekestolen Gondonbane, 
med hurtigbåtkai,  
cruisebåtkai og parkerings-
plasser for busser og biler.

Områder for camping kan 
anlegges mot syd og øst 
(nedendfor og til høyre på 
situasjonsplanen) 

Tegning: Leon Beesemer



20190111

9.  Fjordstasjonen  (2)   Grunnplaner og fasader   

Tegning: Leon Beesemer
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10. Fjellstasjonen (1)  Grunnplaner og fasader

Tegning: Leon Beesemer
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11. Fjellstasjonen (2)  Tverrsnitt

Tegning: Leon Beesemer
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12. Gondoler, tverrsnitt og fasader

Tegning: Leon Beesemer



13.   Gondolbanen - Avgangsstasjon - Eiane

Foto/tegning:
Leon Beesemer 
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14.   Gondolbanen - Ankomststasjon Rygertoppen

Foto/tegning:
Leon Beesemer 
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15.  Gondolbanen kan ikke ses fra Prekestolen
• Gondolene blir som knappenålshoder på en snor som ligger bak 

Neverdalsfjellet i forhold til Prekestolen

• Gondolbanen kan ikke høres og ikke sees fra Prekestolen (selv ikke 
avgangsstasjonen ved Eiane eller ankomststasjonen på 
Rygertoppen/Neverdalsfjellet). Kanten av terrassen ved caféen er 
synlig. 

• Stien fra Rygertoppen til Prekestolen kan utbedres, eventuelt med en 
hengebro over det som i dag er et juv og himmelhylle. Gangtid for 
strekningen: 10 minutter.

• Tvilsomt om de som tar gondolbanen til Rygertoppen vil se noe poeng i 
å ta seg ned til Prekestolen, som de har fri sikt til 100 meter under, 
og som med tiden kan bli avstengt!

• De som går til Prekestolen vil selvsagt være velkomne på Rygertoppen, 
til å se på utsikten, spise og drikke i caféen, gå på do og koble seg til 
4G/Wi-Fi. 

• Gondolbanen til Rygertoppen på Neverdalsfjellet kan øke opplevelsen 
for de som går opp til Prekestolen, og ikke omvendt!
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16.  Rygertoppen på Neversdalsfjellet er det 
flotteste  utkikkspunkt i Norge!

• Fra Rygertoppen har man flott utsikt rett ned på Prekestolen! 

• De som står på Rygertoppen slipper å skritte over den fryktinngytende 
sprekken mellom fjellet og Prekestolen. Mange vil kvie seg for det, selv om 
det er lov, og selv om man ikke blir minnet på at man går på eget ansvar!

• Fra Rygertoppen har man samme flotte utsikt innover Lysefjorden som fra 
Prekestolen. 

• Fra Rygertoppen ser man også utover Lysefjorden til havet. Det er umulig å 
se havet fra Prekestolen da Neverdalsfjellet stenger for utsikten, jfr.  
bilde 1. 

• Fra Rygertoppen ser man Lysefjorden i hele dens lengde, fra havet til 
fjordbunnen, 42 km. Hvor kan man ellers få full oversikt over en smal fjord i 
hele dens lengde fra havet til fjordbunnen?

• Fra Rygertoppen har man flott utsikt over Stavanger og by-øyene. Dette er 
helt skjult av Neverdalsfjellet fra Prekestolen.

• Fra Rygertoppen ser man Nordsjøen hele veien fra Egersund til Stord. Ingen 
del av Nordsjøen sees fra Prekestolen.
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Her Doppelmayr. Peak 2 Peak, Whistler, BC, Canada.  Se ”Peak2Peak” på 
Youtube. Skyliften får to store gondoler, der den ene går opp og den andre ned.

8.      Teknisk løsning. 3S.  Dobbel   bære-
wire, enkel trekkwire i hver retning

17. Teknisk løsning. 3S, pendelgondolbane.

Bildet viser Rheinseilbahn over Rhinen ved Koblenz, bygget av 
Doppelmayr. Gondoler for inntil 35 personer kobles på i ønsket antall 
(3S-systemet). Ved Loen i Nordfjord har Doppelmayr satt opp en 
såkalt Pendelbane. Pendelbanen har alltid én stor gondol for inntil 50 
personer som går opp i balanse med en annen gondol som går ned. 
Dette systemet passer også godt for gondolbanen til Rygertoppen, 
som kan ha gondoler for inntil 100 personer. 
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18. Hengebro for sti til Prekestolen
og Rygertoppen?

Mellom Rygertoppen og Prekestolen ligger et dypt juv. Adkomsten kan ordnes som ved Gobbins path, 
Islandmagee, Nord-Irland, med en elegant hengebro. Den blir del av opplevelsen.
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19.    Himmelhylle for sti til Prekestolen

Del av stien fra Rygertoppen til Prekestolen, eller en egen sti, kan anlegges 
som en himmelhylle på utsiden av Neverdalsfjellet, med fri sikt ned til 
Lysefjorden. Her fra Tienmen-fjellet i Kina. 



På Eiane må reguleringsplanen sette av plass til:

7.1  Landingsplass for helikopter

7.2  Cruisebåt-havn med kaier for store cruisebåter, med 
strøm- og vann-forsyning fra land.

7.3  Småbåthavn

7.4  Parkeringsplasser for busser og biler

7.5  Campingplass

7.6  Selvbetjent parkeringsplass for bobiler

7.7  Kaféer (med toaletter og Wi-Fi)

7.8  Butikker

7.9  Tivoliavdeling

Punktene 7.2 og 7.4 er inntatt i situasjonsplanen i bilde  8.

20.   Planløsning,  Eiane
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På Rygertoppen må reguleringsplanen sette av plass til:

8.1  Landingsplass for helikopter

8.2  Ankomst/avgangsplass for gondolbanen 

8.3  Kafeteria i det fri og under tak, med toaletter og Wi-Fi

8.4  Gangsti til Prekestolen, med mulig hengebro over juvet.

8.5  Gangsti til kaien ved Revsåna ved Lysefjorden

8.6  Utkikksplattform med kikkerter mot Prekestolen,
Lysebotn, Stavanger og Nordsjøen (Egersund til Bømlo).                        

8.7  Bur med krypdyr og fugler fra hele verden

8.8  Arena for fremvisning av rovfugler i fri dressur (som 
ved Teleférico de Benalmádena i Spania.)

Punktene 8.3 og 8.6 er medtatt i tegningen i bildene 10 og 11. 

21.  Planløsning,  Rygertoppen
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Ayers Rock (Uluru). Opptil 400.000 besøkende hvert år! Fra 
Sydney: 6 timer med fly til Alice Spring og 6 timer med bil! 
Ingen heis eller lignende for besøkende: Fjellet er hellig.                                     

22. Hvor mye er folk villig til å bruke på en turistattraksjon?
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Cliffs of Moher, Irland, nyåpnet 2007. Allerede mer enn 1 million 
turister i året. Drøy dagstur med bil fra Dublin. Flott utsikt, men ikke 
mer enn man har mange steder i Norge. Er det noen som tviler på at 
gondolbanen til Rygertoppen/Prekesolen raskt vil nå samme besøkstall? 

23. Turistattraksjon:  Cliffs of Moher
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24. Ikke noen helt ny idé
Den første gang jeg ga uttrykk for idéen om en gondolbane over Lysefjorden til Prekestolområdet var i intervju 
med «Stavanger Aftenblad» 1. august 1995. Det var som et motforslag til idéen om en heis inne i fjellet opp til 
Prekestolen, som var fremsatt av lokalpolitikeren, senere stortingsmannen Jan Johnsen. 

Jeg trodde lenge at jeg var den første som fremkastet gondolbane-idéen. Det var imidlertid helt feil. Alt den 1. 
oktober 1991 ble det inngått en avtale mellom hovedeieren på Eiane-siden av Lysefjorden og 5 grunneiere på 
Prekestolsiden om en «gondoltaubane fra østsiden av Lysefjorden opp til Prekestolområdet» (merk stavemåten).

Det fremgår av avtalen at det skulle etableres et eget heisselskap, Helleren AS. Det eksisterer ikke lenger i dag, i 
alle fall ikke med navnet gitt i avtalen. I avtalen heter det ellers at den er ugyldig hvis taubanen ikke er driftsklar 
innen 5 år. Avtalen må anses bortfalt. 

I henhold til avtalen skulle inntekten til grunneierne fra driften av gondolbanen skje med en indeksregulert 
passasjeravgift på 2 til 5 kroner, avhengig av trafikken. 

I alle fall bør avtalepartenes og/eller etterkommerne komme sammen på nytt for å inngå en ny avtale, gjerne etter 
omtrent samme linjer, med en betydelig oppdatering. 

Eierne på Prekestolsiden har riktignok en viss inntekt gjennom en annen avtale av parkeringen ved Preikestolhytta, 
men det er bare peanøtter i forhold til de inntekter de og samfunnet kunne få i tillegg ved en forretningsmessig 
passasjeravgift for en gondolbane. Passasjeravgiften for gondolbanen på Loen er like over kr. 500,- pr. passasjer i 
sesongen, og det er det visst ingen som reagerer på! 

Det er fantastisk at over 300.000 fotturister tar seg opp til Prekestolen hvert år. For mange er det visstnok 
utfordringen og mestringsfølelsen som er drivkraften. For dem betyr det kanskje ikke all verden at man kan komme 
opp på en mindre anstrengende måte, til en eventuell drøy pris. Men for de snart 500.000 cruisepassasjerer som 
kommer til Stavanger hvert år og som på grunn av begrenset liggetid ikke får anledning til å komme til Prekestolen 
kan en gondolbane være en kjærkommen anledning til en helt særegen opplevelse, med gondol over en flott norsk 
fjord og besøk på en ikonisk fjellformasjon. 

Dessuten får hotellene i Stavanger et enestående argument for å sikre at årsmøter og andre samlinger blir lagt til 
Stavanger. En formiddag eller ettermiddag kan sikkert avsettes til en hurtigbåttur til Forsand eller en buss 
gjennom Ryfast. Begge kan være attraksjoner i seg selv. 

Dessuten kan Forsand få landets største campingplass. Turismen vil lett kunne ta over det oljenæringen må slippe. 
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25.    Gondolbaner som reiseform

Det finnes neppe noen reiseform som er mer hensynsfull for miljø og omgivelser enn 
gondolbaner, som svever høyt og lydløst i luften, ofte minst 30 meter over bakken. Risikoen for 
ulykker er vesentlig mindre enn for andre reiseformer. Hvis vinden overstiger et nivå som er 
fastsatt av EU må trafikken stanse. Man da sette inn «buss for gondol» fra nærmeste vei. For 
gondolbanen til Rygertoppen må folk kanskje hjelpes ned til Preikestolhytta, hvilket de fleste 
kan klare. Bildet viser en utpreget urban gondolbane i Bolivia, Linje gul (amarillo), jfr.
https://www.youtube.com/watch?v=67CvPF7Jhi0.
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26. Kapasitetsberegning gondolbanen Eiane - Rygertoppen
strekning 1 (fjordstasjon – 180 m fra fjordstasjon; motstykke til strekning 3)
kjørelengde 180 m
hastighet 7 m/s
kjøretid 180 / 7 = 26 s

strekning 2 (180 m fra fjordstasjon – ca. 15 m foran mast)
kjørelengde 3020 m
hastighet 12 m/s
kjøretid 3020 / 12 = 252 s

strekning 3 (ca. 15 m foran mast – fjellstasjon)
kjørelengde 180 m
hastighet 7 m/s
kjøretid 180 / 7 = 26 s

tillegg ut– og innkjøring stasjoner
56 s (valgt til avrunding)
total kjøretid 26 + 252 + 26 + 56 = 360 s   eller   6 minutt
av- og påstigningstid 120 s   eller   2 minutt       
total tid per tur 480 s   eller   8 minutt

antall turer per time 60 / 8 = 7,5
kapasitet per vogn 100 personer
kapasitet systemet 7,5 x 100 = 750 personer / time hver retning



27.    Sammenligning gondolbane/gangsti
GONDOLBANE

Fra Eiane til Neverdalsfjellet:             8 minutter

Fra Neverdalsfjellet til Eiane:             8 minutter

Til sammen                                         16 minutter

Kapasitet:                  ¨ Mer enn 1 million i året

Sesong:                              Hele året, hele døgnet

Utstyr:                                                Ingen krav

Pris                                                Minst kr. 100,-

Forurensning                                               Ingen

Boss og avføring                Eliminert som problem         

Toalett:                                   Vanlige fasiliteter.

Noe å spise og drikke:                           Kafeteria

Kommunikasjon:                                Wi-Fi og 4 G

Skaderisiko:                             Svært beskjeden

Evakuering:                                      Gondolbanen

Salgspoeng ved kongresser:                       *****

Båttur t/r Stavanger sentrum og gondoltur:

En halv dag. Alle kan være med!

Bærekraft:         Minst like stor turistattraksjon

om adkomst til Prekestolen må stenges!

Prekestolhytta:               Blir styrket av folk som 

ønsker å gå ned stien og overnatte!

GANGSTI TIL FRA PREIKESTOLHYTTA
Fra Prekestolhytta og opp:                120 minutter

Fra Prekestolen og ned:                      90 minutter

Til sammen                                        210 minutter

Kapasitet:          Fullt utnyttet ved 300.000 i året

Sesong:                    April til september, i dagslys

Utstyr:                              Fjellsko og varme klær

Pris, ved siden av parkering:                        kr. 0,-

Forurensning:      Alt det folk hiver/etterlater seg 

Boss og avføring:                        Et stort  problem

Toalett:                                                  I naturen

Noe å spise og drikke:                            Medbrakt

Kommunikasjon:                                        Usikker

Skaderisiko:                                Ikke ubetydelig 

Evakuering:                                         Helikopter

Salgspoeng ved kongresser:                           ***

En hel dag må settes av til busstur og sti.  

Mange vil droppe hele turen!  

Bærekraft: Avhengig av at det ikke kommer 
varselsskilt mot ferdsel på Prekestolen 

Liten grunn til å frykte at de som liker  utfordringen 

vil bli borte når og hvis gondolbanen kommer!
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Daværende ordfører Ole Tom Guse måler sprekken mellom fjellet og fjellklumpen 
Prekestolen? Bildet fra Aftenposten 15.5.2013, artikkel med titelen ”Preikestolen 
slår sprekker”. Det er visstnok ennå ikke lagt til rette for videnskapelig måling av 
sprekken. Alle vet at Prekestolen vil falle ned, men ingen vet når!

28. Måling av sprekken. ”State of the art”?
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29. Når kommer varselsskilt ved Prekestolen? 
Det er i dag fri adkomst på Prekestolen. Alle er klar over at Prekestolen en dag 
vil falle ned i Lysefjorden. Det er ingen som kan si når det vil skje – det kan 
være i morgen eller om 100 år!

Når man går i naturen, går man i utgangspunktet på eget ansvar. I prinsippet 
gjelder det også for Prekestolen. 

Det er de som  mener at det bare er et spørsmål om tid før det kommer 
advarselsskilt om at det er en særlig risiko forbundet med å gå på Prekestolen, 
og at de som gjør det går på eget ansvar. 

En geologiprofessor fra Bergen sa for noen år siden at med hans kunnskap om 
geologien var det utelukket at han ville gå ut på Prekestolen. Forfatteren av 
denne presentasjon har vært på fjellet innenfor Prekestolen, men aldri på 
selve Prekestolen.

Selv om skilter kan medvirke til at færre går ut på selve Prekestolen, er det 
liten grunn til å tro at ønsket om å se og beundre denne helt spesielle 
fjellformasjon på trygg måte, som f. eks. fra terrassen på caféen til 
gondolbanen, vil  bli mindre. 


