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Sammendrag
I rapporten «Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn: Verneverdi og forvaltning» heter det at «Tilstandsvurdering og
forfallshemmende tiltak prioriteres framfor arbeid med å frede Gruve 6». For å følge opp ansvaret har Store Norske engasjert Norsk
institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Multiconsult ASA til å foreta en verne- og tilstandsanalyse av den delen av daganlegget til
Gruve 6 som er fredet, det vil si den delen som ligger nede i dalen. Tilstandsvurderingen skal danne grunnlag for å beskrive nødvendige
tiltak i forhold til forfallshemmende vedlikehold, restaurering, sikring og opprydding. Denne rapporten er resultatet av verne- og
tilstandsanalysene. Nedre del av daganlegget til Gruve 6 er vedtaksfredet. Anlegget har stor verneverdi. Den største verdien er likevel
knyttet til hele anlegget og ikke kun den nedre delen. Imidlertid er de øvre delene av anlegget i så dårlig stand, og ligger dessuten så
vanskelig til at det er en stor utfordring å bevare. Daganlegget nede i dalen som er vedtaksfredet er i relativt god stand. De største
utfordringene er knyttet til vann som ledes gjennom anlegget, til et stort hull i nedre del av veggen til kullsiloen der det ligger ustabile
masser og til conveyertunellen opp mot kullsiloen der flere av trebukkene/fundamentene for selve tunellen har kollapset. Dette bør
utbedres snarest, ikke minst for å hindre videre skadeutvikling. Likevel er det personsikkerheten vi er mest bekymret for. Den øvre delen
av daganlegget oppe ved gruveinngangen er i langt dårligere forfatning enn situasjonen nede. Her er det store, tunge konstruksjoner der
tilstanden på fundamentene er usikre. Deler av muren i en av bygningene har rast sammen og trappeløp er usikre. Det er forbundet med
stor risiko å bevege seg rundt i disse delene av anlegget. Selv om denne delen av anlegget ikke inngikk i vårt oppdrag har vi gitt en rask
gjennomgang av tilstand og hovedtiltak.
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Forord
Miljøvernpolitikken for Svalbard legger rammer for virksomheten på øygruppen. Kulturminnevernet
er en viktig del av miljøvernarbeidet. I videste forstand er kulturminnevernets oppgave å ivareta
sammenhengen mellom samfunn og materiell kultur og å synliggjøre tradisjon og endring gjennom
tidene. De tekniske og industrielle kulturminnene setter et særlig preg på bosettingene på Svalbard.
Anleggene forteller om den virksomheten som finner sted og som har funnet sted og som er
grunnlaget for dagens bosetting på Svalbard.
Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) er det eneste selskap som driver utvinning av kull i
Norge, og Svalbard er det eneste stedet i Norge hvor det utvinnes kull. SNSK ble opprettet for å drive
kullgruvedrift på Svalbard, og har vært i aktivitet siden 1916. Gruvedriften preger Longyearbyen og
har satt tydelige spor i byen, både fysisk i form av konstruksjoner og bebyggelse, og sosialt gjennom
byens befolkning. Historien om kullet har samtidig spennende perspektiver knyttet til geologi, miljø,
økonomi og politikk. Det fins i dag ingen steder hvor historien om utvinning av kull på Svalbard blir
fortalt samlet på en slik måte som den fortjener.
Dette danner bakteppet for det arbeidet som Norsk institutt for kulturminneforskning og
Multiconsult ASA har gjort med tilstands- og vernevurdering av daganlegget til Gruve 6 i Adventdalen
utenfor Longyearbyen. Vi håper det skal være mulig å ta vare på hele det spennende industrimiljøet
Gruve 6 utgjør!
Arbeidet er blitt mulig takket være midler fra Svalbards Miljøvernfond.

Oslo i desember 2018

Norsk institutt for kulturminneforskning

Multiconsult ASA
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1 Innledning
Å forvalte teknisk-industrielle kulturminner gir spesielle utfordringer. De utgjør gjerne store og
komplekse anlegg som er sårbare fordi de er i ferd med å forvitre og falle fra hverandre. De kan
utgjøre en miljø-risiko som følge av at giftavfall fra produksjonen som har foregått på stedet siger ut i
terrenget. Risikoen for at mennesker og dyr kan bli skadet ved å oppholde seg i anleggene kan også
være stor. På den andre siden utgjør disse anleggene en betydelig ressurs hvor stedenes potensiale
som verdifull kulturarv gir grunnlag for kunnskap og opplevelser for allmennheten.
Riksantikvaren definerer tekniske og industrielle kulturminne slik (Riksantikvaren 2018):
Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk,
sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Tekniske og industrielle kulturminne omfatter bygninger
og produksjonslinjer med maskineri, transport og annen infrastruktur, så vel som steder brukt til
sosiale aktiviteter som boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjons- og grøntanlegg. Dei komplekse
anlegga med mange ulike typer kulturminne gir til sammen en spennende fortelling om norsk
næringsliv og industrihistorie.
Det foreligger per i dag en plan for de teknisk industrielle kulturminnene i Longyearbyen og omegn,
kalt «Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn. Verneverdi og forvaltning»
(Knutsen og Yri 2010). Dette er en overordnet plan som har som mål å fastsette en
forvaltningsstrategi for disse kulturminnene, og har først og fremst til hensikt å gi en oversikt. Planen
omfatter teknisk-industrielle kulturminner bygd før 1975. Den begrenser seg til kulturminner fra
gruvedrift og infrastruktur i samfunnet, men omfatter ikke selve gruvene eller løse gjenstander.
Hensikten med denne planen er å gi et omfattende historisk kulturmiljø plass i et levende samfunn. I
planen heter det at:
For de teknisk industrielle kulturminnene skal det utarbeides en tilstandsrapport med mindre man
allerede har gjort dette. Med bakgrunn i tilstandsrapportene utarbeides det tiltaksplaner for
kulturminnene. Planene skal beskrive nødvendige tiltak i forhold til forfallshemmende vedlikehold,
restaurering, sikring og opprydding.
Deler av Gruve 6 er fredet (se forøvrig kapittel 5). Som eiere har Store Norske Spitsbergen
Kullkompani et overordnet ansvar for å ta vare på sine fredede kulturminner. Kulturminnene
representerer også en potensiell sikkerhetsrisiko, og eierne har ansvar for å påse at sikkerhet
ivaretas. Dette kan også bety at eier må sørge for at anleggene er forsvarlig stengt for offentligheten.
I Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn. Verneverdi og forvaltning heter det
også at Tilstandsvurdering og forfallshemmende tiltak prioriteres framfor arbeid med å frede Gruve 6.
For å følge opp ansvaret har Store Norske engasjert Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
og Multiconsult ASA til å foreta en verne- og tilstandsanalyse av den delen av daganlegget til Gruve 6
som er fredet, det vil si den delen som ligger nede i dalen, se figur 1. Tilstandsvurderingen skal danne
grunnlag for å beskrive nødvendige tiltak i forhold til forfallshemmende vedlikehold, restaurering,
sikring og opprydding. Denne rapporten er resultatet av verne- og tilstandsanalysene.
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Figur 1. Den delen av daganlegget som er fredet med dalstasjon, kullsilo, lastestasjon og de overbyggete
conveierbeltene mellom dem. Til venstre i bildet står den første taubanebukken som holdt stålwiren med
taubanekibbene. Slik ble kullet ført frem til Taubanesentralen og derfra videre til utskipningskaia på Hotellneset.
Foto: AC Flyen/NIKU

1.1 Gruvedriften
Fram til 1990 var Longyearbyen en utpreget gruveby. I dag er kulldriften ikke like enerådende som
tidligere. Stedet har utviklet seg til en plass med et variert næringsliv der også reiseliv, forskning og
høyere utdanning er blant grunnpilarene i samfunnet.
I Longyearbyen og nærmeste omegn er det i dag bevart rester av kullgruveanleggene fra det første
anlegget som ble etablert av amerikaneren Longyear og framover. Det meste stammer imidlertid fra
tiden etter annen verdenskrig. Daganlegg og transportsystemer (taubanebukker, strammestasjoner,
vinkelstasjoner) etter nedlagt gruvedrift preger hele kulturmiljøet i Longyearbyen, ut til Hotellneset
og Adventdalen.
Anleggene har stor opplevelsesverdi og er avgjørende for Longyearbyens identitet og for stedet som
kulturmiljø.
Store Norske Spitsbergen kullkompani (SNSK) er det eneste selskap som driver utvinning av kull i
Norge, og Svalbard er det eneste stedet i Norge hvor det utvinnes kull. SNSK ble opprettet for å
utvinne kull og har drevet kullgruvedrift på Svalbard siden 1916. Gruvedriften preger Longyearbyen
og har satt tydelige spor i byen, både fysisk i form av konstruksjoner og bebyggelse, og sosialt
gjennom byens befolkning. Historien om kullet har samtidig spennende perspektiver knyttet til
geologi, miljø, økonomi og politikk. Det fins i dag ingen steder hvor historien om utvinning av kull på
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Svalbard blir fortalt samlet på en slik måte som den fortjener. Dette etterspørres av
lokalbefolkningen, besøkende, turister, bergverksinteresserte og Store Norskes egne ansatte.

Figur 2. Gruvene i og like utenfor Longyearbyen. Figur: Knutsen og Yri 2010.

Figur 3. Kullproduksjon i Longyearbyens gruver fra 1917 til 1999. Tall i tusen tonn. Svea-gruven kommer i tillegg
til dette. Figur: Store Norske

Over tid har det skjedd endringer i måten å bygge daganleggene. I de nyeste gruveanleggene er
moderne materialer og byggemetoder tatt i bruk sammen med mer tradisjonelle materialer og
metoder. Økonomi, muligheter for planlegging og hva som var hensiktsmessig i forhold til bygging og
bruk, har spilt inn på valget av materialer og metoder i de forskjellige daganleggene. Gamle teknikker
som har vist seg å fungere godt, har blitt anvendt i kombinasjon med nyere teknikker. Samtidig er
gruveanleggene ikke bygd for å vare lenge, men for den tida det tar å drive ut gruva.
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Dagåpningen i Gruve 6 ligger høyt oppe i en bratt fjellside. Da gruva ble planlagt fant man det
hensiktsmessig å transportere kullet ned med en kulltransportør med kjeder, også kalt skraperenne,
som bremset kullet på vei ned mot dalbunnen. En lignende løsning fantes i Gruve 2A og Gruve 7. I de
andre gruvene ble taubanene ført helt opp til gruveåpningene oppe i fjellsida, mens det i Gruve 3 ble
lagt vei helt fram til gruva.
Mens Gruve 2b og Gruve 3 er bygd om og på med tiden, er Gruve 5 og 6 bygd etter en helhetlig plan.
Dette er lett å se i oppbyggingen av anlegget og materialbruken. De anleggene som er bygd over tid
er mer sammensatte av ulike bygninger og gjerne i ulike materialer.
Gruve 2b ble også for det meste bygd opp i tre, for eksempel bygningenes konstruksjon og kledning,
fundamentene for fjellheisen var i tre. Senere er betong brukt i forstøtningsmuren over anlegget og
maskinhuset, mens øverste gruveinngang er murt opp i stein. Da gruve 5 ble bygd i 1956 var de
viktigste byggematerialene betong og stål. Anlegget har en imponerende kullsilo i armert betong og
lastestasjonen har stålkonstruksjon, opprinnelig platekledd. Fundamentene for fjellheisen er
imidlertid av tre. I daganlegget ved Gruve 6 skjedde en ytterligere utvikling. Her er også fjellheisen
bygd opp av betong. Kraftige pilarer støtter opp under renna hvor heisskinnene går. Lastestasjon og
skeideverk (der kullet renses for stein) og deler av anleggene for transportbeltene er bygd av
stålkonstruksjoner kledd med bølgeblikk. Siloen er bygd i plass-støpt betong tekt med profilerte
blikkplater. I enkelte deler av anlegget har man funnet det hensiktsmessig å bruke trekonstruksjoner
til understøtting av kulltransportøren og i heisplattformen oppe ved gruveinngangen.
Steintransportøren i fjellsiden er understøttet med stolper i tre. Kullsiloene ble bygd opp i tre (gruve
1 og 2), deretter i betong (gruvene 5 og 6), og de siste årene i Gruve 3 og 7 i stål. Fra slutten av 1960årene og framover, har stålkonstruksjoner kledd med bølgeblikk og senere korrugerte stålplater vært
den mest vanlige materialbruken.

1.2 Gruve 6 i Adventdalen
Med Gruve 6 gikk norske myndigheter tungt finansielt inn i gruvedriften på Svalbard. Til sammen ble
det bevilget drøyt 40 millioner kroner i jakten på kull, noe som understreker kullets politiske
betydning i forvaltningen av nordområdene. Åpningen skjedde i en periode hvor driften stadig ble
rasjonalisert og mer industriell. (Holm)

Gruve 6 ligger i Adventdalen på nordsida av Bolternosa, like utenfor Longyearbyen. Prøvestoller ble
drevet fra 1964 - 1965, anleggsarbeider fra 1966, oppfaring fra 1967 og kullproduksjon fra 1969. I
1981 ble produksjonen innstilt, uten at alt kull var tatt ut. Den resterende kullmengden er anslått til å
utgjøre ca. 380 000 tonn. Gruven ble senere vurdert som utdrevet da det er vanskelig og få det ut
ettersom det resterende kullet ligger helt innerst i gruven og har lav mektighet (kull-laget er lavt).
Produksjonsmetoden var retirerende longwall strossedrift. Dette er en from for gruvedrift er en form
der en stor kullblokk tas ut av gangen. Kullet ble transportert med skrapespill fra produksjonsstedet
og fram til hovedstollen hvor de ble transportert videre med elektriske lokomotiver. Kullet ble
deretter fraktet ned fjellsiden i en skraperenne til kullsiloen. Derfra foregikk transporten med
taubane. Bevilgningene fra Stortinget ga selskapet gode økonomiske rammer og dermed muligheter
til grundig planlegging før byggestart. Daganlegget er derfor oversiktlig og med ulike funksjoner i
forskjellige hus.
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Taubanen innover dalen mot Gruve 6 ble ferdigstilt i 1968/69 med samme type bukker som bukkene
bygd før krigen i banen fra Gruve 1B. Banen ble forlenget fra Vinkelen ved Endalen og inn til
kullsiloen ved Gruve 6, og ble koblet på banen fra Gruve 5 ved vinkelstasjonen i Endalen. Denne
banestrekningen er ca. 3,5 km lang. Strekningen mellom vinkelstasjonene (Vinkelen) og lasteanlegget
til Gruve 6 (Lasten) består av 40 bukker og en strammestasjon. Arbeidet på denne banestrekningen
ble fullført sommeren 1968. Fra vinkelstasjonen og inn til Taubanesentralen (Sentralstasjonen) inne i
Longyearbyen gikk kullet derfor på bane 5 som var tatt i bruk i 1959. Bane 5 gikk fra Gruve 5 ut til
Vinkelen i Endalen og derfra videre til Taubanesentralen inne i Longyearbyen.
Kullet ble hentet fra siloen og lastet opp i kibbene (stålbeholdere) som hang i en stålwire på
taubanebukkene. Slik ble kullet fraktet frem til utskipningskaia. Lasteinnretningen i forbindelse med
siloen ved Gruve 6 representerte noe nytt. Her var det installert en såkalt dreiebunker som fylte opp
kibbene med en automatisk tilmålt kullmengde. Spillkull fra lastingen gikk via en beltetransportør
tilbake til kullsiloen. Videre ble det i forbindelse med forlengelsen av banen frem til Gruve 6 installert
automatisk fremtrekk av kibbene i både lastestasjonen Gruve 6, Vinkelstasjonen i Endalen og på
Sentralstasjonen. Tidligere var dette arbeidet foretatt manuelt ved at kibbene ble dyttet frem med
håndkraft.

Figur 4: Gruve 6 i full drift. Foto: Store Norskes billedsamling/Grøndal
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Figur 5. Skisse av Daganlegget til Gruve 6. Figur: Knutsen og Yri 2010.

Daganlegget er bygd av bærende konstruksjoner i betong og stål og med understøttelse i tre for
enkelte anleggsdeler. Bygningene er kledd og tekket med bølgeblikkplater. Gruva er forbygd med
trematerialer og hengboltet i hovedstoller og tverrslag med stål. Taubanebukkene har
trekonstruksjoner og er bygd med stolper i tømmer i øvre del med avrettede sider eller med boks. Til
avstiving er delvis brukt avrettet tømmer og delvis boks.
Gruva er ikke tilgjengelig. Anlegget er kun tilgjengelig etter avtale med eier. Det går vei fram til
gruven, og øvre del av anlegget og gruva kan i dag nås via svingete sti utstyrt med sikringstau.
Det er et anselig anlegg som består av følgende konstruksjoner/enheter: Silo, Lasteanlegg,
Innlastingsanlegg for kull fra Gruve 7, Taubane fra Gruve 6 med strammestasjon, Fjellheis,
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Dalstasjonen for heisen, Kulltransportør/skraperenne, Sti med sikringstau, Heishus, Plattform for
heis, Uttak kull/kulltipp, Skeideverk, Steinttransportør/-tipp, Mindre hus etter byggeperioden,
Krafttilførsel med trafostasjon og Steintipper.
Da Gruve 7 kom i drift ble det vurdert å forlenge banen frem til kullsiloen ved fjellfoten. Dette falt
imidlertid for kostbart. Derfor gikk kulltransporten fra Gruve 7 til kullopplaget en tid kombinert med
lastebil og taubane. Kullene ble transportert med lastebil fra silo ved fjellfoten Gruve 7 og til et
inntaksanlegg som var bygget ved Gruve 6. Fra inntaksanlegget gikk kullene fra Gruve 7 til kullsiloen
ved Gruve 6. Derfra gikk kullene fra Gruve 7 sammen med kullene fra Gruve 6 på taubanen utover
Adventdalen og til oppredningsverket. Da produksjonen i Gruve 7 ble midlertidig innstilt i perioden
1978-81, førte dette til at taubanen ikke var i drift sesongen 1979/80. For å ta den forholdsvis
beskjedne produksjonen fra Gruve 6, ble det bygget en bilvei frem til siloen slik at kullene kunne
transporteres til oppredningsverket med bil. Da Gruve 7 kom i regulær drift igjen høsten 1981, ble
taubanen atter tatt i bruk. Virksomheten i Gruve 6 var i mellomtiden innstilt. Den kombinerte
transportformen vedvarte frem til sommeren 1987. I disse årene ble det utført flere beregninger
over kostnader for forskjellige transportalternativer for kull, hvor konklusjonene var entydige;
taubanetransporten var blitt for kostbar med det volumet som ble produsert i Gruve 7. Sommeren
1987 ble taubanen lagt ned for godt. I løpet av sommeren og høsten samme år ble banemateriellet
tatt ned fra banen, trekkliner og bærekabler ble demontert. Kun på strekningen mellom
strammestasjonen og Sentralstasjonen henger fortsatt kibbene. Likevel er fortsatt fornemmelsen av
taubanen der, særlig på de få stedene hvor den krysser veien hvor det ennå står et værslitt skilt med
nesten utvisket tekst: «SE OPP FOR KIBB». (Burgmans 2006)
I dag står daganlegget ved Gruve 6 mer eller mindre slik det ble forlatt, med unntak av forfallet.

Figur 6. Stålrammer på betongfundamenter. Foto: P. Skattum/Multiconsult ASA

13

NIKU Oppdragsrapport 60/2018

2 Fredningen av deler av Gruve 6
I 2003 ble deler av daganlegget til Gruve 6 fredet gjennom vedtak som del av den store
vedtaksfredningen av taubaneanlegget fra Adventdalen til Skjæringa. Alle gruvene i Longyearbyen
som er eldre enn 1946 er automatisk fredet i henhold til Svalbardmiljølovens § 39. Dette er Gruve 1A,
Gruve 1B, Gruve 2A, Gruve 2B, se figur 4. Formålet med denne vedtaksfredningen er å sikre et
representativt utvalg av kulturminner som viser sammenhengen i gruvemiljøet slik at også gruver og
taubanesystemet fra periodene etter 1946 blir bevart. I fredningsvedtaket fra Riksantikvaren (2003)
står det blant annet om Gruve 6 at
Fredningen omfatter:
1. Alle taubanebukkene på strekningen, totalt 100.
2. Strammestasjonene, totalt 4.
3. Taubaneanlegget ved Gruve 6 = daganlegget nede i dalen – eksteriør, interiør og tekniske
installasjoner.
….

Det er altså de nedre delene av daganlegget til Gruve 6 som er vedtaksfredet. Fjellheisen og øvre
anlegg er uten selvstendig juridisk vern.

I fredningsvedtaket fra Riksantikvaren heter det om fredningsbestemmelsene:
Fredningsbestemmelsene gjelder i tillegg til Svalbardmiljølovens bestemmelser om vedtaksfredete
kulturminner fra nyere tid.
1. Det er ikke tillatt å rive eller fjerne bygninger, konstruksjoner, tekniske installasjoner eller løse
gjenstander som utgjør deler av det fredete anlegget.
2. Der er ikke tillatt å bygge om eller på annen måte endre bygningers eller konstruksjoners
eksteriør eller interiør.
3. Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eler annet som går
ut over vanlig vedlikehold av anlegget er ikke tillatt.
4. Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset anleggets egenart
og på en måte som ikke reduserer de verdiene som er grunnlaget for fredningen.
5. Innenfor området som omfattes av fredingen må det ikke bygges eller foretas annet som
strider mot fredningens formål.
6. Riksantikvaren kan etter søknad gi dispensasjon for tiltak som ikke strider mot formålet med
fredningen eller ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig, jf. Svalbardmiljøloven § 22.

Fredningsvedtaket sier følgende om følgene av fredningen:
Når det gjelder behandling av fredete bygninger og anlegg, vises det til Svalbardmiljøloven §§ 38, 42,
44 og 45 og ovennevnte fredningsbestemmelser.
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I henhold til Svalbardmiljøloven er Sysselmannen stedlig myndighet for kulturminnespørsmål, mens
Riksantikvaren er det fagansvarlige direktoratet. Myndighet til å vedtaksfrede kulturminner yngre
enn 1945 i henhold til Svalbardmiljøloven § 39 første ledd pkt. c er tillagt Riksantikvaren.
Miljøverndepartementet er klageinstans i fredningssaker.
I henhold til Svalbardmiljøloven § 45 krever tiltak utover vedlikehold, slik som restaurering,
gjenoppbygging og flytting, godkjennelse av Riksantikvaren. Søknad om tillatelse skal sendes til
Sysselmannen. Oppstår det tvil om tiltaket er å anse som vedlikehold, skal Sysselmannen kontaktes.
Er det fare for forfall, kan Riksantikvaren pålegge eieren eller brukeren å gjennomføre tiltak for å
motvirke dette, jf. Svalbardmiljøloven | 45 siste ledd.
Det grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete bygninger og anlegg er å bevare mest mulig
av de opprinnelige eller eldre materialene i bygningene og de tekniske installasjonene. Vedlikehold
skal så langt som mulig skje i samsvar med opprinnelig teknikk, utførelse og materialbruk og forøvrig
i samsvar med fredningsbestemmelsene.
Det er eier som har ansvar for det løpende vedlikeholdet av fredete bygninger og anlegg. Det er
imidlertid anledning til å søke Sysselmannen og Svalbards miljøvernfond når dette opprettes (jf.
Svalbardmiljøloven | 98 annet ledd pkt c) om tilskudd til vedlikehold og istandsettingsarbeider.1

Figur 7. Også interiøret i de nedre delene av daganlegget til Gruve 6 er omfattet av vedtaksfredeningen. Denne
plakaten henger ved fjellheisen. Foto: AC Flyen/NIKU

1

Svalbards miljøvernfond ble opprettet i 2007. Arbeidet som er beskrevet i denne rapporten har mottatt støtte
fra dette fondet.
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3 Metoder og gjennomføring av analysene
Det er viktig at en tilstandsanalyse kan gjennomføres etter en enhetlig og definert metode, og på en
måte som sikrer høyest mulig grad av objektivitet i vurdering av tilstand og eventuelle tiltak.
Riksantikvaren ønsker at tilstanden på alle fredete bygninger skal registreres og vurderes etter
fastsatte standarder.
Tilstandsundersøkelsene ble gjennomført i felt ved daganlegget til Gruve 6 sommer/høst 2016.
Undersøkelsene er utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold
og gjennomføring og NS-EN 16096 Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredete og
verneverdige bygninger. Imidlertid er disse konstruksjonene så store og annerledes enn standarden
legger opp til, så vi måtte tilpasse arbeidet/undersøkelsen. I utgangspunktet forsøkte vi å foreta en
systematisk gjennomgang av anlegget. Imidlertid er det såpass sammensatt og dessuten i såpass
dårlig stand i deler av anlegget at vi ikke kunne komme til overalt. Dette vanskeliggjorde
systematikken.
Det er lagt størst vekt på å vurdere den delen av anlegget som er vedtaksfredet, det vil si den
nederste delen av anlegget. Dette var primæroppdraget. Samtidig har vi også gitt en kort
gjennomgang av den øverste delen av anlegget.

Verneverdier er verdier som tillegges et kulturminne. Forvaltningen, organisasjoner, eiere, brukere
eller andre kan vurdere kulturminnets verdi på ulike måter. Verdivurderingen kan endres over tid.
Kulturminnevern er ikke objektivt, men bygger på faglige vurderinger og kunnskap om historien.
Synet på hvilke kulturminner som er mest verdifulle og krever vern, har vært og er i stadig endring.
Dette verdisynet formes og påvirkes av historiske begivenheter, politiske ideer og generelle
holdninger i samfunnet. Hva som oppfattes som verdifulle kulturminner henger naturlig nok også
sammen med svalbardmiljølovens definisjoner. De siste to-tre tiår har det skjedd en dreining i
kulturminnevernet fra et fokus på vern av enkeltobjekter til å verne større, sammenhengende
områder der kulturminner inngår i en kulturhistorisk helhet og sammenheng – gjerne kalt
kulturmiljøer. Gruveanleggene i Longyearbyen og Adventdalen utgjør et stort kulturmiljø.
Kulturminneforvaltningen deler gjerne verdiene inn i tre grupper: kunnskapsverdier,
opplevelsesverdier og bruksverdier.
Vernevurderingene er foretatt i henhold til Riksantikvarens overordnete retningslinjer og
Kulturminneplan for Svalbard (Sandodden m.fl. 2013).
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4 Vernevurdering
Svalbards historie har en særegen posisjon nasjonalt og internasjonalt. Her har alle de eldste
kulturminnene fått juridisk beskyttelse gjennom automatisk fredning etter svalbardmiljøloven.
Kulturminner fra etter 1945 er ikke automatisk fredet, men kan gis slik juridisk hjemlet beskyttelse
gjennom et enkeltvedtak om fredning. Kulturminnevern er som nevnt ovenfor ikke objektivt.
Oppfatningen av hva som er ”viktig historie” – synet på hva som er verneverdig – vil hele tiden
endres. På Svalbard skal kulturminnevernet bygge på faglige vurderinger, kunnskap om historien og
politiske prioriteringer.
Industri og teknologi står ikke isolert i samfunnet. De er funnet opp, bestyrt og betjent av de
menneskene som har levd i det samme samfunnet. Industrihistorie er samfunnshistorie, for
industriens krav til organisering av samfunnet omfatter oss alle. Få steder kommer dette samspillet
tydeligere til uttrykk enn i Longyearbyen. Gruvedriften var Longyearbyen. Gruveminnene er fortsatt
høyst tilstedeværende og vitner sterkt om et av de viktige grunnlagene for selve tilstedeværelsen på
Svalbard.
Gruvedriften var grunnlaget for stabil aktivitet og bosetting, og opptakten til at Svalbard ble norsk, og
kulturminnene etter gruvedriften i og rundt Longyearbyen vitner om en storslagen satsing på
ressursutnytting i Arktis. Ruinene og anleggene som står igjen etter avsluttet drift, gir oss et godt
bilde av funksjonaliteten og har derved stor kunnskapsverdi. Anleggene og transportveiene gir et
bilde av de utfordringene som gruvedriften måtte løse, og den til dels spektakulære plassering og
utforming av anleggene gir en stor opplevelsesverdi.
Gruve 6 er kulturhistorisk interessant spesielt med tanke på teknologi, bygnings- og
samfunnshistorie. Alle deler av daganlegget står og er lite endret. Dette er en styrke i forhold til
Gruve 5 som trolig er mindre bevaringsdyktig. Dette gir anlegget høy kunnskapsverdi. Gruve 6 er en
viktig del av landskapet i Adventdalen og fjellheis, kulltransportører og silo kan sees på langt hold fra
helt ytterst i dalen. Anleggets anselige dimensjoner og tydelige framtoning i omgivelsene vitner om
kulldriftens rolle på Svalbard. Taubanen er bevart helt fram til Gruve 6 og dette bidrar til å
opprettholde forståelsen av sammenhengen mellom produksjonsstedet, transporten, byen og
utlastingen. Dette gir anlegget stor opplevelsesverdi.
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5 Tilstandsanalyser og tiltak
Tilstandsanalysen ble gjennomført som en visuell besiktigelse. Det ble ikke brukt lift. Det var under
befaringen flere steder som av sikkerhetsmessige grunner ikke lot seg besiktige.
I forbindelse med besiktigelsen ved Gruve 6 ble det oppdaget flere sikkerhetsmessige forhold som
gjorde at NIKU og Multiconsult anbefalte SNSK å innføre en del strakstiltak. Det ble utarbeidet et
enkelt notat rett etter besiktigelsen som beskrev noen av disse tiltakene. Dette notatet ligger som
vedlegg til denne rapporten.

5.1 Daganlegget nede i dalen

Figur 8.Daganlegget nede i dalen. Foto: P. Skattum /Multiconsult

I denne analysen er det ikke foretatt noen vurdering av hvorvidt anleggene vil kunne fungere slik de
ble bygget for å fungere. Våre undersøkelser og vurderinger har tatt som utgangspunkt av anleggene
ikke skal tas i bruk igjen slik de opprinnelig var i bruk, men fungere som byggverk og kulturminner.
Overordnet tilstand:
De store mengdene med masser som ligger inntil, rundt og innimellom alle bygningene må graves
vekk og det må etableres et dreneringssystem på oversiden (syd) som kan lede bort alt vann som
renner gjennom anlegget. Dette er et stort tiltak som vil kreve dispensasjon fra Svalbardmiljøloven
(av hensyn til fredningen).
Yttertak og yttervegger med ødelagte plater, dører og vinduer må erstattes for å hindre regn og snø i
å trenge inn i bygningsmassen. Dette vil også bidra til å hindre tilgang for uvedkommende /
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skuelystne inn i bygningsmassen. Stålplater til utskifting i tak og vegger bør kunne demonteres fra
tunnelbygget over conveyerbelte som har sklidd ned fra skeidehuset.
Midlertidig sikring bør settes opp rundt konstruksjonen ved sydenden av conveyerbelte som frakter
kull fra gruva til siloen. Sikringen kan oppheves når det er foretatt utbedringstiltak av de
sammenraste konstruksjonene.
Det bør også settes opp sikring/stenge av tilgang til dalstasjonen for fjellheisen og lite hus ifbm
starten på conveyerbelte i syd.
Overordnet tiltak:
De store mengdene med masser som ligger inn mot, omkranser og innimellom alle bygningene må
graves vekk og det må etableres et dreneringssystem på oversiden (syd) som kan lede bort alt vann
som renner gjennom anlegget. Dette er et stort tiltak som vil kreve mye arbeid og store
masseforflytninger. Ettersom arbeidet vil foregå innenfor sikringssonen til de fredete kulturminnene
vil arbeidet kreve dispensasjon fra Svalbardmiljøloven (av hensyn til fredningen).
Yttertak og yttervegger med ødelagte plater, dører og vinduer må erstattes for å hindre regn og snø i
å trenge inn i bygningsmassen. Dette vil også bidra til å hindre tilgang for uvedkommende /
skuelystne inn i bygningsmassen. Stålplater til utskifting i tak og vegger bør kunne demonteres fra
tunnelbygget over conveyerbelte som har sklidd ned fra skeidehuset i øvre del av anlegget.
Det bør settes opp en midlertidig sikring rundt konstruksjonen ved sydenden av conveyerbelte som
frakter kull fra gruva til siloen. Sikringen kan oppheves når det er foretatt utbedringstiltak av de
sammenraste konstruksjoner. Sikring bør også foretas av tilgang til dalstasjonen for fjellheisen og lite
hus ifbm starten på conveyerbelte i syd.

DALSTASJONEN FOR FJELLHEISEN

Figur 9. Fjellheisen nedre del. Foto: P. Skattum/Multiconsult ASA
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Dalstasjonen er et uisolert bygg med stålsøyler, -rammer og sekundærbæring. Betongfundamenter
og heisgrube. Kledd med korrugerte stålplater. Jordgulv.
Tilstand (se bilde 9 – 14):
- Korrugerte stålplater på tak og nordvegg har store hull og enkelte andre plater har mindre
hull på stålplatene. Enkelte steder har platene løsnet fra festene.
- Det ligger vann / is i bunn av heisgruben.
- I syd er det fri tilkomst inn i bygningen ifbm fjellheisen.
- Innvendig støttemur ifbm heisgruben har ikke rekkverk og kan utgjøre en risiko for å kunne
falle ned.
- Øverste tømmerstokk i støttemuren lengst mot nord ligger løst og skjevt og kan falle ned i
heisgruben
- Stålramme rundt stokkene har løsnet fra feste mot betongdelen av støttemuren og kan falle
ned. Kan føre til at massene på toppen ligger ustabilt og kan rase ned i heisgruben
- Betongfundament mot syd for stålsøyle mangler utstøpt kjerne, slik at boltene mangler
tilstrekkelig innfesting.
Tiltak:
- Stålplater med store hull i nord vegg og i taket må skiftes ut med tilsvarende korrugerte
stålplater som resten av taket/veggen.
- Feste stålplatene bedre.
- Det bør etableres drenering ut fra heisgruben.
- Støttemur ved heisgruben bør repareres. Vurdere å sette opp gjerde for å stenge av selve
heisgruben.
- Hindre tilgang inn i bygget i syd.
- Støpe ut kjernen på betongfundamentet

Figur 10. Dalstasjon for fjellheisen sett fra nord. Foto: P. Skattum/Multiconsult ASA
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Figur 11. Betongfundament uten utstøpt kjerne

Figur 12. Takplater med stort hull

Figur 13. Ustabil kant ved heisgrube

Figur 14. Veggplater mot nord med stort hull

Foto 11 – 14: P. Skattum / Multiconsult ASA
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Figur 15. Fjellheisen. Foto: AC Flyen/NIKU

Figur 16. Platene på fjellheis-stasjonen har en del hull og har flere steder løsnet fra festene. Foto: AC Flyen/NIKU
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SILO

Figur 17. Kullsiloen. Foto: P. Skattum/Multiconsult ASA

Uisolert betongbygg med tretak kledd med korrugerte stålplater. I nedre del av betongveggene er
det åpninger. I disse åpningene er det trestendere kledd med korrugerte stålplater.
Betongfundamenter .
Tilstand:
- Sydvegg: kollapset trevegg med korrugerte plater som medfører at vann, kull og løsmasser
raser inn i bygget (se figur 18) .
- Store mengder løsmasser ligger mot siloens sydvegg.
- Korrosjonskader på nedre del av korrugerte stålplater mot øst.
- Korrugerte stålplater mot øst har store korrosjonskader i nedre del.
- Nordvegg: korrugerte stålplater på trestenderverksvegg hvor østligste veggparti buler ut i
toppen.
- Nordvegg: Dør mot nordvest står åpen.
- Nordvegg: Tofløyet dør mot nord er falt ned av hengslingen, men er sperret på innsiden.
- Nordvegg: Korrosjon tvers igjennom korrugerte stålplater i overgang terreng plater grunnet
at det har rent vann.
- Tak med hull/manglende korrugerte stålplater på tak.
- Vestvegg med hull / manglende korrugerte stålplater .
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Figur 18. På deler av sydveggen har en trevegg
kollapset. Dette utgjør en fare for publikum og kan
dessuten føre til vanninntregning og at kull/stein
raser inn.

Figur 19. Vannveien ned mot siloen

Figur 20. Østvegg med korrosjonskadete korrugerte
stålplater.

Figur 21. Nordvegg med utbuling av veggfelt mot øst.

Figur 22. Tak mot syd med stort hull

Figur 23. Korrosjon på nedre del av korrugerte
stålplater mot nord

Foto 18 – 23: P. Skattum/Multiconsult ASA
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Tiltak:
- Massene som ligger inntil sydveggen må graves vekk og ny vegg må etableres. (se figur 18).
- Etablere dreneringssystem syd for bygningsmassen litt ovenfor dalstasjonen for fjellheisen
(se figur 19).
- På nord- og østveggene må korrugerte korrosjonskadede stålplater skiftes ut og
trestenderverksveggen i den østlige del av veggfeltet nord må strammes inn og forankres i
betongsiloen (se figur 20, 21 og 23).
- Dør mot nordvest må sikres og låses.
- Tofløyet dør mort nord utbedres og sikres.
- Tofløyet dør mot nord må repareres.
- Bytte ut / sette inn manglende korrugerte stålplater / plater med hull i taket (se figur 20)
- Bytte ut / sette inn manglende korrugerte stålplater / plater med hull på vestveggen

LASTESTASJON

Figur 24. Lastestasjonen med taubanen ut Adventdalen. Tydelig vannrenner i terrenget. Foto: P.
Skattum/Multiconsult ASA

Lastestasjonen er et uisolert bygg med stålsøyler, -rammer og -sekundærbæring.
Stålkonstruksjonene står på betongfundamenter. Dekket består av gassbetong (siporex/ytong)
elementer, bjelkelag og betong. Trekonstruksjon i taket og ytterveggene er kledd med korrugerte
stålplater.
Tilstand:
- Avskalling på undersiden av gassbetonglementer, pga av korrosjonsskader på armeringen.
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-

Dør til maskinrom i underetasjen mot syd står åpen samt at det er usikret sjakt inne i
rommet.
Vann renner under maskinrommet og vasker bort masser som kan medføre sviktende
fundamentering.
Det mangler korrugerte takplater på øvre plan i det sydøstligste og sydvestligste hjørnet.
Det mangler korrugerte stålplater i fasaden i sydvestligste hjørne.
Glass i alle vinduer er knust.
Store mengder kull ligger rundt stålkonstruksjonene under bygget.
Port mot øst står åpen.
Deler av bjelkelaget er understøttet av ustabile og enkle trekonstruksjoner.

Tiltak:
- Skadene (avskalling) på undersiden av gassbetong elementene bør holdes under oppsikt.
Ingen utbedring nødvendig enda (se figur 27).
- Sikre/stenge dør til maskinrom i underetasjen mot syd. Sjakten inne i rommet bør sikres.
- Vannet må snarest ledes bort ved å grave grøfter (ikke for dype) som leder vannet bort.
Se også tilsvarende punkt for Silo. Dette bør tas i sammenheng med den totale
vannhåndteringen i anlegget (se figur 24 og 29).
- Pleksiglass/akrylplater settes inn i alle vindusåpninger.
- Sikre og låse port mot øst.
- Bytte ut / sette inn manglende korrugerte stålplater i taket i det sydøstligste og sydvestligste
hjørnet (se figur 24).
- Bytte ut / sette inn manglende korrugerte stålplater i det sydvestligste hjørnet (se figur 26).
- Sikre enkle trekonstruksjoner under bjelkelaget (se figur 28).
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Figur 25. Fasade øst med manglede glass i vinduene.

Figur 26 – Fasade vest med manglende stålplater i
sydvestlige hjørnet

Figur 27. Skader på undersiden av gassbetong
elementene.

Figur 28. Underside av dekke med både trebjelkelag
med dårlig/ enkle understøttelse og
gassbetonglelementer.
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Figur 29. Østfasade. Knuste ruter. Betongfundamenter.
I dette hjørnet kommer vannet fra fjellsiden og vasker
vekk grunnen.

Figur 30. Nordfasaden av Lastestasjonen med
tilhørende conveyorbelter til og fra Siloen. Knuste
ruter.

Foto 25 – 30: P. Skattum/Multiconsult ASA

CONVEYORTUNNELL FRA KJETTINGCONVEYOR TIL SILO (HOVEDCONVEYOR) MED LITE
OVERGANGSHUS

Figur 31. Overbygget conveyorbelte opp mot kullsiloen. Sideinngang på vestsiden. Foto: P.
Skattum/Multiconsult ASA

Conveyortunnellen fra kjettingconveyor til silo (hovedconveyor) er en uisolert konstruksjon med to
stålrammer og resten trerammer. Stålrammene står på betongfundamenter. Trerammene er pelet
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ned i bakken. Det er trerammekonstruksjoner rundt conveyorbelte. Tak og vegger er kledd med
korrugerte stålplater og bjelkelag er av tre. Det er en sideinngang på vestfasaden med rampe i
treverk.
Overgangshuset er et uisolert bygg med Lecavegger og trekonstruksjoner i taket. I gavlveggene er det
også benyttet treverk. Taket er kledd med korrugerte stålplater. Her er det jordgulv med inngang på
vestfasaden.
Tilstand Conveyortunnellen:
- Flere av trebukkene på Conveyortunnellen har brudd (både ved bakkenivå og ved
trebjelkelaget) og store deler av bjelkelaget inkludert stålkonstruksjonene for conveyorbelte
mellom sydligste stålramme og sideinngangen i vestfasaden har rast sammen inkl.
tilkomstrampe.
- Det er noen hull i de korrugerte stålplatene.

Tiltak Conveyortunnellen:
-

Området rundt den kollapsete tunellen sperres av.
Trebukkene inkl. trerammer og bjelkelag inne i tunellen, samt stålkonstruksjonene
istandsettes.
Reparere rampen og døren (som låses) på vestfasaden.
Bytte ut / sette inn manglende korrugerte stålplater.

Figur 32. Overgangshuset (overgang mellom kjettingconveyor og conveyorbelte). Hovedconveyor går frem til
toppen av siloen. Foto: P. Skattum/Multiconsult ASA.
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Figur 33. Overgangshuset med inngang på vestfasaden Foto: P. Skattum/Multiconsult ASA.

Tilstand Overgangshus :
- Tredøren er ødelagt
- Treveggene på begge gavlene er i dårlig forfatning.

Tiltak Overgangshus :
- Tredøren utbedres og sikres mot uønsket tilkomst (se figur 31 og 34).
- Treveggene på begge gavlene utbedres/ tettes igjen (se figur 30). Som bildene viser er det
omfattende og krevende arbeider her. Kanskje kan en supplere i stor grad med
forsterkninger framfor å skifte ut de bærende konstruksjonene

Figur 34. Innvendig i conveyortunellen.
Sammenraste konstruksjoner.

Figur 35. Conveyortunellen. Sammenraste
konstruksjoner / bjelkelag.
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Figur 36. Tredøren på vestfasaden på
Overgangshuset er i dårlig forfatning.

Figur 37. Conveyortunellen. Sammenraste
konstruksjoner / brudd i trerammer.

Foto 34 – 37: P. Skattum/Multiconsult ASA

Figur 38. Detalj av brudd i fundamenter under conveyorrbeltet opp mot kullsiloen. Foto: AC Flyen/NIKU
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Figur 39. Enkelte hull i taket i tunellen opp mot kullsiloen. Foto: AC Flyen/NIKU

CONVEYORTUNNELL FRA SILO TIL LASTESTASJON

Figur 40. Conveyortunneller mellom siloen og lastestasjonen sees midt i bildet. Foto: P. Skattum /Multiconsult
ASA.
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De to conveyortunnellene mellom siloen og lastestasjonen er uisolert konstruksjoner. Det er
trerammekonstruksjoner rundt conveyorbeltene. Tak og vegger er kledd med korrugerte stålplater.
Det er trebjelkelag.

Tilstand:
- Kull og løsmasser har presset inn stenderverksvegg kledd med korrugerte stålplater på
nordsiden nærmest siloen.
- Det mangler mange stålplater i takene, spesielt over det nordligste conveyorbelte.
- Det er korrosjonskader på korrugerte stålplatene på fasaden mot nord på det nordligste
conveyorbelte.

Tiltak:
- Kull og løsmasser som har presset inn stenderverksveggen kledd med korrugerte stålplater
på nordsiden nærmest siloen må graves vekk.
- Bytte ut / sette inn manglende korrugerte stålplater i takene (se figur 40).
- Bytte ut / sette inn manglende korrugerte stålplater på nordfasaden av det nordligste
conveyorbelte (se figur 30 og 41).
-

Figur 41. To conveyortuneller. Ødelagte og manglende
korrugerte stålplater i taket, spesielt på den nordligste
tunellen.

Figur 42. Nordligste conveyortunell - nordfasade.
Korrosjonskadde korrugerte stålplater på fasaden.

Foto 41 – 42: P. Skattum/Multiconsult ASA
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CONVEYORTUNNELL FRA LASTESTASJON TIL SILO

Foto 43. Conveyortunnell fra lastestasjonen til kullsiloen. Foto: AC Flyen/NIKU

Tilstand:
- Uisolerte trestenderverksvegger med korrugerte stålplater i vegger og tak. Fundamentert på
stålbukker.
- Noen mindre skader/hull i de korrugerte stålplatene

Tiltak:
- Ingen spesielle tiltak nødvendig.
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CONVEYORTUNNELL FRA OMLASTINGSRAMPE TIL HOVEDCONVEYOR

Foto 44. Conveyortunnell fra omlatingsrampe til hovedconveyor. Foto: P. Skattum / Multiconsult

Conveyortunnell mellom omlastingsrampe (hvor kullet fra Gruve 7 ble tippet) og hovedconveyor er
uisolert konstruksjon. Det er stålrammekonstruksjoner fundamenter på betongfundamenter. Rundt
conveyorbelte er det også stårammekontruksjon. Tak og vegger er kledd med korrugerte stålplater.
Det er gangbane i treverk langs conveyorbelte.

Tilstand:
- Noen mindre skader/hull i de korrugerte stålplatene.

Tiltak:
- Ingen spesielle tiltak nødvendig.
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Figur 45. Betjeningspanel ved omlastingsrampe for kull fra Gruve 7 via kullsiloen til taubanetransport. Foto: AC
Flyen/NIKU

5.2 Daganlegget oppe ved gruveinngangen
Da de øvre delene av daganlegget er et tilgjengelig turmål er vår anbefaling at det må gjøres tiltak
snarest mulig dersom anlegget fortsatt skal være åpent for ferdsel. Nå er anlegget midlertidig sperret
av. Dette holder ikke besøkende vekk fra anlegget i dag. Det er ikke tilrådelig å ferdes oppe i
anlegget. Dersom det ikke gjøres sikringstiltak bør anlegget sperres skikkelig slik at det ikke er mulig å
komme til i daganlegget ved gruveinngangen.
Selv om denne delen av daganlegget ikke hørte til vårt oppdrag går vi kort gjennom tilstanden også
for deler av dette området.
Den største sikkerhetsrisikoen var knyttet til conveyortunellen ut fra skeideverket (mot øst). Vinteren
2016 raste denne tunellen delvis ut, og ble liggende i en ustabil stilling like nedenfor sin opprinnelige
plassering. Store Norske sperret av området og ba Multiconsult ASA om å utarbeide et notat med
forslag til hvordan denne tunellen kunne håndteres. Før tiltaket etter forslag fra Multiconsult kunne
settes i verk falt imidlertid denne tunellen nedover i skråningen, og ble liggende helt løsrevet fra
resten av daganlegget. Denne tunellen er derfor ikke vurdert i denne rapporten.
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Figur 46. Øvre del av daganlegget med maskinhus for fjellheisen og trafo til venstre og plattform for fjellheisen
til midt på bildet. Tunell fra gruveutgang for uttransport av kull sees i høyre del av bilde Foto: P.
Skattum/Multiconsult ASA

Figur 47.Nedre del av daganlegget med skeideverket. Plattform på vestsiden. Conveyortunellen for skeidestein
går østover. Bildet er tatt før tunellen raste ned fjellsiden. Foto: P. Skattum / Multiconsult ASA
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SKEIDEVERKET

Figur 48.Skeideverket med inngang. Plattform på vestsiden er stasjon for fjellheisen. Foto: P. Skattum /
Multiconsult ASA

Tilstand:
- Golvet under skeideverket nærmes gruveutgangen hvor kullet ble transportert ut har delvis
rast sammen.
- Det er adgang inn i gruva via skeideverket langs transportbeltet (selv om det antakelig er
sperret av is lenger inn).
- Glass i vinduer er flere steder knust.
- Takbelegget (asfalt takpapp) er delvis borte.
- Løsmasser presser på yttervegger flere steder.
- Dør inn i bygget er åpen.
- Trapper og ramper rundt skeideverket og opp mot gruveinngangen er svært ustabil og
mangler fundamentering.

Tiltak:
- Låse / sperre av adkomst til skeideverket på vestsiden.
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-

Reparere / legge ned på bakken / sikre gangbaner og trapper rundt skeideverket.
Fysisk sperre gruveinngangen inne i skeideverket.
Grave vekk løsmasser som presser på ytterveggene.
Utbedre gulvet som har delvis kollapset.
Legge nytt takbelegg.
Sette inn plexiglass i alle vinduer .

Figur 49. Golvet under skeideverket har falt delvis ned. Foto: AC Flyen/NIKU

GANGVEIER OG UTVENDIGE TRAPPER MELLOM BYGGENE
Tilstand:
-

Alle gangveier og trapper mellom bygene er ustabile og i dårlig stand

Tiltak:
-

Alle trapper og mellombygg forsterkes og rettes opp. Alternativt må den rives da den er
meget ustabile.
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Figur 50. Ustabile trapper og gangveier mellom bygningene. Foto: P. Skattum/Multiconsult

Figur 51. Ustabile trapper og gangveier mellom bygningene. Foto: AC Flyen/NIKU
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STASJON FOR FJELLHEISEN VED SKEIDEVERK (plattform vest for skeideverk)

Figur 52. Rampen som danner stasjonen for fjellheisen utenfor skeideverket har råteskader i flere av
tømmerfundamentene. Foto: AC Flyen/NIKU

Tilstand:
- Flere av tømmerfundamentene har råteskader.
- Rekkverket på rampen er løst.

Tiltak:
- Fundamentene bør kontrolleres nærmere og utbedres.
- Rekkverket må repareres.
- Alternativt bør hele rampen stenges av slik at den ikke er tilgjengelig.
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MASKINHUS MED TRAFO OG UTEDO

Figur 53. Trafo med maskinhus for fjellheisen. Foto: P. Skattum/Multiconsult ASA

Figur 54. Trafo (til venstre) for maskinhuset for fjellheisen. Fordelerrom i 2. etasje. Store lettbetongblokker har
rast ned på gangbanen utenfor bygget. Foto: P. Skattum/Multiconsult ASA
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Tilstand:
- Øvre del av bygningen er svært ustabil (lettbetong), og deler av veggene har rast ut.
- Øvre del av bygningen mangler tak.
- Nordvegg i lettbetong er borte.
- Store biter av lettbetong har falt ned på plattformen foran bygningen.
- Tak over inngangen er i dårlig forfatning.
- Åpning i nordvegg øst for inngang .

Tiltak:
- Låse / sperre av adkomst (dører og åpninger) til heismaskinrommet både i første etasje
(nordsiden) og andre etasje (øst og vestside) .
- Åpningen mot nord utenfor trafo hvor det er rester etter netting sperres med ny
gjerdenetting i full høyde.
- Løse lettbetongblokker på veggene i 2. et. sikres ved montering av
skråstag/forskalingsstøtter.
- Treplattform utenfor bygget ryddes for lettbetongrester og det monteres nytt rekkverk
- Åpning i nordvegg øst for inngang mures igjen eller blendes med treverk.

Løse Lecablokker

Figur 55.Det må monteres skråstag (forskalingsstøtter) mot lettbetongblokkene. Foto: P. Spjudvik/Multiconsult
ASA
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Figur 56: Store lettbetong-blokker har falt ned og ligger på plattingen foran bygningen. Foto: AC Flyen/NIKU

GRUVEINNGANGSHUS OG STASJON FOR FJELLHEIS UTENFOR GRUVEINNGANGEN

Figur 57. Gruveinngangshus og plattformen utenfor danner stasjon for fjellheisen. Gammelt saltak ligger veltet i
bakgrunnen. Foto: P. Skattum/Multiconsult ASA
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Figur 58. Plattformen utenfor gruveinngangshuset som danner stasjon for fjellheisen. Store mengder
metallskrot som ligger lagret på plattformen bør fjernes for å redusere lasten på rampen. Foto: P.
Skattum/Multiconsult ASA

Tilstand:
- Plattformen for fjellheisen er kraftig belastes av en mengde metallskrot .
- Det er en del råteskader i tømmerfundamentene til plattformen, men det er uklart hvor
alvorlige de er ettersom det ikke var mulig å komme til langt nok nede på disse
fundamentene.
- Inngangen til selve gruva er ikke sikret godt nok, og det er mulig å krype inn og gå videre
innover i gruva.
- Hull / manglende korrugerte stålplater i yttervegger og tak.
- Brudd i treverkskonstruksjoenr i tak i deler av bygget.
- Stålplatetaket inn til gruven har rast sammen.

Tiltak:
-

Fjerne metallskrot på rampen.
Sjekke tilstanden til trepælene som holder rampen.
Tette igjen åpning i vegg mot nord for å hindre adkomst inn til gruven.
Bytte ut / sette inn manglende korrugerte stålplater i fasadene.
Istandsette stålplatetaket inn til gruven.
Utbedret tak med brudd i treverkskonstruksjoner.
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Figur 59. Stålplatetaket inn til gruven har rast sammen. Foto: P. Skattum/Multiconsult ASA
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GANGVEI OPP TIL GRUVEINNGANGEN

Figur 60.. Gangvei / sti opp fjellsiden til daganlegget ved gruveinngangen. Stålstenger og tau har falt ned eller
stengene er bøyd/ mangler. Foto: AC Flyen/NIKU

Tilstand:
- Stålstenger og tau har falt ned eller stengene er bøyd/ mangler.

Tiltak:
- Komplettere med flere stenger og henge opp nytt tau.
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KJEDECONVEYOR OG FJELLHEIS

Figur 61. Kjedeconveyor og fjellheis fra daganlegget i dalen til daganlegget ved gruveinngangen.
Foto: P. Skattum/Multiconsult ASA

Figur 62. Fjellheisen fra daganlegget i dalen nærmest og kjedconveyor til daganlegget ved gruveinngangen.
Foto: P. Skattum/Multiconsult ASA
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Tilstand:
- Kjedeconveyoren er fundamenter på trepeler. Flere av pelene har brudd.
- Mellomstasjoner langs kjedeconveyor av treverk med stålplatetak. Manglende stålplater og
hul i plater .
- Løsmasser presser på yttervegg på mellomstasjoner.
- Fjellheisen er fundamenter på betongpilarer og er i tilfredsstillende stand. Det er brukt
betongelementer mellom pilarene.
Tiltak:
- Skifte ut trepeler med brudd eller forsterke dem med nytt tilpasset treverk på yttersiden.
- Bytte ut stålplater på tak.
- Grave vekk løsmasser som presser på yttervegger.

Figur 63. Brudd i trepel under kjedeconveyor. Foto: P. Skattum/Multiconsult ASA
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Figur 64. Mellomstasjon på kjedeconveyor. Skader på stålplatetak og løsmasser som presser på yttervegg. Foto:
P. Skattum/Multiconsult ASA

6 Hovedkonklusjon/sammendrag
Nedre del av daganlegget til Gruve 6 er vedtaksfredet. Anlegget har stor verneverdi. Den største
verdien er likevel knyttet til hele anlegget (daganlegg nede i dalen med daganlegget ved
gruveinngangen) og ikke kun den nedre delen. Imidlertid er de øvre delene av anlegget i så dårlig
stand, og ligger dessuten så vanskelig til at det er en stor utfordring å bevare.
Daganlegget nede i dalen som er vedtaksfredet er i relativt god stand. De største utfordringene er
knyttet til overvann som ledes gjennom anlegget, til en stor åpning i nedre del av veggen til kullsiloen
der det ligger ustabile masser og til conveyertunellen opp mot kullsiloen der flere av
trebukkene/fundamentene for selve tunellen har kollapset inkl. bærekonstruksjon for conveyortbelte
og bjelkelaget. Dette må umiddelbart sikres for å hindre tilkomst og at folk kommer i nærheten. Det
bør og utbedres snarest, ikke minst for å hindre videre skadeutvikling. Likevel er det
personsikkerheten vi er mest bekymret for.
Den øvre delen av daganlegget oppe ved gruveinngangen er i langt dårligere forfatning enn
daganlegget nede. Det er forbundet med fare vedr. personsikkerhet å bevege seg rundt i dette
anlegget. Det er muligheter for å komme inn i de ulike byggene og deretter videre inn i gruvene. Her
er det store, tunge konstruksjoner der tilstanden på flere fundamenter er usikre. Deler av muren i en
av bygningene har rast sammen og gangbaner og trappeløp er usikre. Selv om denne delen av
anlegget ikke inngikk i vårt oppdrag har vi gitt en rask gjennomgang av tilstand og hovedtiltak.
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Det må gjøres en grundig jobb med detaljplanlegging og avklaring med Riksantikvaren i forkant av
eventuelle tiltak og med hensyn til materialbruk. Vi anbefaler at det gjennomføres en grundig
prosess med Sysselmannen, Riksantikvaren og Lokalstyret, slik at alle problemstillinger blir
gjennomdrøftet. Deler av anlegget ved gruveinngangen er i så dårlig tilstand at det bør stenges av.
De nedre delene av anlegget krever kun moderate tiltak. Men dersom det skal gjennomføres
sikringstiltak av varig art i den øvre del av anlegget vil det kreve store tiltak. Det bør settes opp en
plan for gjennomføring av alle tiltak.
I den fredete delen av anlegget vil flere av tiltakene kreve dispensasjon i forhold til fredningen.
Det bør settes opp en plan for gjennomføring av alle tiltak. De bør beskrives så enkelt og godt som
mulig for å fram problemstillingene i forhold til fredningen og kravene fra Riksantikvaren. Tiltakene
bør prioriteres og gjennomføres i henhold til alvorlighetsgrad.
Når alle planlagte tiltak er gjennomført bør det lages en egen plan for ettersyn og vedlikehold.
Anlegget bør ettersees jevnlig.
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