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Forord 

I Longyearbyen og tilstøtende områder er taubanebukkene en viktig del av de gjenværende tegn til at 
det har vært gruvedrift i området.   
  
Mens taubanebukkene var i drift fra tidlig 1900-tall til de ble tatt ut av bruk ca. 60 år senere hadde 
det vært en kontinuerlig kontroll, reparasjon og utskifting av bukkene. Kunnskapen om hvordan de 
ulike bukkene var konstruert, hvordan man vurderte teknisk tilstand og hvordan de fortløpende 
ble reparert mens taubanene var i drift er lite dokumentert i skriftlige kilder.  
  
Undersøkelser i senere tid har vist at det er et generelt problem med angrep av råtesopp i et stort 
antall taubanebukker med til dels alvorlige svekkelser av bærende konstruksjoner. Konsekvensen av 
dette at de kollapser, enten på grunn av sterk vind eller rett og slett på grunn av 
tyngdekraften. Når bukkene faller, representerer de et faremoment for personer som ferdes i 
omgivelsene og Longyearbyen mister viktige kulturminner.   
  
For å kunne forebygge risikoen for alvorlige personskader og tap av viktige kulturminner har Svalbard 
Miljøvernfond støttet et prosjekt der Store Norske i samarbeid med NIKU og Mycoteam har klarlagt 
hvordan man kan undersøke og vurdere taubanebukker samt gjennomføre nødvendige reparasjoner. 
Formålet er å legge til rette for at fremtidig vern av taubanebukkene og andre trefundamenter på 
Svalbard kan håndteres på en optimal måte. Resultatet av dette arbeidet er samlet i denne 
publikasjonen 
  
  
  
Longyearbyen og Oslo, desember 2018.   
  
 
  
Norsk institutt for kulturminneforskning     Mycoteam  
 

 

Taubanebukkene er tydelige i landskapet fra Taubanesentralen og ut mot Hotellneset. Foto: AC Flyen/NIKU



NIKU Oppdragsrapport 136/2018 

5 

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning og bakgrunn ................................................................................................................... 7 
2 Vernevurdering................................................................................................................................ 9 
3 Taubanebukkenes oppbygging og materialer ............................................................................... 12 

3.1 Generelt ................................................................................................................................. 12 
3.2 Treverk over terreng ............................................................................................................. 17 
3.3 Treverk i jordkontakt ............................................................................................................. 19 
3.4 Treverk i permafrost .............................................................................................................. 20 

4 Tilstands- og skadevurderinger ..................................................................................................... 21 
4.1 Visuell kontroll ....................................................................................................................... 21 
4.2 Teknisk undersøkelse ............................................................................................................ 22 
4.3 Prøvetaking ............................................................................................................................ 24 
4.4 Vurdering av reststyrke i skadet treverk ............................................................................... 24 
4.5 Risiko- og sårbarhetsvurdering .............................................................................................. 24 

5 Reparasjonsmetoder ..................................................................................................................... 26 
5.1 Planlegging av reparasjonsarbeider ...................................................................................... 26 
5.2 Reparasjonstype 1: Omfattende reparasjonsmetode ........................................................... 28 
5.3 Skjøt og laskekonstruksjon .................................................................................................... 29 
5.4 Vedlikehold og ettersyn ........................................................................................................ 32 

6 Aktuell litteratur ............................................................................................................................ 33 
 

 





NIKU Oppdragsrapport 136/2018 

7 

1 Innledning og bakgrunn  
 

Våren 2013 fikk Store Norske midler fra Svalbards miljøvernfond til sikrings- og reparasjonsarbeider 

på taubanebukkene i Longyearbyen. Som en del av dette skal det utarbeides en manual for 

undersøkelse og istandsetting av øvrige bukker. NIKU og Mycoteam skal bistå Store Norske i å 

utarbeide denne manualen.   

 

NIKU og Mycoteam har gjennom feltarbeid på Svalbard siden 2003 registrert at råtesoppskader er 

vanlig forekommende, særlig i forbindelse med treverk som ligger i bakkekontakt. I 2010 og 2012 fikk 

vi takket være støtte fra Svalbard miljøvernfond anledning til å undersøke de 9 taubanebukkene i den 

gamle gruvebyen i Hiorthhamn og ca. 50 taubanebukker i og rundt Longyearbyen. Resultatet av dette 

arbeidet viser at det er etablerte råtesoppskader i flesteparten av de undersøkte bukkene. I mange 

av disse var det store svekkelser– særlig i det treverket som står i jordkontakt. Karakteristisk for 

skadene er at det til tross for omfattende svekkelse av de indre delene av trematerialene, er et ytre, 

uskadet sjikt på ca. 0,5 cm. Majoriteten av de etablerte skadene er derfor tilnærmet umulig å 

oppdage ved en visuell kontroll. Påvisning og vurdering av de skjulte råtesoppskadene 

forutsetter derfor en detaljert kontroll av de indre delene av materialene. En slik 

undersøkelse forutsetter en mekanisk kontroll av holdbarheten i treverket, noe som i praksis er en 

mer eller mindre destruktiv undersøkelse. Taubanebukkene er fredede kulturminner og det må 

derfor søkes om tillatelse til å gjennomføre en slik destruktiv undersøkelse. Etter vår erfaring er det 

praktisk og teknisk problematisk å kombinere ønsket om en minst mulig fysisk undersøkelse med 

behovet for destruktive inngrep for kontroll og prøvetaking for videre analyser. 

 

Tradisjonelle undersøkelsesmetoder for å klarlegge skjulte råtesoppskader i trematerialer er å bruke 

en kniv eller murhammer for å trenge igjennom den uskadede overflaten og klarlegge eventuelle 

skader dypere inn i treverket. Dette er en destruktiv metode som er lite ønskelig ved arbeid med 

treverk i fredede bygninger eller steder der treoverflaten i størst mulig grad skal være uskadet. Det 

ble derfor utviklet en egen prosedyre ved hjelp av spesielt teknisk utstyr (råtedrill), slik at det kun ble 

et rundt hull på ca. 4 mm. Erfaring med så små inngrep viser at treverket sveller i etterkant slik at 

inngrepet etter hvert blir tilnærmet usynlig. 

 

Undersøkelsene viste forøvrig at det var stor variasjon i omfang av råtesoppskader i de undersøkte 

bukkene, fra tilnærmet friske materialer til meget omfattende råteskader med alvorlig nedbrytning. 

Skadene opptrer tilsynelatende tilfeldig, og det er umulig å avklare tilstedeværelsen av eventuelle 

skader uten en inngående undersøkelse. Våre undersøkelser har dessuten vist at skadeutviklingen 

skjer raskt for å være i et så kjølig klima med permafrost i grunnen. Det er observert store svekkelser 

i treverk som har stått til eksponering i 30-40 år under de klimatiske forholdene som har vært frem til 

nå. Med hensyn til den klare temperaturøkningen som har vært i senere år, må man forvente at 

fremtidig utvikling av råtesoppskader i trematerialene i taubanebukkene vil skje klart raskere enn det 

som har vært tilfellet frem til nå. En konsekvens av dette er at det må etableres gode metoder og 

rutiner for å følge med på teknisk tilstand på taubanebukkene i Longyearbyen og Hiorthhamn.   

 

Med basis i undersøkelsen av taubanebukkene foreslo NIKU og Mycoteam for Store Norske at én 

bukk burde repareres først og at dette arbeidet ble benyttet som grunnlag for å avklare 
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sammenhengen mellom observasjoner, etablerte skader og uttesting av forskjellige 

reparasjonsmetoder. Denne kunnskapen skulle deretter kunne brukes til å utvikle en mal for hvordan 

bukker med lignende skadebilde bør undersøkes og repareres.  

 

På bakgrunn av de undersøkelsene som ble foretatt i 2012 ble det konkludert med at bukken i bane 

5/6 inntil veien like ved sykehuset inne i Longyearbyen burde prioriteres for reparasjon. Denne 

bukken var ikke den dårligste, men var tydelig svekket av råte og dessuten plassert slik at den i størst 

grad kan true publikums sikkerhet. NIKU og Mycoteam anbefalte derfor Store Norske å prioritere 

denne bukken.  Erfaringene fra sikrings- og reparasjonsarbeidet med denne bukken skulle altså 

danne grunnlaget for å utvikle retningslinjer for skade- og tilstandsundersøkelser, vedlikehold og 

istandsetting. Utviklingsarbeidet måtte derfor gå parallelt med selve istandsettingen. Arbeidet med 

reparasjon av bukken startet opp i januar 2016 men forsinkelser i prosessen førte til at arbeidet ikke 

ble ferdigstilt før i 2017. Konsekvensen av dette var at ferdigstilling av manualen måtte vente på 

viktige erfaringer fra reparasjonsarbeidet, som igjen førte til at det ikke har vært mulig å fullføre 

veileder med retningslinjer innenfor det planlagte tidsperspektivet. Samtidig ble det klart at den 

utprøvde metoden var dyr og tidkrevende, og at det derfor vil være urealistisk å klare å reparere 

mange taubanebukker hvert år med denne metoden. Selv om denne metoden er den mest 

foretrukne ut fra et antikvarisk synspunkt, er det bekymringsfullt at det vil kunne ta svært lang tid før 

selv alle de mest skadete taubanebukkene vil være reparert. Det ble derfor i etterkant utviklet en 

reparasjonsmetode som både er raskere å gjennomføre og langt rimeligere å utføre.  

 

Denne rapporten er basert på det reparasjonsarbeidet som er utført på en av taubanebukkene i 

Longyearbyen, samt de erfaringene vi har fra tidligere feltundersøkelser og studier av biologisk 

nedbrytning av treverk som vi har gjort på Svalbard. Vi har også trukket inn erfaringer fra tilsvarende 

undersøkelser av taubanebukker på Røros og dessuten vår generelle kunnskap om håndtering av 

råtesoppskader i trekonstruksjoner i jordkontakt både på Svalbard og fastlands-Norge. 

 

 

Figur 1: Sykehusbukken undersøkes. Noe av måleutstyret ligger på gresset: sonde for måling av frost-dybde i 

bakken og temperaturmåler for måling av temperatur i grunnen. Foto: AC Flyen/NIKU 
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2 Vernevurdering 
 

I fjellene som omgir Adventfjorden er det drevet omfattende gruvedrift. På nordsiden av fjorden fins 

rester etter anleggene både i Advent City ytterst i fjorden og i Hiorthhamn og Sneheim lengre inn. På 

sørsiden av fjorden står flere av daganleggene ved gruvene igjen. Anleggene ved gruvene 3, 6 og 7 er 

tydelige landskapselementer i Adventdalen. Dalstasjonen til Gruve 6 og fjellheisen sees på lang 

avstand. Inne i Endalen sees daganlegget til Gruve 5 høyt oppe i fjellsiden, et overraskende, men 

imponerende syn for mange turgåere som har forberedt seg på å møte tilnærmet uberørt natur. 

Vinkelstasjonen ligger i utløpet av dalen og binder sammen taubanene fra Gruve 5 og Gruve 6. 

Taubanesentralen på Skjæringa og de høye taubanebukkene som står igjen i sentrum av byen og 

innover dalen, er spesielt framtredende i sin monumentalitet. I Longyeardalen er daganlegget til 

Gruve 2B godt synlig i den bratte fjellsiden over Nybyen. Taubanene som binder gruvene, 

Taubanesentralen på Skjæringa, og utlastingsanlegget på Hotellneset sammen, er meget tydelige i 

landskapet. Det er denne sammenhengen av tekniske og industrielle kulturminner som fortsatt gir 

Longyearbyen preg av en gruveby, slik den har vært i hele byens levetid fram til i dag.  

Taubanebukkene i Longyearbyen er blant de mest markante kulturminnene i byen. Rekkene av 

bukker er av de mest synlige sporene etter gruvevirksomheten, og viser med all tydelighet også i dag 

hvor kraftig preg gruvevirksomheten satte på byen og det nærmeste omland. Bukkene fra Gruve 

1B/4 og 2B og bukkene fra Taubanesentralen og ut langs Burmaveien er automatisk fredet i henhold 

til Svalbardmiljøloven, mens bukkene fra Gruve 5 og 6 er vedtaksfredet etter samme lovverk.  Det er 

flere viktige miljøaspekter knyttet til bukkene, men NIKU har tidligere beskrevet at de to viktigste er 

sikkerhet knyttet til menneskelig ferdsel i bukkenes nærhet og kulturminneverdi - symbolet på byens 

nerve og eksistensgrunnlag.   

For at kvaliteten og verneverdien av et kulturmiljø eller kulturminne skal kunne etterprøves, må 

vurderingen skje ut fra definerte kriterier. De kulturminner og kulturmiljøer som bevares, må 

gjenspeile verdier som de fleste i vårt samfunn mener det er viktig å ta vare på. Verneverdien blir 

dermed et uttrykk for hvilken betydning kulturminnet har, eller hvilken rolle det spiller, i forhold til 

samfunnet. Synet på hva som er verneverdig skifter naturligvis med tida.  

På Svalbard er en større andel av kulturminnene fredet enn det som er vanlig andre steder. 

Svalbardmiljøloven fastsetter at alle kulturminner eldre enn 1946 er automatisk fredet. Til 

sammenligning er grensen for stående automatisk fredete byggverk på fastlandet etter 

kulturminneloven 1650 (og for andre kulturminner 1537). Kriteriene skal dermed i mindre grad 

brukes til å prioritere fredningsobjekter, men mer til prioritering av tiltak.  

Rapporten Katalog prioriterte kulturminner og kulturmiljøer på Svalbard (Sandodden m.fl. 2013) 

beskriver gruveminnene i Longyearbyen på følgende måte: «Gruveanleggene og mange av de 

verneverdige bygningene i byen har stor opplevelsesverdi og er avgjørende for Longyearbyens 

identitet og for stedet som kulturmiljø.»  

Kulturminner og kulturmiljøer er uerstattelige kilder til kunnskap om fortida og kan samtidig gi viktig 

informasjon og kunnskap for fremtiden. Konstruksjoner som har overlevd det tøffe klimaet på 

Svalbard i et århundre kan for eksempel gi svært nyttig kunnskap for fremtidens klimapåkjenninger. 
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Svalbards kulturminner skal vernes og ivaretas som en del av Svalbards kulturarv og identitet og som 

ledd i en helhetlig miljøforvaltning.  

 

Kildeverdi – kunnskapsverdi:  

Alle kulturminner har verdi som historiske kilder, noen mer enn andre. De forteller om næring og 

samfunn, virksomhet, teknologi, materialbruk, sosial struktur, handelsforbindelser, holdninger til 

omgivelsene med mere. Det er viktig å merke seg at selv for epoker og virksomhet som er godt belagt 

gjennom skriftlige eller muntlige kilder, er kulturminner viktige supplement og selvstendige korrektiv 

som er av stor betydning som historisk dokument. Taubanebukkene i og rundt Longyearbyen har høy 

kilde- og kunnskapsverdi og forteller en tydelig historie om Longyearbyens eksistensgrunnlag og om 

Norges historisk fremste virksomhet som basis for suverenitetsutøvelse. 

  

Opplevelsesverdi:  

En viktig grunn til å ta vare på kulturmiljøer og kulturminner er å gi mennesker muligheten til å 

oppleve spor fra fortida. Kulturminner og -miljøer er en sentral ressurs i arbeidet med å skape 

identitet. Opplevelsesverdien er sterkt knyttet til kunnskap om den historiske konteksten – om hva 

som har foregått, hvordan de ulike bygg og anlegg har fungert, om driftsformer og dagligliv, om 

arbeidsmiljø, kameratskap og menneskeskjebner. Som noen av de mest synlige og markerte sporene 

etter gruvedriften gir taubanebukkene en tydelig forklaring på hvordan transportårene fra gruvene 

og frem til lastekaia fungerte. Dette skaper identitet og markerer Longyearbyen som gruveby.    

  

Autentisitet: 

 Med autentisitet kan vi både mene opprinnelighet og endring i samsvar med kulturminnets 

egenart. Taubanebukkene representerer et autentisk transportsystem. Selv om enkeltbukker er 

borte, ligger traseene tydelige i landskapet og gir en autentisk opplevelse av den travle virksomheten 

i gruvene. 

  

Representativitet – sjeldenhet: 

Representativitet og sjeldenhet kan være ytterpunkter på en skala. Kulturminner som er gode 

eksempler på noe som er eller har vært vanlig, er oftest mer verdt som kulturminner enn de som er 

sjeldne i utgangspunktet. Representativitet forholder seg også til geografisk område, virksomhet, 

epoke og bevaringsgrad. Taubanebukkene representerer et vanlig transportsystem ved gruvene i 

Longyearbyen, og er i seg selv svært representative for hvordan virksomheten ble drevet. 

 

Verneverdi 

Taubanesystemene i Longyearbyen har høy kildeverdi, kunnskapsverdi og opplevelsesverdi. De 

enkelte taubanebukkene er fortsatt svært intakte selv om wire og taubanekibber er fjernet (med 

unntak av en kort strekning på banen ut fra Taubanesentralen mot Hotellneset). Både de enkelte 
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bukkene og helheten er svært representative for et vanlig transportsystem i gruvedriften i 

Longyearbyen. 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Taubanebukkene på strekningen fra Taubanesentralen og ut mot Hotellneset har fortsatt wire og kibber 

intakt et lite stykke. Foto: J. Mattsson/Mycoteam 
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3 Taubanebukkenes oppbygging og materialer 

3.1 Generelt  
Taubanebukker har vært brukt i store deler av verden. Oppbygging og materialbruk er tilpasset lokale 

forhold. Det er imidlertid viktig å huske på at taubanene var etablert for å få til en effektiv funksjonell 

transport av varer, slik som malm og kull. Krav til driftssikkerhet og reparasjoner med minst mulig 

driftsstans sto sentralt.   

I prinsipp består en taubanebukk av flere deler (figur 3) med en del over bakken (a) som er høy nok til 

å sikre drift av kabelføring og transport, en del som er i jordoverflaten/tinesonen (b) og en del som 

står i permafrosten (c). Selv om stabiliteten ligger i hele konstruksjonen, er det særlig den delen som 

ligger nedgravd i permafrosten som sikrer stabilitet på taubanebukken (figur 4). I områder der det 

ikke er permafrost og eventuelt dessuten et tynt jordsmonn, må stabiliteten sikres på andre måter, 

enten det skjer med avstivende stålwirer eller ballast på bakken (figur 5).   

 

 

                                              
  

  
Figur 3. Prinsippskisse for oppbygging og eksponeringssoner for en taubanebukk. a) treverk i friluft, b) treverk i 
jordkontakt og c) treverk i permafrost.   

  
 

Man kan se store likhetstrekk i taubanene på Røros og Svalbard. Dette skyldes både at de ble 

konstruert og var i drift omtrent samtidig og at tilgang på materialer og klima var relativt like. En 

a 

b 

c 
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forskjell er at mens bukkene i Longyearbyen sto stabilt takket være at de sto ned i permafrosten 

(figur 4), ble bukkene på Røros sikret med tilført vekt på den delen av treverket som var over bakken. 

Dette var nødvendig fordi det er svært tynt jordsmonn og derfor heller ikke tilstrekkelig permafrost i 

disse områdene (figur 5).  

 

 

       
    
Figur 4. Taubanebukk i Longyearbyen. Permafrosten 
innebærer at det ikke er behov for en tyngde over 
bakken for å stabilisere bukken. Foto: J. Mattsson/ 
Mycoteam 

Figur 5. På Røros innebærer kombinasjonen av grunt 
jordsmonn og manglende permafrost behov for å 
stabilisere bukkene med en tyngde på deler over 
terreng. Foto: J. Mattsson/Mycoteam 

  
 

I Longyearbyen er taubanebukkene konstruert etter to hovedtyper. Flesteparten står 

med trefundamentet ned i bakken, godt festet i permafrosten (figur 6), mens bukkene i banen til 

Gruve 2B som står ute i elveleiet, er festet til et betongfundament (figur 7).   

 

  

         
    
Figur 6. Flesteparten av taubanebukkene 
har trefundament nedgravd i bakken. Foto: J. 
Mattsson/Mycoteam 

Figur 7. Noen av bukkene står festet til 
betongfundament. Foto: J. Mattsson/Mycoteam 
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3.2 Nedbryting og skadetyper 
 

Det er lite dokumentasjon knyttet til skader og undersøkelser av taubanebukkene fra de periodene 

gruvene og taubanesystemene var i bruk. Basert på spor på de stående bukkene og en generell 

vurdering, kan man si at kulldriften førte til skader i de delene av taubanebukkene som er over 

bakken og da særlig i de delene av konstruksjonene der stålwirene med kullkibbene beveget seg. Nå 

som taubanene ikke er i bruk lenger og dessuten har stått i 100 til 60 år har NIKU og Mycoteam 

påvist at det er en annen type skader som dominerer (Flyen og Mattsson 2010, Flyen 2017). De 

kraftigste og mest alvorlige skadene opptrer nå inne i tømmerstokkene som utgjør fundamentbena i 

et område på rundt 30 cm over jordoverflater og ned til rundt 30 cm under jordoverflaten. Dette 

skadebildet beskrives nærmere i kapittel 4.2. Dette betyr at de skadene som er et problem nå, dvs. 

råteskader i de delene av treverket som står i jordkontakt, har lite felles med de skadene som måtte 

repareres mens banene var i drift.   

Utvikling av råtesoppskader er avhengig av gunstige vekstforhold (figur 8). 

 

 

 

  

Figur 8: Forutsetninger for vest av råtesopp. Figur: J. Mattsson/Mycoteam 

 

Næringen finner soppene i cellulosen, men i tørt treverk kan det ikke skje noen nedbrytning. For 

utvikling av råtesoppangrep må det være tilstrekkelig vått i treverket til at de ekstracellulære 

enzymene som soppen skiller ut, kan trekke ut i en vannfase og bryte ned cellulosen i vedcellene.  

Dette betyr at det trengs en trefuktighet på minst 20 %, gjerne opp mot fibermetningspunktet på 28-
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30 %.  De fleste råtesoppene klarer å vokse hvis temperaturen er mer enn ca. +3 °C, og de stopper å 

vokse hvis temperaturen blir høyere enn ca.+ 40 °C. Ved temperaturer under frysepunktet skjer det 

ingen vekst av råtesopp, men de fleste soppene overlever en periode med nedfrysning for så å 

fortsette å vokse hvis tilvekstforholdene forbedres (Mattsson 2010). 

I tempererte strøk er det stort sett gunstige vekstforhold både i treverk som er i bakkekontakt og 

over terreng.  I polare strøk er det mer begrensede muligheter, både på grunn av lange perioder med 

minusgrader og fordi det er lite nedbør.  Dette fører til at det er avgrensede områder av treverk som 

er i risikosonen for utvikling av råtesoppskader. Dette er omtalt nærmere i kapittel 3.4, se også figur 

24.  

I våre tidligere undersøkelser på Svalbard har vi ikke hatt like stort fokus på nye, ikke fredete 

konstruksjoner, men vi har foretatt enkelte undersøkelser også i nyere bygningsfundamenter og 

veirekkverk/autovern. Vi ser at disse nyere konstruksjonene er utsatt for den samme type 

nedbrytning som de gamle taubane-konstruksjonene. Dette gjelder spesielt de som står i 

jordkontakt (figur 9 og 10). Denne typen nedbrytning gjentar seg så lenge det ikke foretas tiltak for å 

endre forutsetningene for biologisk vekst (figur 11). Slik endring kan for eksempel være å benytte 

impregnerte materialer eller forandre de fysiske forholdene rundt konstruksjonene. Det viser 

seg også at det kan være til dels meget kraftig nedbrytning selv om treoverflaten ser helt frisk ut 

(figur 12). Denne nedbrytningen kan skje i løpet av relativt kort tid.  

 

  

         

   
Figur 9. Andre trekonstruksjoner enn taubane-bukkene 
er utsatt for skader, slik som autovern.  

Foto: J. Mattsson/Mycoteam 

Figur 10.  Uimpregnerte trefundamenter under 
bolighusene i Longyearbyen er sterkt utsatte for 
råtesoppskader.  
Foto: J. Mattsson/Mycoteam 
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Figur 11. Det er lett å se at råtesoppskader har vært 
et gjentagende problem. Foto: J. Mattsson   
/Mycoteam 

 
Figur 12. Under en intakt overflate kan det være svært 
kraftige råtesoppskader. Foto: J. Mattsson/Mycoteam  

  
 
For å få hjelp til å finne gode reparasjonsmetoder for dagens skader er det viktig å finne ut av 

hvordan bukkene ble konstruert og fundamentert i bakken ned i permafrostbeltet.   

Når store deler av tverrsnittet i en stokk som står i jordkontakt er brutt ned, skjer det en vesentlig 

svekkelse av knekkstyrken til treverket (figur 13). Ved laboratorietester kan man se at 

råtesoppskadet treverk ikke har noen gjenværende styrke. Spørsmålet er da hvor mye gjenværende 

friskt treverk det er i materialene og konstruksjonene.  

  

 

Figur 13. Graf over generelt samsvar mellom nedbryting av treverk og knekkstyrke (hentet fra Håndbok om 

råtesopp – Mattsson 2010).   

 

De praktiske konsekvensene av nedbrytningen av treverk i jordkontakt er at konstruksjonen 

mister sin knekkstyrke. Ved ulike belastninger kan det da oppstå brudd i de konstruksjonsdelene 

som bærer og stiver av slik at bukkene faller overende. Dette kan skje ved kraftig vind, snøskred 

og av selve vekten av bukken gjennom vedvarende skeivfordeling av lastene (figur 14 og 15).   
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Figur 14. Taubanebukk ved gruve 2B som falt over  

ende under et snøskred. Foto: J. Mattsson/    

Mycoteam 

Figur 15. Bruddpunktet på et av bena til 

taubanebukken i figur 14 med kraftig svekkelse på 

grunn av råtesopp. Foto: J. Mattsson/ Mycoteam 

3.3 Treverk over terreng  
Våre feltundersøkelser på Svalbard viser at det også er råtesoppskader i treverk som er i friluft og 

ikke står i jordkontakt, men at disse skadene er langt mer begrenset i omfang. I de delene av 

treverket der det kan skje en oppfukting av indre deler, er det fare for en relativt langsom uttørking, 

særlig i grove materialer. Ettersom råtesoppene er avhengig av vann, vil dette kunne gi gode 

vekstforhold. Sommerstid vil både høy lufttemperatur og soloppvarming gir gode vekstforhold for 

råtesopp. Det kan da oppstå en del lokale skader, særlig i områder med endeved og omlegg. Til tross 

for disse mikroklimatisk gunstige forholdene for soppen er det relativt begrenset med 

råtesoppskader slike steder. En viktig årsak til det er trolig at det ikke finnes noen naturlig 

sporespredning av råtesoppsporer på Svalbard. Innsmitting må derfor ha skjedd i materialene 

allerede da de ble produsert og lagret på fastlandet før transport til Svalbard. Desinfeksjon av nye 

trematerialer som benyttes i fremtidig reparasjonsarbeid kan derfor være en mulig metode for å 

redusere faren for nye råtesoppskader i reparerte konstruksjoner.  

  

Eksempler på råtesoppskader i treverk over terreng er vist i figurene 16 - 23.   
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Figur 16. Materialer i friluft blir i begrenset 
grad oppfuktet. Foto: J. Mattsson/Mycoteam 

Figur 17. Horisontale overflater med sprekker kan føre 
til at vann fukter opp treverket. Med sol-
oppvarming kan det bli gode vekstforhold for 
råtesopp. Foto: J. Mattsson/Mycoteam 
 

 

     

    
Figur 18. Over terreng er det begrenset fuktbelastning 
og rask uttørking. I sprekker og omlegg kan imidlertid 
vann bli stående lenge nok til at råtesoppskader kan 
utvikles. Foto: J. Mattsson/Mycoteam 

 

Figur 19.  Det forekommer en del lokale råtesoppskader 
i materialer over terreng. Foto: J. Mattsson/Mycoteam 

     

    
Figur 20. Deler av treverket over terreng har skader i 
overflaten, men det er mindre vanlig. Foto: J. 
Mattsson/Mycoteam 
 

Figur 21.  Kraftig svekkelse i indre deler av 
treverket. Foto: J. Mattsson/Mycoteam 
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Figur 22. Endeved er utsatt for oppfukting og 
påfølgende råtesoppskader. Foto: J. 
Mattsson/Mycoteam 

 
Figur 23. Skadene kan bli kraftige uten at dette er 
synlig på overflaten. Foto: J. Mattsson/Mycoteam 

  
  

3.4 Treverk i jordkontakt  
Vi ser at hoveddelen av de råtesoppskader som er påvist i treverk på Svalbard er i materialer med 

jordkontakt. Grunnen til dette er at sommeren gir en gunstig kombinasjon av vått treverk og brukbar 

temperatur for råtesoppen. Fordi temperaturen ned mot permafrosten er for lav til at råtesoppen 

klarer å være aktiv, skjer den største aktiviteten i området ved jordoverflaten og med redusert 

skadeutvikling nedover i tinesonen til permafrosten (figur 24).    

 

 

  

  
 

Figur 24: Fysiske forhold i tinesonen med henblikk på temperatur og relativ luftfuktighet. Mattsson & Flyen 
2008.  
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Våre observasjoner tilsier at råtesoppskadene inne i treverket strekker seg fra deler av tinesonen og 

et stykke opp i friluft. Om sommeren blir det en kombinasjon av tilstrekkelig oppvarming og tilgang 

på vann i vedcellene slik at råtesoppen kan vokse og treverket brytes ned i dette området.  

Hvor langt skadene utvikles oppover er avhengig av hvor langt opp vannet trekker kapillært i 

vedcellene. I praksis tilsvarer dette et område med særlig nedbrutt treverk fra ca. 20-30 cm 

over bakken og ned mot 15- 20 cm ned i tinesonen (figur 25). Høyere opp er det for tørt til at 

råtesoppen klarer å være aktiv, og lengere ned er det is – og altså ingen tilgang på fritt vann. Hvor 

store skader som utvikles er avhengig av lokale forhold og utviklingstid. Derfor vil det være 

nødvendig å undersøke skadebildet i hvert enkelt tilfelle for å kunne fastslå med sikkerhet hvor 

omfattende skader det eventuelt er etablert i treverket.  

  

Selv i de områdene der det utvikles råteskader er det langt fra optimale utviklingsforhold for 

råtesopp. Det er likevel tilstrekkelig gode forutsetninger til at det i løpet av 30-40 år kan bli kraftig 

nedbrytning av konstruksjonene. Det er særlig en spesiell råtesoppart, 

husnettsopp (Leucogyrophana mollis) som dominerer i skadene på Svalbard. 

 

Klimaendringene gir forbedrete forhold for råtesoppen. Med økende temperaturer og økt dybde på 

tinesonen, øker også faren for raskere skadeutvikling og nedbrytning av treverket dypere nede i 

bakken og høyere over bakken enn tidligere.   

  

 

  

                                     
 
 
Figur 25: De fysiske forholdene i tinesonen fører til et karakteristisk skadebilde, der råtesoppskadene 
forekommer både over og under jordoverflaten, slik som vist her i skisse og foto. Skisse og foto: J. 
Mattsson/Mycoteam 

  
 

3.5 Treverk i permafrost  
Nede i permafrostbeltet er det pr. definisjon ikke plussgrader.  Vannet i bakken er derfor frosset og 

ikke tilgjengelig for vekst av råtesopper. Det er dermed ikke noen fare for biologisk nedbrytning av 

treverket som står i permafrost. Likevel må man huske på at treverket som står i den tilstøtende 
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tinesonen er klart utsatt for nedbrytning.  Klimaendringene vil føre til økt oppvarming av bakken, og 

det må påregnes økt fare for at det kan skje en nedbryting av treverket dypere ned enn tidligere, som 

beskrevet over.  

 

 

 

Figur 26. Permafrosten gir frosset mark bare noen cm under overflaten. For å avdekke fundamentene til bukken 

må det graves i etapper slik at massene kan tine. Massene er steinharde og umulig å grave i.  

 

4 Tilstands- og skadevurderinger 

 
For å kunne vurdere taubanebukkenes tekniske tilstand, avklare behov for tiltak og beskrive disse 

tiltakene må det utføres tilstands- og skadevurderinger. Ettersom det også vil være nødvendig å 

prioritere mellom reparasjon av de forskjellige bukkene vil det også være viktig å vurdere risiko for 

følgeskader og alvorligheten av disse skadene dersom taubanebukkene ikke skulle bli utbedret. 

For å vurdere overordnet tilstand på en taubanebukk vil det vanligvis være nødvendig med flere 

typer undersøkelser og prøvetaking. Man starter gjerne med en visuell undersøkelse, der man ser 

etter tegn på skader. Deretter tar man prøver av treverket der man erfaringsmessig vet at råteskader 

oppstår i slike konstruksjoner. En helhetsvurdering av alle analyser og en vekting opp mot risiko og 

sannsynlighet for påvirkning av omgivelsene avslutter analysen. I det følgende går vi gjennom 

undersøkelsesmetoder og metoder for skadevurderinger.     

 

4.1 Visuell kontroll   
Ved en visuell undersøkelse er det sjelden mulig å se eventuelle råtesoppskader ettersom disse 

utvikles inne i treverket (figur 29). Det vil derfor være nødvendig å se etter ytre tegn på forandringer, 
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slik som for eksempel vridninger, skjevheter eller brudd (figur 27 og 28). Slike observasjoner indikerer 

at det kan ha skjedd en kritisk nedbrytning i de indre delene av materialene.  

 
 
 

  
 

   

Figur 26. Setningsskader i fundamentene til bukkene 
indikerer en kritisk svekkelse av konstruksjonen.  
Foto: J. Mattsson/Mycoteam 

Figur 27 Brudd i materialene skyldes ofte indre 
råtesoppskader. Foto: J. Mattsson/Mycoteam 

  

 

Først ved en kontroll av de indre delene av treverket blir det mulig å avklare om det er noen skjulte 

skader eller ikke (figur 29 og 30). Det betyr at man ikke kan bruke rent visuelle metoder for å avklare 

om det er eventuelle skader, heller ikke hvor omfattende skadene er.  

 
 

      
     
Figur 29. Det er nesten uten unntak ikke mulig å 
oppdage råtesoppskader ved en visuell kontroll av 
treoverflaten. Foto: J. Mattsson/Mycoteam 

Figur 30. Det er først ved en mer eller mindre destruktiv 
kontroll som man kan avklare om det er skader og hvor 
omfattende de er. Foto: J. Mattsson/Mycoteam 

  
  

4.2 Teknisk undersøkelse  
For å kunne klarlegge eventuelt nedbrutt treverk og ikke minst omfanget av skaden, må man komme 

til i de aktuelle områdene av treverket. Ofte vil det være tilstrekkelig å kjenne etter ved hjelp av en å 
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stikke en spiss gjenstand inn i treverket. Dette kan for eksempel være en tynn kniv. Imidlertid vil 

denne metoden kunne kreve dispensasjon fra Svalbardmiljøloven (regnes som destruktiv) dersom 

den skal benyttes på de fredede taubanebukkene (figur 31).  

Et godt alternativ er å benytte en tilnærmet non-destruktiv metode med en råtedrill (for 

eksempel Resistograph E 300 eller E 400) (figur 32). Dette er et instrument som registrerer tettheten 

(uttrykt ved dreiemomentet til motoren) til materialene. Råtedrillundersøkelsen utføres ved at 

et ca. 2 mm tykt spesialbor føres gjennom materialet. Instrumentets skriver gir en utskrift av 

tettheten til materialet i skala 1:1. Ved kontroll av en trebjelke vil blant annet de enkelte årringene 

komme frem - og eventuelle svekkelser i materialene (råteskader) vil gi fall i materialenes tetthet og 

registreres som fall i kurven.  

  
 

  
 

  
 

 

Figur 31. Kniven er effektiv, rimelig og teknisk lite 
krevende. Det regnes imidlertid som et destruktivt 
instrument. Foto: J. Mattsson/Mycoteam 

Figur 32. Råtedrill er et effektivt, men mer kostbart og 
teknisk krevende instrument for en non-destruktiv 
kontroll. Foto: AC Flyen/NIKU 

   
 
Selv om denne metoden kun gir et hull med diameter på ca. 2 mm har Sysselmannen/Riksantikvaren 
bestemt at også denne metoden krever dispensasjon i henhold til Svalbardmiljøloven. 
 

For å klarlegge hvordan skader er fordelt i treverket vertikalt i stokken er det viktig å vurdere ulike 

gradienter. Normalt sett er de største skadene i overgangen mellom jord og luft, og det er derfor 

viktig at man sjekker gradienter utfra dette utgangspunktet, det vil si fra litt i overkant av bakkenivå 

og ned til litt i underkant av bakkenivå.   

Som beskrevet tidligere utvikles råtesoppskadene i treverket på en spesiell måte. Det er ikke skader i 

overflaten, mens det kan være omfattende skader i de indre delene av treverket. Vi har tidligere 

registrert at det i gjennomsnitt er rundt 4,5 mm uskadet treverk i overflaten, mens de indre delene 

kan være sterkt nedbrutt. Erfaringsmessig er utbredelsen av eventuelle råtesoppskader i store trekk 

rundt 20-30 cm opp og ned fra jordoverflaten. Man bør derfor sjekke om skadebildet avviker fra 

dette utgangspunktet. I enkelte tilfeller er det skader i forbindelse med endeved i skjøter som ligger 

høyere opp i friluft. Disse skadene blir også utviklet i de indre delene av materialene slik at de ikke er 

synlige på overflaten.   
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4.3 Prøvetaking   
Gjennom å ta prøver av nedbrutt treverk for mikroskopisk analyse kan det være mulig å kartlegge 

graden av nedbrytning av treverket og også å identifisere hvilke mikroorganismer som har forårsaket 

nedbrytningen.   

Normalt trengs det et trestykke i størrelse ca. 5 x 10 cm og med overgang mellom friskt og nedbrutt 

treverk for å få en god analyse. Selv om disse prøvene tas ut i områder som allerede er sterkt 

svekket/skadet er prøvetaking en destruktiv metode og det er derfor nødvendig å søke 

Sysselmannen/Riksantikvaren om dispensasjon for å ta ut slike prøver. Dersom prøvene skal sendes 

til fastlandet for analyse vil det i tillegg være nødvendig å søke om utførselstillatelse av prøvene til 

fastlandet.   

  

 

4.4 Vurdering av reststyrke i skadet treverk 
Vurderingen av reststyrken i råtesoppskadet treverk gjøres skjønnsmessig på grunnlag av 
feltvurderinger/målinger. Bakgrunnen for vurderingene kan for eksempel være tidligere utførte 
råtedrillundersøkelser kombinert med visuelle undersøkelser av vridninger og setninger. 
Styrkevurdering av råtesoppskader er meget vanskelig da graden av nedbrutthet inne i treverket kan 
variere mye over et lite område. Tabell 1 nedenfor viser en firedelt skala hvor skadegrad er definert 
fra 0-3.  
 

 
Tabell 1. Vurdering av styrke/skadegrad fra S0 (ingen svekkelser) til S3 (store svekkelser).   

 
Skadegrad  Beskrivelse  

S0  Ingen svekkelser/angrep i undersøkte materialer.  

S1  Små svekkelser, inntil 75 % av opprinnelig bruddstyrke er tilstede.  

S2  
Større svekkelser, utskiftninger er påkrevet i konstruksjoner med kritiske 
belastninger. Mellom 75 - 50 % av opprinnelig bruddstyrke er tilstede.   

S3  
Meget omfattende svekkelser, ingen eller meget lite bruddstyrke i 
materialene. Under 50 % av opprinnelig bruddstyrke er tilstede i treverket.  

  

 
Den vanligste råtesoppen på Svalbard tilhører typen brunråte. Reststyrken reduseres meget raskt ved 

skader forårsaket av brunråtesopp. Skadegraden baserer seg på antatt reststyrke i materialet, uttrykt 

som % av den opprinnelige styrken.   

 

4.5 Risiko- og sårbarhetsvurdering 
Konsekvensene eller følgene av en skade dersom den ikke utbedres må også vurderes, både når det 

gjelder anbefalinger om utbedring og når det gjelder fare for videreutvikling av skadene. Det er viktig 

at man i tillegg til de rent tekniske vurderingene av selve råteskaden også tar nødvendig hensyn til 

den aktuelle konstruksjonen der råteskaden er påvist. Sikkerhetsmessig må man for eksempel ta 

hensyn til både beliggenhet og størrelse på bukken fordi dette har innvirkning på hvilke 

konsekvenser det kan være i forhold til sikkerhet og fare for at værforhold kan forsterke 
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konsekvensene av råteskaden. Dertil må praktiske, økonomiske og antikvariske hensyn veies inn i 

den endelige vurderingen.  

 
I tabell 2 vises en firedelt skala hvor konsekvensgrad er definert fra 0-3.  

 

 
Tabell 2. Vurdering av konsekvens fra K0 (ingen konsekvenser) til K3 (store konsekvenser).   

 
Konsekvensgrad  Beskrivelse  

K0  Ingen konsekvenser.  

K1  Små konsekvenser. Lite svekkelser i materialene.  Gamle skader med 
lite eller ingen skadeutvikling, ingen fare for ny fukttilførsel.  

K2  Middels konsekvenser. Treverk til dels nedbrutt (bæreevne redusert), 
bør skiftes/forsterkes. Ingen større fare for vesentlig spredning av 
soppskadene, så lenge fuktforholdene ikke endres.  

K3  Store konsekvenser. Råtesoppskader i aktiv vekst som bør utbedres 
så snart som mulig for å forhindre økning av skadeomfang. Gamle 
skader kan få en kraftig videreutvikling ved endring av konstruksjon.  
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5 Reparasjonsmetoder  
 

I dagens virkelighet er det både prinsipielle og praktiske hensyn å ta ved istandsetting av 

taubanebukkene. Tilgjengelige ressurser, kompetanse, økonomiske og antikvariske hensyn har alle 

innvirkning på de vurderingene og valgene som må tas sammen med tekniske risikovurderinger.  
Det er dessuten ulike typer av taubanebukker og ikke minst ulike størrelser som krever forskjellig 

tilnærming og reparasjonsmetode. En optimal antikvarisk løsning er å gjennomføre en grundig 

reparasjon, slik at man får en teknisk løsning som tilsvarer den opprinnelige konstruksjonen. Ut fra 

dagens kunnskap er dette imidlertid både tidkrevende og dyrt. I tillegg må man vurdere om det er 

aktuelt og kanskje nødvendig å forandre på enten materialbruken og/eller konstruksjonsløsningene 

for å sikre en optimal levetid – særlig sett i forhold til de endrede forutsetningene som 

klimaendringene fører til. Det er dessuten et praktisk hensyn å ta ved at det er flere av 

taubanebukkene som har så omfattende råteskader at man kan få dårlig tid i forhold til å sikre 

bukkene i tide. Midlertidige tiltak kan da være aktuelle inntil man har anledning til å sette i gang en 

omfattende reparasjon.  

  

Uansett tilstand og aktuell metode for reparasjon må arbeidet foregå i samarbeid med 

Sysselmannen/Riksantikvaren og Lokalstyret. Dette er svært viktig for å oppnå et resultat som fyller 

alle lovkrav og som kan være tilfredsstillende for alle parter. 
  

 

5.1 Planlegging av reparasjonsarbeider 
Når tilstands- og skadeundersøkelser er gjennomført, følgerisiko og sårbarhet i omgivelsene er 

kartlagt er det nødvendig å formulere selve reparasjonsmetodene. Dersom skadene er alvorlige slik vi 

har sett på flere av bukkene, er det nødvendig å forsterke bena som går ned i bakken. Siden 2016 er 

det planlagt og foretatt to hovedtyper av reparasjonsmetoder:  

1) Fullstendig utskifting av de delene av bena som går ned i bakken – skiftet ut fra nærmeste 

skjøtepunkt/knutepunkt over bakken og ditto nede i grunnen.  

2) Skjøting av fundamentbein med laskekonstruksjon.    

Disse løsningene er utviklet i samarbeid mellom Store Norske, Sysselmannen, Riksantikvaren, 

Multiconsult og utførende entreprenør Svalbard Bygg AS. NIKU og Mycoteam har ikke vært involvert 

i disse utviklingsprosessene. I denne rapporten gjengir vi derfor de to hovedmetodene for reparasjon 

slik vi har fått dem beskrevet i ettertid.  

Ved omfattende skader i fundamentbeina, slik tilfellet for eksempel var ved Sykehusbukken, må det 

avgjøres om bukken kan/skal repareres eller om det skal foretas en kontrollert felling. Sysselmannen 

og Riksantikvaren vil i utgangspunktet være svært restriktive med hensyn til å tillate felling, og Store 

Norske ønsker også selv å bevare flest mulig av taubanebukkene.  

Tabell 3 skisserer tilnærmingen til reparasjon av taubanebukkene.  
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Tabell 3: Metode for istandsetting  

 

Kartlegging av verneverdi, type konstruksjon og tilstand  

Kartlegging av følgerisiko og sårbarhet i omgivelsene 

Valg av type tiltak: 
Ingen/liten skade: 

 Mindre tiltak 
 Regelmessig oppfølging og ettersyn  

Moderat skade: 
 Beregning av reststyrke   
 Vurdering av tiltak  

Kortsiktig 
Langsiktig 

 Regelmessig oppfølging og ettersyn 
Omfattende skade   

 Strakstiltak   
Informasjon 
Sikring 
Kontrollert felling1 

 Langsiktige tiltak 
Stabilisering 
Reparasjon 

 Regelmessig oppfølging og ettersyn 

Planlegging og beregninger/nødvendige søknader/materialbehov/HMS  

Gjennomføring av tiltak 

 

 

Samarbeid med myndigheter 

Grundig planlegging og forberedelser er helt avgjørende for å oppnå et godt resultat. Avklaring av 

reparasjonsmetode bør foretas i nært samarbeid med Sysselmannen/Riksantikvaren og Lokalstyret. 

Dersom det kun er snakk om mindre reparasjoner kan disse som regel foretas uten spesielle 

avklaringer eller dispensasjoner, så lenge det ikke gjøres endringer i forhold til opprinnelig 

konstruksjon. Større reparasjonsarbeider må avklares i samarbeid med myndighetene.    

 

Tidspunkt for gjennomføring av tiltak 

Erfaringene med reparasjon av Sykehusbukken, der alle fire fundamentben ble skiftet ut mellom to 

skjøter, tilsier at entreprenøren ønsker å være med i planlegging av tidspunkt for gjennomføring. 

Denne bukken er svært høy, og av hensyn til stabiliteten valgte entreprenøren å foreta utskifting og 

reparasjon i vinterhalvåret når bakken er fullstendig frosset. Dette gjorde arbeidet enda mer 

tidkrevende ettersom gravearbeidet tok svært lang tid. Det antas at dette ikke er nødvendig 

ettersom grunnen er frosset hele året og således bidrar til stabilitet uansett. 

Dersom det skal gjennomføres sikring av bukkene ved hjelp av utenpåliggende støtte montert på 

utsiden av fundamentbena (rep.metode 2), er det nødvendig å slå ned pæler på utsiden av bukkene. 

Dette pælingsarbeidet må gjøres på frossen mark for ikke å sette spor i terrenget.   

 

 

                                                           
1
 Når reparasjon ikke er mulig eller ønskelig 
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Hensyn til helse, miljø og sikkerhet 

En del bukker står svært sentralt plassert i sentrum, og er således en større trussel for publikum og 

omgivelsenes sikkerhet enn andre. Under reparasjonsarbeidet er det viktig å sikre omgivelsene mot 

uønskede hendelser, og det er også viktig å opplyse publikum gjennom informasjonstiltak. 

 

   

5.2 Reparasjonstype 1: Omfattende reparasjonsmetode 
Denne reparasjonsmetoden innebærer at ett eller flere fundamentbein tas ut og skiftes i sin helhet 

mellom to skjøter, se figur 33. Dette er en omfattende og relativt tidkrevende operasjon, men gir et 

meget godt resultat med lang levetid. Dersom arbeidet gjennomføres nøyaktig og med materialer 

som tilsvarer de opprinnelige, vil det gi en løsning som knapt vil være synlig etter noe tid. Det er 

viktig å være klar over at alle arbeider som endrer taubanebukken og/eller omgivelsene innenfor 

sikringssonene krever dispensasjon fra Svalbardmiljøloven. Materialet, det vil si treverkets kvalitet er 

viktig for levetiden på reparasjonen, og må derfor velges med omhu. Levetiden på materialet 

forlenges ytterligere dersom det benyttes impregnert trevirke. Det må det imidlertid søkes om – og 

innvilges dispensasjon fra Svalbardmiljøloven om det skal være mulig.  

 

 

Figur 33. Sykehusbukken under reparasjon vinteren 2016. Fundamentbeina ble byttet opp til skjøten midt i 

bildet. Foto: AC Flyen/NIKU 
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Under planleggingsarbeidet er det viktig å gå gjennom og avklare fremgangsmåten for sikring av 
arbeidet. Det er også nødvendig å avklare hvilke krav som skal stilles til nye materialer slik at riktig 
virke kan bestilles. Samtidig må det avklares hvordan arbeidet skal kvalitetssikres.   
 

De ulike trinnene i selve reparasjonsarbeidet innbefatter følgende2: 

- Alle arbeidsoperasjoner planlegges nøye, inkludert helse, miljø og sikkerhet. Nødvendige 
dispensasjoner innhentes fra myndighetene. 

- Nødvendige sikringstiltak iverksettes. 
- Avdekking/graving for å komme til i nedkant av neste skjøt under bakkenivå. Dette er et 

langvarig arbeid uansett årstid grunnet permafrost i bakken. Det må graves i etapper, slik at 

grunnen kan tine mellom etappene.  

- Delvis demontering av rammer oppe og nede – utskifting av skadet fundamentbein. 

- Reparasjon/utskifting av eventuelle andre skadete materialer/konstruksjonsdeler. 

- Tilbakefylling av masser. 

- Før neste bein tas bør det fryse til igjen rundt det reparerte området slik at bukken står støtt 

under neste operasjon. 

- Operasjonen gjentas for de øvrige beina som skal skiftes ut. 

 

Isolering av grunnen rundt bukken 

I 2004 blåste en taubanebukk over ende i banen til Gruve 1B oppe på Skjæringa, like ved 

Taubanestasjonen. Det viste seg at fundamentbeina var sterkt svekket av råte i overgangen mellom 

jord og luft. I 2006 ble det reist en kopi av denne bukken.  For å forsøke å unngå slike råteskader, ble 

bakken isolert rundt og inntil alle beina. Tankegangen var at isolasjonen skulle holde på permafrosten 

slik at bakken ikke skulle tine inntil treverket. I 2014 og -15 undersøkte Mycoteam, Multiconsult og 

NIKU hvordan dette fungerte gjennom å foreta målinger i bakken over et helt år. Målingene viste at 

temperaturen like under isolasjonen var under 0 i hele måleperioden, og således gunstig med tanke 

på å unngå råteangrep. Imidlertid var temperaturen i treverket like over isolasjonen høyere enn uten 

isolasjonen i store deler av sommeren, fordi permafrosten ikke lenger holdt temperaturen nede. 

Dette fører til at forholdene for råtesoppen har blitt bedre i det området som fra før er svært utsatt 

for nedbrytning, nemlig overgangen mellom jord og luft.  

På dette grunnlaget anbefaler vi ikke å isolere rundt fundamentbeina. Dette kan faktisk få omvendt 

effekt av det ønskede.  

   
    

5.3 Reparasjonstype 2: Skjøt og laske-konstruksjon  
Multiconsult har levert et forslag til Store Norske med en løsning der de foreslår en utbedring av 

eksisterende fundament gjennom utskifting av skadet del og skjøting av ny del gjennom lasking. Selv 

om dette er et mindre inngrep, vil det bli svært synlig. Det vil også omfatte endringer på 

taubanebukken, hvilket krever dispensasjon fra Svalbardmiljøloven. Selv om inngrepene er mindre i 

                                                           
2
 Alle arbeidsoperasjonene, også selve gravingen, forutsetter at dispensasjon fra Svalbardmiljøloven er innvilget 
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omfang enn for reparasjonsmetode 1, er dette et langt mer synlig resultat.   Fremgangsmåten er vist i 

figur 34.    

Denne fremgangsmåten innebærer følgende operasjoner: 
- Alle arbeidsoperasjoner planlegges nøye, inkludert helse, miljø og sikkerhet. Nødvendige 

dispensasjoner innhentes fra myndighetene. 
- Nødvendige sikringstiltak iverksettes. 
- Fundamentbena graves frem slik at skadet område blottlegges 
- Det skadete partiet i fundamentbeina dokumenteres nøyaktig. Deretter kappes dette til friskt 

trevirke med sikkerhetssone inn i tilsynelatende friskt treverk.  For husnettsopp, som er den 
soppen som hovedsakelig har gitt råteskadene på taubanebukkene, er denne 
sikkerhetssonen anbefalt av Mycoteam til å være ca. 20 cm.  

- Deretter byttes det kappede partiet ut med en ny del/ny stokk. 
- Eksisterende og ny stokk kappes til for montering av stag. Det må kappes minst mulig i 

gammel stokk ettersom denne omfattes av fredningen. Samme type tilpasning bør velges for 
gammel stokk som for ny. I figur 34 er det illustrert to forksjellige typer tilpasning der det er 
fjernet mer treverk enn nødvendig i den fredete stokken. 

- Den nye delen festes (laskes) til den gamle ved hjelp av fire stålprofiler. Multiconsult foreslår 
HUP hulprofil. Dette festes ved hjelp av spikerplater, for eksempel type Bulldog og gjengstag 
med tilhørende skruer og muttere. For nærmere spesifikasjon, se figur 35 og Multiconsults 
notat (2018). 

- Reparasjon/utskifting av eventuelle andre skadete materialer/konstruksjonsdeler. 

- Tilbakefylling av masser. 

- Før neste fundamentben tas bør det fryse til igjen rundt det reparerte området slik at bukken 

står støtt under neste operasjon. 

- Operasjonen gjentas for de øvrige bena som skal skiftes ut. 

 

  

 Dette er en løsning som ikke er like solid som den mer omfattende utskifting frem til neste skjøt, 
beskrevet i kapittel 5.2. Den er ikke like omfattende og vil være raskere å gjennomføre. Likevel krever 
også denne noe graving.  Løsningen kan betraktes som en midlertidig løsning, men kan sannsynligvis 
også fungere på lengere sikt, spesielt for de taubanebukkene som ikke er så høye. Det må foretas en 
grundig skadekartlegging for å avklare nøyaktig omfang av skadet område. Heller ikke for denne 
reparasjonsmetoden vil vi anbefale isolering i bakken rundt fundamentbena.  
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Figur 34 Utbedring av eksisterende fundament på taubanebukker ved hjelp av laskeskjøt. Tegning og 
beregninger: Multiconsult ASA 
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5.4 Vedlikehold og ettersyn  
 

De reparererte bukkene bør ettersees jevnlig for å følge med på etablering av eventuelle nye skader. 
For de bukkene som er reparert med skjøt og laskekonstruksjonen vil det være viktig også å følge 
med på gjengstag, muttere og skruer, og også på selve hulprofilene.   
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