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Søknad til miljøvernfondet 
Gamle sykehuset på Hiorthhamn er en vernet bygning som i fjor var hundre år gammel. Den 

brukes i dag som privathytte, og er et av flere bygg i bosetningen som er lett tilgjengelig for 

fotografering. Dette er et godt bevart bygg, noe som er ønskelig å fortsette med. I 2012 søkte vi 

om restaurering av vinduer på stue. Dette ble gjennomført i 2015 med god effekt. Som en følge 

av det er det ønskelig å gjøre det samme på kjøkkenet hvor det er to vinduer. Et forebyggende 

tiltak for å forebygge råteskade, hindre kondens og bedre isolasjonsevne. 

 2015 ble prosjektet restaurering/innsettelse av to stykk tilsatsvinduer på stua ferdigstilt. 

Prosjektet ble innvilget etter godkjennelse fra Riksantikvaren, og det ble bevilget en sum fra 

Svalbard miljøvernfond til å dekke kostnadene til dette i 2012. 

Nå har vi kommet dit hen at vi ser gode resultater av prosjektet på stue dvs. det er redusert 

tidligere problem med kondens, og det er ikke lenger noen soppdannelse/råte og i tillegg er det 

nå er betydelig bedre isolasjonsevne. Derfor ønsker vi å utføre samme prosess på de to vinduer 

på kjøkkenet på Gamle sykehuset på Hiorthhamn. 

 

 

Miljøeffekt av tiltaket/prosjektet  

I forhold til føringer for 2017 ser vi på prosjekt "Vedlikehold vinduer Gamle sykehuset på 

Hiorthhamn" er et tiltak som er med på å ivareta et historisk kulturminne, hvor tiltaket vil være 

forebyggende i mot blant annet råteskader. Det at bygningen ivaretas skaper også en god 

opplevelse visuelt da Hiorthhamn er som et utendørs museum. I 2017 er det 100 år siden hytten 

ble flyttet fra Advent City til Hiorthhamn. 

  



Innledning 
Denne sluttrapporten tar for seg arbeidet som er utført på kjøkkenvinduene på det gamle sykehuset på Hiorthhamn.  

Arbeidet har vært tidkrevende og vanskelig med tanke på adkomsten til hytta, og ikke minst at det ble oppdaget råte på østveggen av 

hytta. Noe som har komplisert prosessen.  

Arbeidet er utført av Andre Jenssen Glass og Fasade. Rapporten er utført av eier Torgeir Prytz 

Andrejenssen.no 

V. Andre Jenssen 

Postboks 609 

9171 Longyearbyen 

Org.nr NO 998 739 691 MVA 

Telefon 477 00 960 

e-post: andre@andrejenssen.no 

 

Samandrag  
For å øke isoleringsevne samt hindre kondensproblemer og råte i øst og sørvendt vinduer i 

kjøkkendelen av sykestuen, har de indre glassene fått ny ramme og tilsats vindu satt inn.  

Det sørlige vinduet har fått ny ramme for det indre vinduet. Alle innervindu kan nå åpnes og luftes 

slik at vi unngår råte og kondens.  

For det østlige vinduet ble det en mer komplisert jobb ettersom det ble oppdaget råte i 

karmbjelkene. Hele vinduet måtte dermed inn til Longyearbyen for restaurering, samt at all isolasjon 

ble tatt ut og vasket for gjenbruk.  
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Tiltak 
Sørlig vindu  
Kjøkkenvinduet mot sør er montert ferdig, er gjenstår det kun litt maling før det er ferdig. Innervindu som kan åpnes er satt inn og det er 

ett av yttervinduene som kan åpnes.  

 

Figur 1 sørlig vind med tilsats vindu 

 



 

Figur 2 Sørlig vindu med tilsats vindu 

  



Østlig Vindu 
Det østlige vindu og vegg er tradisjonelt den mest værutsatte på Hiorthhamn. Og det bærer vinduet 

tydelig preg av.  

Vindu mot øst var det utfordringer med, det betydelig med råte i vinduet samt noe i veggen under 

vinduet.   

Dette skyldes lukkingen av vinduene, både der åpningsmulighet er fjernet og innsettingen av 

plexiglass fra tidligere eier. Da det var kort tid igjen av scootersessongen, og det er viktig å få jobben 

ferdig kom vi til at vi tar ut vinduet, og leverer det til restaurering hos Alt i 3 AS.  

Dette ble gjort, og midlertidig stenging av vindusåpning ble utført. Det blir gjenopprettet slik det 

opprinnelig var, og de originale materialene er behold. Det ble satt inn et nytt stykke tre der det som 

var spist opp av råte hadde vært, men sluttresultatet er helt lik originalen. (se bilde).  

Vi har tatt vare på utvendige kledningsbord og disse er montert på samme måte og sted som 

opprinnelig.  

Arbeidet som gjenstår er ekstra tetting over kjøkkenvinduet mot øst, løsning som var fra tidligere er 

ikke bra da den trekker fukt bak den øvre karmen på vinduet. Det utbedret. Når det er tørt ute vil 

siste del av tettingen bli foretatt.  



 

Figur 3 Østlig vindu 



 

Figur 4 Østlig vindu 



 

Figur 5 Østlig vindu in hos Alt i 3 AS for restaurering 

  



 

Figur 6 Råteskade i bordkarm 

 



 

Figur 7 Restaurering av råteskade 



 

Figur 8 Råte skade på bjelke over vinduskarm. 



 

Figur 9 Bjelke over karm erstattet med helt identisk laget av Alt i 3 AS 



 

Figur 10 Gjenbruk av gammel isolasjon. 

 



 

Figur 11 Ferdig restaurert vindu. Noe malingsarbeid og tetting gjenstår 

  



Oppsummering  
Å bruke tilsatts vindu for å øke isolasjonsevne på eldre vinduer er en enkel og velfungerende løsning. 

Vi har erfart at det fjerner kondensering i vinduene og vi unngår fukt og råte. Det er nå gjort på alle 

vinduene i den gamle sykestuen, og vi er sikker på at det vil ha god effekt på videre levetid på hytten. 

Den er nå tett, godt isolert og kan fult ut brukes som en fritidsbolig på Svalbard. Det er en unik 

bygning som forteller noe om Svalbards historie, og må derfor holdes vedlike.  

Utfordringene vi fikk ved det østlige vinduet var større enn forventet, men andrejenssen.no og Alt i 3 

har gjort en god jobb med å bevare og restaurere det som var skadet i original stand.   

Vi takker Svalbard Miljøvernfond for å ha bidratt slik at vi kunne få utføre den nødvendige 

restaureringen av vinduene.  

 


