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Innledning

Arbeidermesse Vest ligger i Sverdrupbyen, ca. 500 meter sørvest for Huset. Bygningen ble
oppført sommeren 1939, og senere påbygget noe sørover i 1946. Bygningen er oppført med
fundamenter og kjelleretasje i betong, mens hovedetasjen og takkonstruksjonen er oppført i
trevirke. Den første delen av bygningen er et fast kulturminne oppført før 1946, og er derfor
automatisk fredet etter svalbardmiljølovens §39.

Bygningen har stått uten oppvarming siden midten av 1980-tallet, og har fått en del skader
som følge av fuktproblemer, issprengning og generelt forfall. Det pågår en istandsetting av
bygningen, og utarbeidelse av en helhetlig tilstandsrapport er en forutsetning for videre
tildeling av midler fra Svalbard Miljøvernfond.
Befaringer ble gjennomført 11.-12. august 2009, sammen med bygningens eier, Sverdrupbyen
AS v/Yuri Kononuchenko.
Når det gjelder historikken til Arbeidermesse Vest har vi fått mye hjelp fra ulike ressurser på
området. Vi kan nevne Store Norskes bildearkiv, Svalbard museum v/Herdis Lien,
Sysselmannen v/Siri Hoem (kulturminnerådgiver) og Gisle Løkken. Sistnevnte skrev i 1988 en
oppgave om kulturminner i Longyearbyen, og denne fikk vi en kopi av direkte fra forfatteren.
Med disse kildene tilgjengelige er det ikke vanskelig å få oversikt over historien bak bygninger
og anlegg i Longyearbyen.
Analysen ble utført etter NS3424/NS3423, nivå 1-2, som innebærer grundige visuelle
undersøkelser uten destruktive inngrep. Noen mindre destruktive inngrep ble likevel gjort for å
avklare skadeårsaker. For tekniske anlegg er analysenivået svært enkelt, da hovedfokus her
legges på selve bygningen. Overordnet tilstandsgrad etter NS3423 angis for hele bygningen.
Begrepene ”konsekvensgrad” og ”svikt” i NS3424 benyttes ikke. Denne justeringen er gjort
etter anbefaling fra flere oppdragsgivere, da disse begrepene ofte er kilde til misforståelser
hos rapportmottakere, samtidig som de har liten nytteverdi. I stedet beskrives registrerte
skader, konsekvenser og eventuelle mistanker i tekstform, da dette gir et bedre bilde av
forholdene enn standardens begreper.
Resultater presenteres på skjemaer for hvert fag i kapittel 3, komplett med kostnader for de
fleste tiltak. Mer detaljerte beskrivelser av skadeomfang gis i tekst i kapittel 4. Sammendrag
og konklusjon finnes på et eget skjema i kapittel 2.
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Hovedskjema

Nøkkeltall, sammendrag og konklusjon med totaløkonomi tiltak.
Informasjon om kostnadsoverslag:
Vi har få erfaringstall fra tilsvarende arbeider utført på Svalbard. Kalkyler i analyseskjemaene
er derfor satt opp som om arbeidene skulle utføres på fastlandet, og det legges inn et pristillegg for utførelse på Svalbard i samlekalkylen i dette kapitlet. pristillegget er vurdert etter
beste evne, forutsatt at alle større arbeider utføres sommerstid.
Alternativene ”Strakstiltak” og ”Rehabilitering” er kalkulert i hver sin kolonne, og summene
gjelder hvis man velger det ene eller det andre. Dersom man først utfører ”Straktstiltak” og
deretter ”Rehabilitering” vil den totale kostnaden bli noe mindre enn summen av de to
alternativene, da noen av postene allerede er utført når ”Rehabilitering” iverksettes.
I samlekalkylen ligger en rad for merverdiavgift, men denne settes lik 0% for arbeider på
Svalbard.
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Nøkkeltall
Byggets navn:
Adresse:

Arbeidermesse Vest
Sverdrupbyen, 9170 Longyearbyen

Rapport dato:
Rapportansvarlig:

30.09.2009
Torgeir N. Eraker, SWECO Norge AS

Byggeår:
Bebygget areal:
Utleid areal:
Bruksformål:

1939
ca. 860m2 inkl. fyrhus

Gnr. / Bnr.
22/501

Antall etasjer:
Bruttoareal:
Teknisk areal:

Kommune
Longyearbyen

3 inkl. sokkel
ca. 1800m2 inkl. fyrhus
ca. 110m2 (fyrhus)

Kaldtlager, tidl. arbeidermesse

Sammendrag
BYGNING
Hovedproblemet med denne bygningen er setninger og issprengning, som begge deler har medført store skader på
betongkjelleren. Bakveggen var i ferd med å bli presset inn, men er nå midlertidig sikret. Kjellergulvene er skjeve, og
fundamentskivene bygningen står på har en helning på ca. 10:1 (ute av lodd). Det er svært fuktig i kjelleren, etter at det har
ligget is på gulvet de siste årene. Fukt- og isproblemene er redusert etter at det ble lagt geomembran på oppsiden av
bygningen i 2007-2008.
Forøvrig har bygningen mange skader etter at den har stått uoppvarmet og blitt benyttet som lager. Malingen flasser og
gulvoverflatene er ødelagte av slitasje/hard bruk. Det er laget store utsparinger i vegger og himling. Vinduer og dører har et
stort behov for rehabilitering. Utvendig er det stor slitasje på fasadermaling og takbelegg, og fasadene er nå under
rehabilitering.
Fyrhuset står på trepeler, og det er tegn til svikt/bevegelse i disse. Dette kan medføre behov for riving.

Overordnet tilstandsgrad (NS3423): 3
Gitt på grunn av store problemer med tilfylt kjellervegg, samt problemer med fundamentering og tak.
VVS
Bygningens VVS-anlegg preges av elde og fukt-/frostskader. Sanitæranlegget har skader på både røropplegg og utstyr, og
ved en eventuell oppgradering av bygningen vil det trolig være behov for en total utskifting. Bunnledninger kan kanskje
beholdes. Bygningen har ikke noe luftbehandlingsanlegg, ut over naturlig ventilasjon kombinert med en enkel avtrekksvifte på
tak over kjøkkenet. Fyrhuset utenfor sørøstfasaden inneholder et komplett varmeanlegg med to oljekjeler fra 1972, men det
meste av distribusjonsnettet i bygningen er skadet av korrosjon og frost. Selve kjeleanleggets tilstand er ukjent, men alderen
tilsier at teknisk levetid er passert.
ELEKTRO
Alle gamle elektriske anlegg er utdaterte, mens de nyere anleggene i deler av bygningen fungerer tilfredsstillende. Midlertidige
"kabelklyser" i utleid lokale i kjelleren bør erstattes av permanente installasjoner. Eventuelle begrensninger i forsyningen fra
dagens trafo er ikke kartlagt.
ANNET
Ingen saker.
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Konklusjon
BYGG
Det er behov for en omfattende sikring av bakvegg og fundamentskiver. Bakveggen kan sikres med ny utvendig betongvegg
som bindes sammen med den gamle. Fundamentskiver kan sikres med langsgående betongskiver mellom eksisterende, evt.
et system av skråstag av trestolper. Forøvrig er det sterkt behov for omtekking av tak og rehabilitering av fasader med vinduer
og dører. Innvendig vil tiltak være avhengig av fremtidig bruk, men dersom man skal tilbakeføre til noe som ligner opprinnelig
bruk vil det være behov for omfattende rehabilitering og gjenoppbygging. Det vil være behov for mer omfattende
undersøkelser og kontroller på flere områder.
Fyrhuset bør kanskje rives, men vi foreslår i første omgang et overvåkningsprogram.
VVS
For sanitær- og varmeanlegg bør det opprettes en ny forbindelse over til sentralen i Nybyen. Alternativt må man se på lokale
løsninger med tett tank eller minirenseanlegg, samt egen varmesentral. I så tilfelle må det kun fremføres en vannledning til
bygningen, og denne kan kanskje legges fra Huset. Anleggene som finnes i bygningen må trolig fornyes fullstedig, inklusive
sanitær- og varmeutstyr.
Behovet for luftbehandlingsanlegg må vurderes når ny bruk av bygningen er planlagt.
ELEKTRO
Ved en eventuell rehabilitering av bygningen bør alle de gamle elektriske anleggene skiftes ut, mens nyere anlegg beholdes.
Enkelte detaljer kan evt. beholdes/rehabiliteres. Kapasitet fra trafo bør undersøkes og vurderes opp mot aktuelle behov.
Lysarmaturer som ikke er i bruk bør fjernes og leveres som EE-avfall, enten de inneholder PCB eller ikke.
ANNET
Ingen saker.

Kostnader
Fag
Bygg
VVS
Elektro
Utendørs
Sum eks. mva.
20% uforutsett
Sum inkl. uforutsett
50% Svalbardtillegg
Sum inkl. SV-tillegg
20% generelle kostn.
Sum inkl. gen. kostn.
0% mva
Sum totalt

Strakstiltak
1 315 000
55 000
30 000
1 400 000
280 000
1 680 000
840 000

Rehabilitering
3 400 000
75 000
30 000
3 505 000
876 000
4 381 000
1 095 000

336 000
2 856 000
2 856 000

876 000
6 352 000
1 588 000
7 940 000

Kommentarer
Overført fra analyseskjema
Overført fra analyseskjema
Overført fra analyseskjema
Overført fra analyseskjema
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Tilstandsanalyse alle fag

På de neste sidene finnes analyseskjemaer med tiltak og kostnader for alle fag. Se også
kapittel 4 for mer utdypende beskrivelser av enkelte forhold.

Fyrhus
Alle poster som gjelder for fyrhuset er markert med egen overskrift, ”Fyrhus”. Det vil si at
poster uten slik overskrift gjelder hovedbygningen.

Informasjon om kostnadsoverslag
Kostnader for hvert enkelt tiltak inkluderer rigg og drift i nødvendig omfang. Det er regnet med
noe samkjøring av flere tiltak, slik at rigg og mannskap kan utnyttes best mulig. Man må derfor
forvente en noe høyere pris dersom tiltakene ikke utføres samlet, særlig for de små tiltakene.
Kalkylene gjelder for arbeider utført i bergensområdet (fastlandet), og et eget ”Svalbardtillegg”
er medtatt i samlekalkylen i kapittel 2.
Alternativene ”Strakstiltak” og ”Rehabilitering” er kalkulert i hver sin kolonne, og summene
gjelder hvis man velger det ene eller det andre. Dersom man først utfører ”Straktstiltak” og
deretter ”Rehabilitering” vil den totale kostnaden bli noe mindre enn summen av de to
alternativene, da noen av postene allerede er utført når ”Rehabilitering” iverksettes.
Mange tiltak kunne ikke kostnadsberegnes nå, da fremtidig bruk av bygningen er uavklart.
Hovedfokus i kalkylen er sikring av den tilfylte kjellerveggen. Det er også tatt med kostnader til
mer detaljerte undersøkelser på mange områder.

Forklaring tilstandsgrad (TG)
Tilstandsgrad er en angivelse av hvor alvorlig tilstanden på en bygningsdel eller et anlegg er,
vurdert på en skala fra 0 til 3, der 0 er best og 3 er dårligst. Direkte fra NS3424:
TG 0:

ingen symptomer.

TG 1:

svake symptomer.

TG 2:

middels kraftige symptomer.

TG 3:

kraftige symptomer (omfatter også sammenbrudd og total
funksjonssvikt).

Tilstandsgrad angis i en egen kolonne i analyseskjemaene.
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Oppdragsgiver:
Bygning:

Sverdrupbyen AS
Arbeidermesse Vest (AMV)

Utført av:

Torgeir N. Eraker

NS3451
2009

Bygningsdel/anlegg

Tilstand

TG

Bilde nr.

Tiltak

1 400 000

3 505 000

Det bør utføres noe mer rydding i kjelleren og
rundt/under bygningen. Eventuell rydding i resten
av bygningen vil være avhengig av fremtidig
bruksformål.

-

-

Dersom det skal gjøres endringer/rivearbeider på
isolerte rør, bør dette utføres av kyndig personell
som er i stand til å vurdere om de isolasjonstypene som dukker opp kan inneholde asbest.
Dette selv om det ikke var asbest i de to prøvene
vi hentet ut.
Ved utskifting/sanering av teknisk utstyr som kan
inneholde PCB må det tas prøver som sendes til
analyse. EE-avfall skal leveres til godkjent mottak,
helst i komplette enheter.

-

-

-

-

Ved fjerning/riving bør fyrkjelene leveres hele til
godkjent mottak. Ved riving av pipe må deler som
inneholder PAH leveres til godkjent mottak.

-

-

Muggsopp fjernes ved en eventuell rehabilitering
av bygningen, forutsatt at vannsig stoppes og at
det kommer varme i bygningen.

-

-

SUM KOSTNADER
2
20
200

BYGNING
Bygning, generelt
Bygning, generelt

200

Bygning, generelt

200

Bygning, generelt

200

Bygning, generelt

200

Bygning, generelt

Søppel og skrot
Det har vært mye søppel og skrot i bygningen
tidligere, men det meste av dette er nå ryddet
bort. Det gjenstår fortsatt litt i kjelleretasjen, der
isen nå er smeltet bort. Det er også behov for noe
rydding utendørs og i krypekjelleren.
Helse og miljøfarlige stoffer: Asbest
Bygningen er stort sett oppført i betong og
trevirke, og det er ikke avdekket asbestholdige
byggematerialer. Prøver av rørisolasjon i kjeller
og fyrhus viste ikke innhold av asbest.
Helse og miljøfarlige stoffer: PCB
NGU har tatt prøver av jordsmonn, betong og
utvendig maling, og det er ikke avdekket PCB i
noen av disse. Det kan forekomme PCB i
tekniske anlegg som fyrkjeler mm. PCB fra
lysarmaturer er fjernet.
Helse og miljøfarlige stoffer: PAH
Tjærestoffer kan finnes i fyrkjeler med tilhørende
skorstein. Det er ikke tatt prøver av dette.
Sopp og skadedyr/insekter
Det er noen mindre forekomster av sopp og råte i
bygningen. Noe muggsopp på steder med mye
fukt, særlig i deler av kjelleren, og noen
uvesentlige råteskader på sutak. Det er ikke
påvist skadedyr/insekter.
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Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

NS3451
2009

Bygningsdel/anlegg

Tilstand

200

Bygning, generelt

21
210

Grunn og fundamenter
Grunn og fundamenter, Bygningen er fundamentert på permafrost, og det
generelt
er tendenser til svikt i denne. Dette medfører
setningsskader. I senere tid har bygningen stått
kald, og issprengning har skadet bygningen
ytterligere. Det er behov for mer detaljert
utredning av fundamenteringen.
Grunnforsterkning
Ikke aktuelt.
Støttekonstruksjoner
Ikke aktuelt.
Pelefundamentering
Fyrhus:
Fyrhuset er fundamentert på trepeler. Pelenes
tilstand med tanke på råte virker god, men
skjevheter i konstruksjonen kan tyde på noe
bevegelse i pelene. For grunne peler kan medføre
frostjekking, og slik at pelene presses oppover.
Andre peler står i ro, eller har sunket ned, slik at
bygningen nå hviler på færre peler enn
opprinnelig.
Direkte fundamentering Bygningen er fundamentert på betongskiver på
permafrost, og disse går opp til overkant
krypekjeller. Flere av disse betongskivene er
skjeve, helning inntil 10:1, og det har oppstått
sprekker i overgangen mellom skivene og
overliggende betongkonstruksjon, særlig ut mot
sørøstfasaden. Dette kan tyde på at hele
bygningen har beveget seg noe østover, trolig
grunnet issprengning i bakkant. Det er også store
setninger i sørvestre del av bygningen, noe som
kan tyde på tining av permafrost i dette området
da bygningen var oppvarmet.

213
214
215

216

TG

Bilde nr.

Bygningsfysikk og energibehov
Bygningens kjeller er isolert med 10-12cm
treullsementplater med puss. Dette gir en U-verdi
på ca. 0,6-0,7W/m2K, som er 3-4 ganger dagens
krav til yttervegg i en oppvarmet ny bygning. I
hovedetasjen og 2. etasje er vegger og tak
oppført med trekonstruksjoner, og dette gir en Uverdi på 0,5-1,5W/m2K, avhengig av om veggene
er isolerte eller ikke. Totalt sett vil denne
bygningen kreve ca. 4 ganger mer energi til
oppvarming enn en ny bygning med samme
utforming.

Tiltak

Dersom bygningen skal varmes opp i fremtiden
bør man vurdere tilleggsisolering. Dette kan
gjøres enkelt på loftet og kanskje i krypekjelleren,
men det er mer utfordrende på ytterveggene.
Eventuell tilleggsisolering må avklares med
antikvariske myndigheter i god tid før utførelse.

3

2.59-2.61 Beveglser i bygning og peler bør overvåkes over
noen år, slik at man ser hvilken vei bevegelsene
går. Hvis slike undersøkelser viser at bygningen
beveger seg må man vurdere å sette i verk tiltak,
evt. rive denne bygningen. Medtatt kostnader til et
enkelt måleprogram.

3

2.06-2.07 Skadene vurderes som alvorlige, særlig
fundamentskivenes helning. Her bør det gjøres
mer detaljerte undersøkelser, og det må vurderes
å forsterke konstruksjonen med en nye
langsgående betongskiver i sørøstfasaden.
Skjevhetene fra setningsskader er det lite å gjøre
med, men det må gjøres en vurdering av
permafrostens tilstand og eventuelle muligheter
for refundamentering i dette området. Mer om
fundamentering i rapportens tekstdel. Medtatt
kostnader til mer detaljerte undersøkelser, utført
av ekspert på permafrost og arktisk klima.
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Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

-

-

-

-

50 000

50 000

80 000

80 000

NS3451
2009

Bygningsdel/anlegg

Tilstand

TG

Dreneringen var tidligere et stort problem, særlig
på nordvestsiden av bygningen, der det rant vann
inn i kjelleren. Nå er det etablert fall bort fra
fasaden på denne siden, og det er lagt membran i
grusmassene. Vannstrømmen er nå borte, unntatt
et lite parti der det antas å finnes noen rester av is
fortsatt. Det kan fortsatt forekomme enkelte
lekkasjeproblemer ved fasaden mot sørvest,
grunnet vannsig og isdannelser i vårløsningen.

2

217

Drenering

219

Andre deler av grunn og Krypekjelleren skal være gjennomluftet for å
fundamenter
unngå opptining av underliggende permafrost,
men luftekanaler i bakkant av bygningen er i stor
grad ødelagt/skadet/tette.

3

Bilde nr.

Tiltak

2.10, 2.29 Tilstanden er vesentlig forbedret, og forventes å
bli enda bedre etterhvert som massene under
membranen tørker ut. Det bør gjøres lignende
tiltak langs deler av fasaden mot sørvest for å få
kontroll på vannproblemene der også. Mer om
drenering i repportens tekstdel. Medtatt membran
også mot sørvest, ned til døråpning. Kostnader
føres som strakstiltak, da tiltaket bør utføres
sammen med arbeider på tilfylt kjellervegg.
2.09
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I forbindelse med rehabilitering av kjellervegg må
luftekanalene reetableres. Dersom man får
tillatelse fra antikvariske myndigheter bør disse
støpes i betong, og det må være god åpning i
både topp og bunn. Det bør også være flere
kanaler enn i dag, om mulig. Medtatt kostnader til
5 plasstøpte betongkanaler.

Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

50 000

50 000

-

75 000

NS3451
2009

Bygningsdel/anlegg

22
220

Bæresystemer
Bæresystemer, generelt

221
222

Rammer
Søyler

222

Søyler

223

Bjelker

223

Bjelker

223

Bjelker

224

Avstivende
konstruksjoner

225

Brannbeskyttelse av
bærende konstruksjoner

226

Kledning og overflate

Tilstand

TG

Bilde nr.

Tiltak

Bæresystemene er stort sett intakte, men det er
enkelte skader på bærende elementer i betong.
Ikke relevant.
Betongsøyler i kjeller er stort sett i god stand, men
det er sprekker i enkelte søyler grunnet
setningsskader i søndre del av bygningen.
Det er satt inn to midlertidige søyler i
hovedetasjen, etter deformasjoner i tak. Disse er
å betrakte som midlertidige, og hele etasjen er i
utgangspunktet søylefri. De to søylene er i god
stand, og de er bare satt inn mellom gulv og
himling.
Bjelker i betongdekker behandles som en del av
dekkekonstruksjonen, se 251.
Bjelker over porter/utsparinger behandles som del
av yttervegg/innervegg, se 231/241.
Over Nysalen er det en stor gitterbjelke i trevirke, i
forlengelsen av innervegg ved kjøkken. Det ble
ikke registrert problemer/skader på denne bjelken.

2

1

1

Avstivende konstruksjoner i denne bygningen er
alle vegger, både inner- og yttervegger. Det er
ingen synlige vindkryss eller lignende her, men
det kan være skråband inne i veggene. Det er
ikke påvist tegn til svikt i vindavstivende
konstruksjoner.
Ingen forekomster avdekket.

1

Overflate på synlige bærekonstruksjoner består
stort sett av malte overflater i kjeller. Her er det
mye misfarging og sprekker.

2

2.48

2.36

-

-

-

25 000

-

-

-

-

-

-

Ingen tiltak.

-

-

Ingen tiltak. På grunn av svært få tverrgående
vegger i hovedetasjen må det utvises stor
forsiktighet ved endringer på slike vegger. Dette
gjelder særlig området ved vestibyle/ hovedinngang i nordvest og mellom rommene i sørøst.

-

-

-

-

-

-

Løs betong fjernes og støpes opp på nytt.
Forsterkninger vurderes når armeringens tilstand
avdekkes.
Ingen tiltak nå. Fjerning av søylene vurderes i
forbindelse med en eventuell forsterkning av
takkonstruksjonen.

Ingen tiltak. Konstruksjonene består av betong og
trevirke, og det er lite aktuelt å brannbeskytte
disse i en fredet bygning.
2.27-2.33 Etter utbedring av sprekker/skader bør alle
betongoverflater males på nytt, forutsatt at
kjelleren tas i bruk til formål som krever dette.
Utførelse er avhengig av fremtidig bruk, og ingen
kostnader medtas her.
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NS3451
2009

Bygningsdel/anlegg

Tilstand

TG

23
230

Yttervegger
Yttervegger, generelt

231

Bærende yttervegger

231

Bærende yttervegger

Alle øvrige yttervegger er også bærende, unntatt
fasaden mot sørvest og nordøstre del av
langveggene (gavler). Det er ikke gjort større tiltak
som påvirker bæreevnen, ut over montering av en
stor leddport i nordvestfasaden.

1

231

Bærende yttervegger

Fyrhus:
Veggene i fyrhuset er i helhet utført i betong, og
disse ser ut til å stå godt. Det er ikke observert
alvorlige sprekker/riss i veggene. Vinduer og dør
mot sørøst er støpt/murt igjen, og det samme
gjelder en rekke gamle utsparinger. Det er en
stygg utsparing mot sørvest, og denne står uten
noen form for tetting.

232

Ikke-bærende
yttervegger

233
234

Glassfasader
Vinduer, dører, porter

Fasade mot sørvest, samt nordøstre del av
langveggene, er ikke bærende (gavlvegger).
Tilstand er imidlertid som for øvrige yttervegger.
Ikke relevant.
De vinduene som finnes i bygningen antas å være
originale, men det indre varevinduet mangler de
fleste steder. Enkelte vinduer er også knust, og
midlertidig tettet med plater. Bygningen har i dag
bare ett-lags glass i de fleste vinduene, noe som
gir ekstra stort varmetap. Vinduene har et stort
behov vedlikehold. Det ble ikke oppdaget større
råteskader på vinduer.

Yttervegger består av betong i kjeller og
bindingsverk i hovedetasjen. Omfattende behov
for reparasjoner/rehabilitering, særlig i kjeller.
Kjellervegg mot nordvest, samt deler av vegger
mot nordøst og sørvest er tilfylt. Vegg mot
nordvest er sterkt skadet av issprengning, og har
store sprekker midt på vegghøyden i omtrent hele
veggens lengde. På midtre del ligger bruddet i
overgang mellom vegg og overliggende dekke,
trolig på grunn av at man her har laget en
forsterkning på veggens innside. Skadene er
alvorlige, men ved utbedring av drenering og
montering av midlertidige avstemplinger har
byggherren foreløpig klart å stoppe bevegelsen i
konstruksjonen.

Bilde nr.

Tiltak

Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

-

-

750 000

750 000

Det bør kontrolleres at det er forsterket
tilstrekkelig over leddporten. Forøvrig ingen tiltak
på bærende yttervegger. Medtatt kostnader til
kontroll og beregning, forutsatt at alle
undersøkelser/kontroller utføres samlet.

5 000

5 000

2

2.59-2.60 Det er ikke noen umiddelbare behov for tiltak på
fyrhusets vegger, ut over tetting av utsparing mot
sørvest. Medtatt litt murerarbeid for å få tettet
utsparingen.

-

5 000

1

2.10, 2.13 Ingen tiltak på veggkonstruksjon.

-

-

2

2.43-2.44 Alle vinduer som ikke allerede er pusset opp bør
rehabiliteres i nær fremtid. Knuste glassruter
skiftes ut, maling skrapes av og kitt fornyes før
påføring av ny malebehandling. Om mulig bør
innvendige varevinduer rekonstrueres, dersom
disse ikke finnes i bygningen et sted. Medtatt et
anslag på rehabilitering av vinduer, ca. 46 stk
(21x20.000 + 9x15.000 + 17x5.000).

-

640 000

3

2.27-2.33 Avstemplingen er ikke en permanent løsning, og
det er behov for en mer permanent løsning på
sikt. Vi foreslår at man graver veggen fri på
utsiden og støper en ny vegg direkte utenpå
denne. Den gamle veggen bindes sammen med
den nye ved hjelp av dybler/bolter, og vertikale
laster vil fortsatt i hovedsak ligge på den gamle
veggen. Den nye veggens funksjon vil være å
ivareta horisontale laster, samt å stabilisere
eksisterende konstruksjon. Mer om dette temaet i
rapportens tekstdel.

2.26
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NS3451
2009

Bygningsdel/anlegg

Tilstand

TG

Bygningen har i dag 8 ytterdører, den ene bare en
kryssfinérplate (sørvest). Dørene er generelt
slitte, og enkelte er permanent stengt.
Utvendige betongoverflater
Det er en del riss og sprekker i betongoverflatene,
og malingen flasser.

2

Utvendig trepanel
Det er en del malingsflass, samt enkelte skader
på trepanel. Enkelte vinduer er kledt igjen med
trepanel.

2

234

Vinduer, dører, porter

235

Utvendig kledning og
overflate

235

Utvendig kledning og
overflate

236
237
239

Innvendig overflate
Medtatt under Innervegger, se 246.
Solavskjerming
Ikke relevant.
Andre deler av yttervegg Rørkasse mellom hovedbygning og fyrhus er nær
sammenbrudd, og det er store sjanser for at
denne faller ned i løpet av vinteren 2009/10.

2

3

Bilde nr.

Tiltak

2.10, Alle ytterdører bør rehabiliteres, og det bør settes
2.12, 2.15 inn en ny dør med historisk riktig utseende mot
sørvest.
2.13-2.18 Sprekker og riss i betongvegger bør renskes og
fuges med elastisk overmalbar fugemasse.
Gammel maling bør fjernes, og ny
overflatebehandling påføres. Antatt ca. 200m2.
2.09-2.17 Fornyelse av overflatebehandling og reparasjon
av skader på trepanel pågår, og var 30-35%
fullført på befaringstidspunktet. Løs maling
skrapes bort, og det påføres ny linoljemaling.
Medtatt kostnader til fullførelse av prosjektet, ca.
300m2. Det er ikke medtatt noen kostnader for
gjeninnføring av vinduer der disse er fjernet.

2.17-2.18 Kassen bør rives, samtidig som man
dokumenterer oppbygningen og plasseringen.
Senere kan det vurderes om denne skal
rekonstrueres, avhengig av fyrhusets skjebne.
Medtatt rive- og dokumentasjonskostnader.
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100 000

-

100 000

-

150 000

-

5 000
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Tilstand
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24
240

Innervegger
Innervegger, generelt

241

Bærende innervegger

241

Bærende innervegger

Enkelte vegger i hovedetasjen er bærende, særlig
gjelder dette langsgående skillevegg mot kjøkken
mm. og tverrgående skillevegg mot den høye
delen i nordøst. I praksis er også den
langsgående skilleveggen mot hall/hovedinngang
bærende, på grunn av langtids deformasjoner i
takkonstruksjonen. Veggenes bærekonstruksjon
ser ut til å være i tilfredsstillende stand i dag, men
bæring over noen store utsparinger i slike vegger
kan være underdimensjonert.

2

242

Ikke-bærende
innervegger

Slike vegger finnes der få av i hovedetasjen, da
disse i stor grad er fjernet for å gjøre lokalet mer
egnet som lager. I underetasjen finnes en del
murte skillevegger, og disse er fulle av sprekker
etter setningsskader.

243
244

Systemvegger, glassfelt
Vinduer, dører,
foldevegger

Ikke relevant.
Innerdører preges generelt av slitasje og elde,
mange av dem er fjernet og står på lager.
Innerdører i kjeller har store skader fra vann/is.

245
246

Skjørt
Kledning og overflate

Ikke relevant.
Plater og kledninger på innervegger og innside av
yttervegg har enkelte skader, særlig i forbindelse
med lekkasjer. Enkelte mekaniske skader, samt
enkelte dårlige/uferdige reparasjoner.

Som hovedregel er langsgående innervegger
bærende, men enkelte tverrvegger kan også han
en stabiliserende funksjon, særlig i kjelleren.
Veggene er generelt svært slitte, og det er gjort
diverse tiltak som ikke er gunstige.
Betongvegger i kjeller er bærende og/eller
stabiliserende, og noen murte vegger kan også
være stabiliserende. Det er en del sprekker i
vegger, men tilstanden vurderes ikke som kritisk.

Bilde nr.

Tiltak

Medtatt kostnader til diverse undersøkelser på
innervegger, forutsatt at alle undersøkelser/
kontroller utføres samlet.

Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

70 000

70 000

Det bør gjøres inspeksjoner av materialbruk i ulike
vegger i kjeller, og det bør settes opp en
beregning på konstruksjonens stabilitet. Ingen
tunge vegger i kjeller bør rives uten at man har full
kontroll på stabiliteten først. Kostnader til
registrering og kontrollberegninger er medtatt
under 240.
Det bør gjøres kontroller av laster og bæring over
store utsparinger i bærende vegger, og deretter
forsterkes ved behov. Det må utvises stor
aktsomhet ved eventuell etablering av nye slike
utsparinger. Kostnader til registrering og
kontrollberegninger er medtatt under 240.

-

-

-

-

2

Det er ikke behov for strakstiltak på skillevegger.
Ved rehabilitering av bygningen bør alle skader på
innervegger repareres. Planløsningen kan
imidlertid bli endret, så det har liten hensikt å
beskrive detaljerte reparasjoner her. Tar med en
sum til noe rehabilitering.

-

100 000

2

2.41-2.42 Skadde dører i kjeller bør rives. Øvrige dører
trenger vanlig vedlikehold. Behov for dører vil
være avhengig av fremtidig bruk av bygningen.
Medtatt noen kostnader til riving og litt vedlikehold
på dører.

-

20 000

2

2.41, Behov for utbedring av skader, med utskifting av
2.45, 2.48-enkelte plater/kledninger. Medtatt en sum til dette
2.49
arbeidet, uten hensyn til fremtidig bruk av
bygningen.

-

50 000

2

2.30
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Bygningsdel/anlegg

246

Kledning og overflate

25
250

Dekker
Dekker, generelt

251

Frittbærende dekker

251

Frittbærende dekker

251

Tilstand

Overflater på innervegger og innside av
yttervegger preges av malingsflass og generell
slitasje.

Dekkenes bærende konstruksjoner er generelt i
god stand, med enkelte unntak, og kledninger og
overflater har en del skader. Behov for
omfattende rehabilitering.
Dekke over krypekjeller hviler på
fundamentskivene, og er bygget opp med en
langsgående betongbjelker i 7 akser med c/c ca.
3 meter. Dekket er innpakket med treullplater på
undersiden, så det er ikke mulig å påvise
eventuelle betongskader. Inne i kjeller ble det
påvist en sprekk langs deler av sørøstveggen.

TG

2

Bilde nr.

Tiltak

2.41, Behov for en full rehabilitering av overflater på de
2.45, 2.48-fleste innvendige veggflater, med ny
2.49
overflatebehandling. Utførelse avklares med
antikvariske myndigheter. Tiltaket vil imidlertid
være avhengig av fremtidig bruk av bygningen.
Ingen kostnader medtatt her.

2

2.46

Det er ikke behov for umiddelbare tiltak, men det
bør gjøres mer detaljerte undersøkelser av
sprekken langs sørøstveggen. Dersom denne er
gjennomgående kan det bli behov for å forsterke
konstruksjonen på dette punktet. Medtatt
kostnader til detaljert inspeksjon, forutsatt at alle
inspeksjoner/kontroller utføres samlet.

Dekke over kjeller er bygget opp på tilsvarende
måte som dekke over krypekjeller, og hviler på
yttervegger og et stort antall betongsøyler.
Dekkekonstruksjonen har få skader, men enkelte
betongbjelker i sørvestre del har sprekker nær
opplegg som følge av setningsskader.

2

2.32

Bjelkeopplegg med skader må utbedres, ved at
løs betong fjernes og støpes ut på nytt. Armering
inspiseres og evt. forsterkes. Forøvrig ingen tiltak
på dekkekonstruksjonen her.

Frittbærende dekker

Dekke over 1. etasje, nordre del, er et trebjelkelag
med plater/bord på begge sider. Det er etablert en
stor luke i dekket, trolig for inntransport av lagret
materiale, men ut over dette er dekket i bra stand.

1

251

Frittbærende dekker

Fyrhus:
Dekke over og under fyrhus er i betong, og på
dekke over er det påvist noe armeringskorrosjon
på undersiden. Omfanget er lite, og dekkene er
forøvrig i bra stand.

2

2.63

Det er ikke behov for umiddelbare tiltak, men på
sikt bør det gjennomføres en betongrehabilitering
på undersiden av dekke over fyrhus. Dette er
avhengig av hvilken konklusjon man kommer frem
til på fundamenteringen; det har liten hensikt å
rehabilitere bygningen hvis den må rives.

252
253

Gulv på grunn
Oppfôret gulv, påstøp

Ikke relevant.
Gulv i nordre vindfang har råteskade i hjørne
grunnet høyt terrengnivå og dårlig drenering
tidligere. Skaden går også et stykke opp i
ytterveggen. Terrengnivå og drenering er nå
utbedret, men ikke råteskaden.

3

2.45

Gulv og deler av vegg i vindfanget bør
rehabiliteres, med utskifting av alle råteskadde
materialer. Situasjonen kan være den samme i
det søndre vindfanget (ikke inspisert). Medtatt
kostnader til rehabilitering i ett vindfang.

2.53-2.54 Den store luken bør fjernes, og utsparingen tettes
igjen med materialer tilnærmet like de originale. Ut
over dette er det ikke behov for større tiltak på
dette dekket.
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Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

-

-

-

-

25 000

25 000

-

25 000

-

20 000

-

70 000

-

20 000
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Bygningsdel/anlegg

Tilstand

Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

TG

Bilde nr.

Tiltak

2.47

Krav til gulvet er avhengig av fremtidig bruk, og
det er uaktuelt å rehabilitere gulvet med dagens
bruk. Riving kan være aktuelt, da det er
betongdekke under. Ingen kostnader medtatt her.

-

-

Behov for komplett fornyelse av de fleste
gulvbelegg. Dette er imidlertid avhengig av
fremtidig bruk av bygningen, det er ikke aktuelt å
gjøre noe med gulvene nå. Ingen kostnader
medtatt.
2.52
Krav til himlinger er avhengig av fremtidig bruk,
men det kan være aktuelt å rive disse himlingene
nå. Medtatt rivekostnader.
2.49-2.51 Himlinger bør rehabiliteres etter at taket er
2.55
omtekket. Skadde/manglende materialer erstattes
med nye av samme type. Både bordhimling og
platehimling repareres. Overflatebehandling, se
neste post.

-

-

-

20 000

-

150 000

-

-

-

-

254

Gulvsystemer

Gulvet i Nysalen var en gang et flott parkettgulv,
men dette er nå fullstendig ødelagt. Årsaken er
"hard" bruk, da bygningen har fungert som
kaldtlager i mange år.

3

255

Gulvoverflate

Gulvbelegg i det meste av bygningen er ødelagt
av "hard" bruk.

2

256

Faste himlinger og
overflatebehandling

Himlinger i kjeller har noe muggsopp og
misfarging grunnet fuktpåvirkning og fuktig klima.

2

256

Faste himlinger og
overflatebehandling

2

256

Faste himlinger og
overflatebehandling

Himlinger i hovedetasje og 2. etasje har en del
skader etter lekkasjer i tak, og stedvis er
himlingsplater revet. Det er også gjort enkelte
tilpasninger ved montering av lagerreoler og
lignende, og det finnes noen mindre mekaniske
skader.
Himlinger i hovedetasje og 2. etasje har svært
mye malingsflass.

257

Systemhimlinger

Ikke relevant.

2

2.48-2.49 Himlinger kan generelt rehabiliteres med ny
malebehandling, etter at reparasjoner er utført.
Dette vil imidlertid være avhengig av fremtidig
bruk, og evt. innføring av nye installasjoner i
himling. Rehabilitering av himlinger må klareres
med antikvariske myndigheter før utførelse. Ingen
kostnader medtatt her.
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26
260

Yttertak
Yttertak, generelt

261

Primærkonstruksjon

261

Primærkonstruksjon

262

Taktekning

Spor etter gamle lekkasjer på takets underside, i
form lokal misfarging på sutaksbord og sperrer.
Konstruksjonen virker tørr, og det er minimale/
uvesentlige forekomster av sopp/råte.

262

Taktekning

Taktekkingen består delvis av galvaniserte
profilerte stålplater og delvis av asfaltpapp.
Mange av takplatene er svært korroderte, og det
er stadig små lekkasjer ved spiker-/skruehull og
plateskjøter. Takpappen på hovedtaket er stedvis
lappet, men store deler av den er så slitt at
pappens fiberkjerne er synlig. Kun takpapp på
den høye nordre delen av taket er av nyere dato.

3

262

Taktekning

Fyrhus:
Isolasjon og tekking på fyrhuset ble ødelagt av
vind, og bygningen står i dag uten taktekking.

3

263

Glasstak, overlys,
takluker
Takoppbygg

264

Takkonstruksjonen har store spennvidder, noe
som har medført store deformasjoner over lang
tid. Komplisert fagverkskonstruksjon i tre.
Taktekning er generelt svært slitt, unntatt tak over
2. etasje i nordøst.
Stor nedbøyning i takkonstruksjon på
nordvestsiden av bygningen, eldste del.
Tilstanden har trolig oppstått på grunn av
langvarige snølaster kombinert med svært lang
spennvidde. Konstruksjonen er trolig noe
underdimensjonert, men det ble ikke avdekket
skader ut over den nevnte deformasjonen. Den
ene takstolen er midlertidig sikret med søyler i
etasjen under. Tilstanden vurderes ikke som
kritisk.
Skade på overgurt i én av takstolene, der trevirket
har sprukket fra en skjøt og et stykke oppover.

Bilde nr.

Tiltak

Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

-

-

-

100 000

5 000

5 000

30 000

50 000

200 000

350 000

50 000

50 000

Ikke relevant.

-

-

Ikke relevant.

-

-

2

2

2.34-2.40 Det er ikke behov for strakstiltak ut over det som
2.48
allerede er utført (søyler). På sikt bør det gjøres
mer detaljerte kontroller av hele konstruksjonen i
dette området, og det må vurderes å forsterke
bærekonstruksjonen og rette opp takflaten (og
evt. himlingen under). Mer utfyllende omtale
finnes i rapportens tekstdel. Medtatt kostnader til
utredning av forsterkningsløsninger, ikke selve
forsterkningsarbeidet.
2.35

2.40

Skaden kan repareres ved at bruddflatene
påføres lim og tvinges sammen. I tillegg bør det
monteres 1-2 permanente stålbånd rundt
overgurten, plassert nær skjøten.
Det antas at det kan være noen mindre skader på
undertaket under eksisterende takbelegg/plater,
og dette vil vise seg når tekkingen fjernes. Medtatt
kostnader til noe reparasjon/utskifting, utført i
forbindelse med omtekking.

2.19-2.24 Hele taket, unntatt nordre del, har et sterkt behov
for rehabilitering. Takplater og papp bør fjernes og
hele taket bør belegges med ny takpapp, ca
650m2. Bygningen hadde opprinnelig bare
takpapp, så det er mest historisk riktig å ikke
montere nye takplater. Omtekking der det er
stålplater i dag medtas som strakstiltak. Mer om
taktekking i rapportens tekstdel.
2.62
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Det bør monteres en ny asfalttekking, gjerne med
isolasjon som før, og tekkingen må utføres med
solid mekanisk feste ned i betongdekket.
Takavslutninger som eksisterende (bord).
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Bygningsdel/anlegg

265

Gesimser, takrenner og
nedløp

266

Himling og innvendig
overflate
Prefabrikkerte
takelementer

267

Tilstand

TG

Bygningen var opprinnelig utført uten takrenner,
men man har fått tillatelse til å montere opp
takrenner i trevirke på to steder i senere tid. Disse
er i god stand.
Medtas under post 256.

1

Bilde nr.

Tiltak

Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

-

-

-

-

Ikke relevant.

-

-

Inventar er generelt gammelt og slitt, og modent
for utskifting eller rehabilitering.
Det er ingen ildsteder i bygningen i dag, men det
finnes en pipe ved kjøkkenet (brukt som
avtrekkskanal). Pipen er murt i tegl, og ser ut til å
være i god stand, enkelte fuger over tak er
skadet.
Fyrhus:
Pipen på fyrhuset er i dårlig stand, med
frostskader på tegl og uregelmessig topp.
Ikke relevant.

-

-

Behov for noe refuging over tak.

-

5 000

2.59, 2.62 Behov for omfattende rehabilitering av pipe.
Utføres kun dersom fyrhuset skal beholdes/
bevares.

-

20 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27
270

Fast inventar
Fast inventar, generelt

271

Murte piper og ildsteder

271

Murte piper og ildsteder

272
273
274

Monteringsferdige
ildsteder
Kjøkkeninnredning
Ikke relevant.
Innredning og garnityr for Det som finnes av speil og lignende er skadet/
våtrom
knust og/eller modent for utskifting. Det samme
gjelder enkle skillevegger mellom toaletter i kjeller.

275

Skap og reoler

276

Sittebenker, stolrader,
bord

277

Skilt og tavler

Det som finnes av slik innredning er av eldre dato,
og preges av slitasje og skader. Unntaket er
baren og arbeidsrommet i nordøstre deler av
hovedetasjen, der det finnes noe nyere/finere
innredning.
Det finnes minimalt av slikt utstyr i bygningen i
dag, unntatt i baren i hovedetasjen. Det er stoler
og bord i god stand.
Ikke relevant.

1

3

3

2

1

2.25-2.26 Normalt vedlikeholdsbehov på takrenner, ingen
kostnader medtatt.

3.16

3.04-3.05 Ved ny bruk av bygningen vil det være naturlig å
skifte ut alt slikt utstyr. Omfang er avhengig av
fremtidig bruksformål, ingen kostnader medtas
her.
2.54, 2.56-Ved ny bruk av bygningen vil det være naturlig å
2.57
skifte ut all slik innredning. Omfang er avhengig
av fremtidig bruksformål, ingen kostnader medtas
her.
2.57
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Ingen tiltak.

NS3451
2009

28
280

Bygningsdel/anlegg

Tilstand

TG

281

Trapper, balkonger m.m.
Trapper, balkonger m.m.,
generelt
Innvendige trapper
Den store tretrappen ved inngangen har stått i
vann/is over lengre tid, og det er råteskader på
nederste deler. Rekkverk har korrosjonsskader.
Trappen er i dag stengt for trafikk.

3

281

Innvendige trapper

281

Innvendige trapper

282

Utvendige trapper

283
284

Ramper
Balkonger og verandaer

285
286
287

Tribuner og amfier
Baldakiner og skjermtak
Andre rekkverk,
håndlister og fendere

290
290

Andre bygningsmessige deler
Andre bygningsmessige Ikke relevant.
deler, generelt

Den lille betongtrappen i bygningens østre hjørne
har en del slitasjeskader/malingsflass.
Trapp til 2. etasje er en tretrapp, og denne preges
av generell slitasje.
Det er to enkle tretrapper ved nordøstfasaden,
den ene til svalgang og den andre til lasterampe.
Begge trapper, inkl. tredekke og lasterampe er i
akseptabel stand.
Ikke relevant.
Svalgang på nordøstfasaden har antydning til
betongskader på undersiden, og dekket er slitt på
oversiden. Mye malingsflass. Rekkverk i tre har
noen mindre skader, men er ellers i brukbar
stand. Tredekke i forlengelsen av betongdekke er
medtatt i post 282.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.

Bilde nr.

Tiltak

Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

-

-

-

100 000

2

Det er behov for omfattende rehabilitering av
denne trappen, med utskifting av råteskadde deler
og oppussing av overflater og rekkverk. Arbeidet
må utføres av personell med antikvarisk
kompetanse. Utførelse forutsetter at kjelleren blir
tørr, og at bygningen tas i bruk til formål som
krever trapp her.
Behov for generell oppussing (malebehandling).

-

5 000

2

Behov for generell oppussing.

-

10 000

Disse konstruksjonene er laget av vanlig
handelstrelast, og eventuelle skadde deler kan
skiftes ut fortløpende som del av ordinært
vedlikehold. Ingen kostnader medtas her.

-

-

-

100 000

-

-

-

-

1

2

2.58

2.10

2.10, 2.12 Behov for betongrehabilitering på dekkets overog underside, med utbedring av skader og ny
overflatebehandling. Generelt ettersyn og
vedlikehold av rekkverk. Det anbefales å legge
vanntett belegg/membran på dekkets overside.
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NS3451
2009

Bygningsdel/anlegg

Tilstand

TG

3
30
300

VVS
Generelt vedr. VVS-installasjoner
Generelt vedr. VVSDet er ikke utført noen detaljert kontroll av
installasjoner
bygningens VVS-anlegg, da undertegnede ikke
har spesialkompetanse på dette. Vurderingene i
rapporten er basert på enkle visuelle
observasjoner, samt tidligere erfaringer og
rådføring med kollegaer med relevant
kompetanse. Rapportens hovedfokus er lagt på
det bygningsmessige.

31
310

Sanitær
Sanitærinstallasjoner,
generelt

311

Bunnledninger for
sanitærinstallasjoner

Det ser ut til å være to sett med bunnledninger i
krypekjelleren, der det eldste systemet består av
korroderte og oppsprukne støpejernsrør. Det
nyere systemet er godt innpakket i isolasjon og
papp, og kan derfor ikke inspiseres. Det er rimelig
å anta at det nyere systemet ble montert etter
brannen i krypekjelleren.

2

312

Ledningsnett for
sanitærinstallasjoner

Ledningsnettet er basert på støpejernsrør og stål/kobberledninger, og det er vesentlige skader på
mye av anlegget i kjelleren (korrosjon).

3

314

Armaturer for
sanitærinstallasjoner

3

315

Utstyr for
sanitærinstallasjoner

Armaturer er ikke funksjonstestet, da vannet er
koblet fra. Alle armaturer er imidlertid gamle, og
antas å være slitte/skadet etter å ha vært ute av
bruk i over 20 år.
Fyrhus:
Det står en stor varmtvannsbereder i fyrhuset, og
tilstand på denne er ukjent. Alder og langtids
driftsavbrudd tilsier at berederen neppe kommer i
bruk igjen.

Bilde nr.

Tiltak

-

-

-

-

Restene av de eldste bunnledningene bør fjernes,
slik at man får ryddet opp i krypekjelleren. Det
nyere systemet bør avdekkes og detaljinspiseres
dersom det blir behov for å sette det i drift igjen
(forutsetter tilknytning til avløpssystem). Medtatt
kostnader til opprydding, samt detaljinspeksjon av
bunnledninger (forutsatt utført av rørlegger/firma
med adresse Longyearbyen).

5 000

25 000

Det meste av anlegget er modent for utskifting og
modernisering, men om dette kommer til utførelse
er avhengig av fremtidig bruk av bygningen. Ingen
kostnader medtas her.
Som foregående post.

-

-

-

-

-

-

Sanitæranlegget er frakoblet, både vann og avløp,
og eksisterende røropplegg og utstyr er gammelt,
slitt og skadet. Anleggene har vært ute av drift i
lang tid, og er totalt sett modne for utskifting.

3
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Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

Eksisterende bereder bør trolig skiftes ut, og dette
må ses i sammenheng med tiltak på
varmeanlegg, se kapittel 32. Ny bereder bør
plasseres sammen med varmeveksler/
kjeleanlegg. Ingen kostnader medtatt her,
kostnader til inspeksjon av bereder er medtatt i
post 322.

NS3451
2009

315
316

Bygningsdel/anlegg

Utstyr for
sanitærinstallasjoner
Isolasjon av
sanitærinstallasjoner

32
320

Varme
Varme, generelt

321

Bunnledninger for
varmeinstallasjoner
Ledningsnett for
varmeinstallasjoner

322

324

Armaturer for
varmeinstallasjoner

325

Utstyr for
varmeinstallasjoner

Tilstand

Håndvasker og toaletter er av eldre dato, og alle
har skader i form av sterk misfarging.
Sanitærinstallasjoner i krypekjeller er pakket inn i
isolasjon og papp/mantling, og isolasjonen er i
stor grad i orden. Innvendige varmtvannsrør er
også delvis isolert.

TG

Bilde nr.

Tiltak

Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

2

Som post 312.

-

-

2

Dersom anleggene settes i drift igjen vil det være
behov for en fullstendig kontroll og utbedring av
rørisolasjon. Kostnader til kontroll er inkludert i
post 311.

-

-

-

-

-

-

Dagens varmeanlegg er bygget opp med
forsyning fra fyrhuset, og vannbåren varme basert
på radiatorer i de fleste rom. Anlegget er generelt
gammelt, slitt og skadet.
Ikke relevant.
Forsyning fra fyrhuset, over enkel bro og inn
gjennom sørøstfasaden til kjelleren. Videre
fordeling til radiatorer i de fleste rom. Det er påvist
korrosjonsskader på røropplegget, men dette er
på utsiden. Vi antar at anlegget ikke ble tømt for
vann da oppvarmingen ble kuttet ut for godt, så
det kan være store korrosjons- og frostskader på
anlegget.

3

Anlegget er trolig modent for en full utskifting,
men dette er igjen avhengig av fremtidig bruk av
bygningen. Dersom det blir aktuelt å gjenbruke
deler av anlegget må det først gjennomføres en
detaljert inspeksjon. Kostnader til inspeksjon av
hele varmeanlegget, inkl. kjeleanlegg, medtas her.
Påslag ca. 10.000,- dersom kontroll utføres av
personell fra fastlandet (reisekostnader).

50 000

50 000

Enkelte eldre nåleventiler på varmekurser, samt
enkle ventiler uten termostat på radiatorer. Ikke
inspisert i detalj.
Fyrhus:
Kjeleanlegget består av to oljekjeler fra 1972, hver
på ca. 800kW. I tillegg tilhørende
ekspansjonsanlegg og pumper mm. Det er ikke
utført noen detaljkontroll av dette anlegget, men
alder og langvarig driftsopphold tilsier at anlegget
neppe kan settes i drift igjen.

2

Som foregående post. Et nytt anlegg bør ha
moderne styringssystemer. Kostnader til
inspeksjon er medtatt i post 322.
Dersom bygningen ikke får ny forsyning fra byens
fjernvarmeanlegg vil det bli behov for et nytt
kjeleanlegg, og dette bør plasseres i et nytt fyrrom
i hovedbygninges kjeller. Tiltak vil være avhengig
av fremtidig bruk av bygningen. Ingen kostnader
medtas her, kostnader til inspeksjon av
kjeleanlegget er medtatt i post 322.

-

-

-

-

3
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2009

Bygningsdel/anlegg

Tilstand

TG

Bilde nr.

Tiltak

Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

325

Utstyr for
varmeinstallasjoner

Det finnes radiatorer fra ulike tidsepoker, og
enkelte av disse har skader i form av lekkasjer og
korrosjon.

3

Radiatorer er trolig modne for full utskifting, men
dette er avhengig av fremtidig bruk av bygningen.
Noen eldre radiatorer kan bli stående dersom
man ønsker å bevare disse, evt. kan de kanskje
rehabiliteres og benyttes som del av et nytt
anlegg. Ingen kostnader medtas her, inspeksjon
av radiatorer er medtatt i post 322.

-

-

326

Isolasjon av
varmeinstallasjoner

En del varmerør i kjelleren er isolerte, men
isolasjon/mantling i kjeller har skader. Uisolerte
rør vil fungere som ekstra varmekilder i de
rommene de går gjennom. Det er ikke påvist
asbest i rørisolasjon.

2

Dersom anleggene settes i drift igjen (lite
sannsynlig) vil det være behov for en fullstendig
kontroll og utbedring av rørisolasjon. Kostnader til
kontroll er inkludert i post 322. Ingen kostnader
medtas her.

-

-

33
330

Brannslokking
Brannslokking, generelt

-

-

-

-

331

Bygningen er ikke tilkoblet vann, så det som
måtte finnes av brannslanger og lignende er ute
av drift.
Installasjon for manuell Det finnes minst ett brannslangeskap i bygningen,
brannslokking med vann sentralt plassert i hovedetasjen. Tilstand er ikke
inspisert i detalj, men skap og slange ser bra ut.

1
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Behov for brannslanger må vurderes i forbindelse
med eventuell endret bruk av bygningen i
fremtiden. Ingen kostnader medtas her.

NS3451
2009

Bygningsdel/anlegg

Tilstand

TG

Bilde nr.

Tiltak

Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

34
340

Gass og trykkluft
Gass og trykkluft,
generelt

Ikke relevant.

-

-

35
350

Prosesskjøling
Prosesskjøling, generelt

Ikke relevant.

-

-

36
360

Luftbehandling
Luftbehandling, generelt Ingen anlegg, ut over naturlig ventilasjon gjennom
ventiler og utettheter.

-

-

37
370

Komfortkjøling
Komfortkjøling, generelt

-

-

38
380

Vannbehandling
Vannbehandling, generelt Ikke relevant, eventuell fremtidig tilførsel av
forbruksvann vil komme fra byens anlegg.

-

-

39
390

Andre VVS-installasjoner
Andre VVS-installasjoner, Ikke relevant.
generelt

-

-

Eventuell installasjon av luftbehandlingsanlegg vil
være avhengig av fremtidig bruk. Ingen kostnader
medtatt her.

Ikke relevant.
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Bygningsdel/anlegg

4
40
400

ELKRAFT
Elkraft, generelt
Elkraft, generelt

41
410

Tilstand

TG

Bilde nr.

Tiltak

Det er ikke utført noen detaljert kontroll av
bygningens elektriske anlegg, da undertegnede
ikke har spesialkompetanse på dette.
Vurderingene i rapporten er basert på enkle
visuelle observasjoner, samt tidligere erfaringer
og rådføring med kollegaer med relevant
kompetanse. Rapportens hovedfokus er lagt på
det bygningsmessige.

Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

-

-

Basisinstallasjoner for elkraft
Basisinstallasjoner for
Ikke vurdert.
elkraft, generelt

-

-

42
420

Høyspent forsyning
Høyspent forsyning,
generelt

-

-

43
430

Lavspent forsyning
Lavspent forsyning,
generelt

-

-

430

Lavspent forsyning,
generelt

30 000

30 000

Ikke relevant.

Alle de gamle anleggene er koblet ut. Det er
montert opp et nyere elanlegg med noen uttak og
lyskilder i den sørlige delen av bygningen. De
gamle anleggene er av en slik karaktér at det ikke
bør settes spenning på dem igjen. Det nye
anlegget fungerer tilfredsstillende.

3

Leietaker i kjeller har et omfattende system av
skjøteledninger som "fordelingsnett", og slikt kan
innebære brannfare.

3

4.01, 4.06 Krav til elanlegget vil være avhengig av fremtidig
bruk av bygningen, og dersom ny virksomhet
krever strøm og lys i alle rom anbefaler vi en
komplett utskifting av det gamle anlegget. Den
nye delen av anlegget kan trolig beholdes. Ingen
kostnader medtas her, da omfang er uavklart.
4.02
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Det bør legges opp et fast fordelingsnett til
erstatning for alle skjøteledningene. Medtatt et
grovt kostnadsestimat på en enkel underfordeling
og en del stikkontakter i lokalet, forutsatt utført av
firma med adresse Longyearbyen.

NS3451
2009

Bygningsdel/anlegg

Tilstand

TG

Lysanlegg er basert på lysrørsarmaturer og
glødelamper, og det meste av det gamle anlegget
er koblet fra. Armaturer kan inneholde PCB.
Enkelte nyere armaturer i forbindelse med det nye
elanlegget i sør. Alle gamle lamper kan ha
korroderte koblinger, da disse har stått i et kaldt
og fuktig hus over lang tid. Nyere armaturer koblet
til nytt elanlegg er i god stand.

2

44
440

Lys
Lys, generelt

45
450

Elvarme
Elvarme, generelt

46
460

Reservekraft
Reservekraft, generelt

49
490

Andre elkraftinstallasjoner
Andre
Ikke relevant.
elkraftinstallasjoner,
generelt

5
50
500

TELE OG AUTOMATISERING
Tele og automatisering, generelt
Tele og automatisering, Bygningen har ingen fungerende anlegg for tele
generelt
og automatisering.

59
590

Andre installasjoner for tele og automatisering
Andre installasjoner for
tele og automatisering,
generelt

Bilde nr.

Tiltak

4.03-4.05 På samme måte som det generelle elanlegget må
det vurderes en total utskifting, men dette vil være
avhengig av fremtidig bruk av lokalene. Gamle
armaturer leveres som EE-avfall, uavhengig av
om de inneholder PCB eller ikke. Ingen kostnader
medtas her. Det kan være mulig å rehabilitere
enkelte gamle lamper, dersom man ønsker å ta
vare på disse. Ingen kostnader medtas her, da
omfang er uavklart.

Ikke relevant, eventuell tilførsel av varme vil bli
basert på fjernvarme eller egen fyrsentral med
olje/gass/bio.

Ingen tiltak.

Ikke relevant, ingen anlegg i dag.

Avhengig av fremtidig bruk kan det være aktuelt å
installere anlegg for tele og automatisering. Særlig
opplegg for IKT, telefoni, lyd og bilde vil være
aktuelle. Ingen kostnader medtas her, da fremtidig
bruk av bygningen ikke er avklart.
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Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NS3451
2009

Bygningsdel/anlegg

Tilstand

6
60
600

ANDRE INSTALLASJONER
Andre installasjoner, generelt
Andre installasjoner,
Omfang av installasjoner er svært begrenset, men
generelt
behov kan melde seg ved ny bruk av bygningen.

69
690

Andre tekniske installasjoner
Andre tekniske
Ikke relevant.
installasjoner, generelt

7
70
700

UTENDØRS
Utendørs, generelt
Utendørs, generelt

71
710

Bearbeidet terreng
Bearbeidet terreng,
generelt

72
720

Utendørs konstruksjoner
Utendørs konstruksjoner, Ikke relevant, ingen anlegg.
generelt

73
730

Utendørs røranlegg
Utendørs røranlegg,
generelt

TG

Bilde nr.

Tiltak

Avhengig av fremtidig bruk kan det være aktuelt å
installere anlegg for sentralstøvsuger mm. Ingen
kostnader medtatt her.

Terrenget rundt bygningen er grovplanert og
funksjonstilpasset, og omfang av nedgravde
tekniske installasjoner er begrenset.

Det er lagt membran i jordmassene på oppsiden
av bygningen, og terrenget er bearbeidet for å få
fall bort fra bygningen. Mer omtalt i post 217
"Drenering".

Utendørs røranlegg er i sin helhet koblet fra, slik
at bygningen er uten fungerende sanitæranlegg.
Tilstand på rester av utvendige rør er ukjent.

2.10

3
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Se 217 "Drenering".

Tiltak på utendørs røropplegg vil være avhengig
av fremtidig bruk av bygningen. Dersom
bygningen skal brukes til annet enn lager må det
etableres nye toaletter, og disse vil kreve et lokalt
VA-anlegg eller tilknytning til byens VA-anlegg.
Ingen kostnader medtas her.

Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NS3451
2009

Bygningsdel/anlegg

Tilstand

TG

Kostnader eks. mva.
Strakstiltak
Rehabilitering

Bilde nr.

Tiltak

2.10

Eventuell utbedring av elkraftforsyningen må ses i
sammenheng med eventuell etablering av ny
varme- og VA-forsyning fra Nybyen. Ingen
kostnader medtas her.

-

-

Behov for tele og automatisering vil være
avhengig av fremtidig bruk av bygningen.
Fremføring av tele- og datakabling vil være
aktuelt. Ingen kostnader medtas her.

-

-

Det må vurderes å oppruste vegen med nytt
toppdekke. Siden vegen er fredet må dette
arbeidet utføres i nært samarbeid med
antikvariske myndigheter. Veien er viktig for
eventuell fremtidig bruk av Arbeidermesse Vest.
Ingen kostnader medtas her, da vedlikehold av
denne veien trolig er et offentlig ansvar.

-

-

74
740

Utendørs elkraft
Utendørs elkraft, generelt Vi kjenner ikke kapasiteten til dagens
elkraftforsyning, det kan være behov for
forsterkning av denne. Strømtilførsel via luftspenn
fra solpe ved vei.

75
750

Utendørs tele og automatisering
Utendørs tele og
Ingen anlegg i dag.
automatisering, generelt

76
760

Veger og plasser
Veger og plasser,
generelt

77
770

Parker og hager
Parker og hager, generelt Ikke relevant.

-

-

79
790

Andre utendørs anlegg
Andre utendørs anlegg, Ikke relevant.
generelt

-

-

Vegen frem til Arbeidermesse Vest fra Huset er i
dårlig stand, særlig i bakken opp fra Huset.
Toppdekket er utvasket, humpete og grovt.

2
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Tilstandsanalyse
Arbeidermesse Vest

4

Historikk

I dette kapitlet gis en kort oversikt over historien til Sverdrupbyen, med særlig fokus på
Arbeidermesse Vest. Ikke alle hendelser er eksakt kartlagt, og de kildene som er benyttet er
oppført sist i kapitlet.
Sverdrupbyen ble etablert i forbindelse med oppstart av gruvedrift i Nye Gruve 1 (Gruve 1B) i
1938/39. Det var flere arbeiderbrakker i området (den første oppført i 1938), i tillegg til den
store arbeidermessen og noen mindre bygninger. Messen ble oppført sommeren 1939, men
kjelleren kan være støpt sommeren før.
Messen hadde omklednings- og vaskerom for hele anlegget i kjelleren, og når arbeiderne
skiftet og vasket seg her reduserte man omfang av skitt og vannsøl i boligene. Bygningen
inneholdt også funksjonærboliger, formannsbolig og kontor, i tillegg til spisesal(er) og kjøkken.
Under 2. verdenskrig ble befolkningen i Longyearbyen evakuert, og tyskerne skjøt mye av
byen i brann. I Sverdrupbyen ble bare to av bygningene ødelagt, og Arbeidermesse Vest ble
ikke vesentlig skadet.
I 1946 ble bygningen utvidet mot sørvest, med den såkalte ”Nysalen”. I løpet av dette og
påfølgende år ble det også bygget en gangbro over til Nybyen på den andre siden av
elveleiet, og det kom 4 nye bygninger i Sverdrupbyen. Broen inneholdt også tekniske føringer.
Det ble også bygget et nytt fyrhus i betong utenfor sørøstfasaden, og dette forsynte både
messen og flere andre bygninger med vannbåren varme. Oppvarmingen var opprinnelig
basert på kullfyring, og fyrhuset hadde en kullsilo på sørsiden. Rørføringene kan tyde på at
dette fyrhuset også forsynte Nybyen med varme via gangbroen, alternativt at fyrhuset mottok
fjernvarme fra en varmesentral i Nybyen etter at gruve 2 kom i drift. Begge deler kan være
riktig, dvs. at varmestrømmen kan ha snudd da produksjonen i Gruve 1B opphørte. Senere
ble fyrhuset bygget om til oljefyring, og de to oljekjelene som står der i dag er fra 1972.
I 1958 ble Gruve 1B nedlagt, og behovet for boliger og messe i Sverdrupbyen avtok.
Arbeidermesse Vest var i bruk til sitt opprinnelige formål frem til 1959.
Fra desember 1962 var det fritidssenter og forsamlingslokale/kafé i arbeidermessen, og det
pågikk en rekke fritidsaktiviteter der. Blant annet var det skytebane i kjelleren. Her var det
også utsalg for månedens ølrasjon, og dette pågikk helt frem til 1987.
Høsten 1984 ble fritidssenteret lagt ned, og i 1985-86 fikk brannvesenet i oppgave å brenne
ned det meste av Sverdrupbyen. Arbeidermesse Vest ble stående igjen, og denne ble brukt
som kaldtlager. I 1988 ble også gangbroen over til Nybyen revet, og dermed var bygningens
(varme- og) sanitæranlegg frakoblet.
Etter den tid har bygningen stått kald, og forfallet aksellererte raskt når vannsig og is inntok
kjelleren. Det ble gjort noen utbedringer på bygningen i 1998, men deretter skjedde det lite
frem til dagens eier overtok. Nå er bygningen under utbedring igjen, i første omgang utvendig.
Bygningen er et automatisk fredet kulturminne etter svalbardmiljølovems §39, men dette
gjelder i utgangspunktet bare den opprinnelige delen av bygningen, inkl. senere tilbygg.
Fyrhuset og restene av gangbroen er fra 1946/47, og omfattes i utgangspunktet ikke av
fredningen. Endringer/riving må likevel behandles av antikvariske myndigheter fordi de ligger
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innenfor sikringssonen på 100 meter fra et automatisk fredet kulturminne. Dette kan få
konsekvenser for eventuell reetablering av varme- og VA-forbindelse over elven mot sentralen
i Nybyen.
Skissene på denne siden viser grovt bygningens utvikling fra 1939 til 2009, basert på diverse
bilder og skriftlige kilder.
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Kilder:
Store Norske, www.snsk.no
Gisle Løkken: Kulturminner i Longyearbyen, 1988
Kari Holm: Longyearbyen – Svalbard: historisk veiviser, 1999
Svalbard Museum v/Herdis Lien
Siri Hoem: Sverdrupbyen, Svalbardposten nr. 34, 2009
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5

Detaljerte beskrivelser

I dette kapitlet gis mer detaljerte/utfyllende beskrivelser av bygningen, tilstand og eventuelle
registrerte skader/mangler. Beskrivelsene gis fagvis.
Dette er kun utdypende tilleggsinformasjon til punktene i analyseskjemaet, for å unngå for
lange tekster i skjemaet.

5.1

Bygning

5.1.1

Generelt

Arbeidermesse Vest har omfattende skader etter 20 års forfall, med mange sprekker og store
skjevheter i konstruksjonene. Det vil være urealistisk å rette opp skjevhetene, så hensikten
med alle tiltak som foreslås her vil være å hindre/begrense videre skadeutvikling og bevare
bygningen slik den står nå.
Bygningens fremtid vil i stor grad være avhengig av fremtidig bruk, og dette er igjen avhengig
av regulerings-/arealplaner, tilknytning til byens varme- og VA-systemer, etc. Det vil ikke være
økonomisk forsvarlig å investere større beløp i bygningen uten et bruksformål som genererer
tilstrekkelige inntekter.
5.1.2

Drenering

Det var tidligere store problemer med vanninntrengning i bygningens kjeller, og siden
bygningen ikke var oppvarmet medførte dette akkumulering av is i krypekjeller og på
kjellergulvet. Isdannelse i massene utenfor den tilfylte kjellerveggen medførte stor
issprengning, og veggen var nær sammenbrudd da sikringstiltak ble iverksatt.
Sommeren 2007 ble det lagt en geomembran i jordmassene på oppsiden av bygningen, og
denne er lagt med fall ut fra ytterveggen. I ytterkant er membranen ført helt ned i
permafrosten, slik at det dannes et tett sjikt over massene som ligger mot kjellerveggen. Dette
har vært en suksess, og isen i kjelleren er nå nesten borte. På utsiden av den tilfylte
kjellerveggen anstas det å finnes noe is fortsatt, men uten tilføring av vann vil denne trolig
forsvinne over tid.
Samme løsning anbefales videreført rundt bygningens vestre hjørne, ned til midt på
sørvestfasaden, slik at lekkasjeproblemer i fremtiden også kan unngås her. Etter eventuell
graving for rehabilitering av kjellervegg må tilsvarende løsning reetableres.
5.1.3

Fundamentering

Bygningen antas å være fundamentert på tverrgående betongskiver på permafrost, og det er
en luftet krypekjeller under kjelleretasjen. Det var vanskelig tilkomst til deler av denne
krypekjelleren, grunnet isdannelse og lave høyder.
I søre og vestre del av bygningen er det betydelige setningsskader, med stort fall på
kjellergulvet. Dette kan skyldes opptining av permafrosten i området, fra tiden da bygningen
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var fullt oppvarmet. Siden det har vært store isproblemer her i senere tid antas det nå å være
stabil permafrost under denne delen av bygningen, men det er ikke gjort noen målinger av
setninger over tid.
Under østre del av bygningen er det påvist skjevheter i fundamentskivene. Noen av disse har
en helling på 10:1 mot nordøst (ca. 5 grader ute av lodd), noe som betyr en eksentrisitet på
ca. 20 centimeter dersom de er 2 meter høye. Årsaken til dette kan være issprengning i
bakkant, alternativt bevegelse i jordmassene oppå permafrosten, eventuelt en kombinasjon av
disse. På grunn av vanskelig tilkomst var det ikke mulig å kontrollere om situasjonen var den
samme under hele bygningen, eller om dette var et lokalt problem langs fasaden mot sørøst.
Konsekvensen av skjevheter i fundamentskivene kan i ytterste konsekvens bli full kollaps.
Med så store eksentrisiteter vil det bli momentbelastning på skivene, og man har allerede fått
sprekker/brudd mellom skivetopp og overliggende dekke/bjelke.
For å løse dette problemet må man innføre en bedre avstivning på langs av bygningen på
fundamentnivå. Dette vil være en svært utfordrende oppgave, særlig med tanke på
sikkerheten til utførende. Det må graves ned til permafrostnivå, og der må det etableres nye
langsgående betongskiver mellom noen av fundamentskivene. Alternativt kan det stages opp
med trestolper i stedet for etablering av betongskive. Støttekonstruksjonen kan legges én
akse innenfor sørøstfasaden for å unngå at den blir veldig synlig.
Skissene nedenfor viser eksisterende situasjon og to mulige løsningsforslag. Ingen av
alternativene er detalj- eller kostnadsberegnet i denne omgang.
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5.1.4

Dekke over krypekjeller

Dette dekket er bygget opp med et system av langsgående bjelker, senteravstand ca. 3 meter,
og hviler på fundamentskivene. Dekkets underside er isolert med treullplater, trolig lagt i
forskalingen før utstøping. Dekket har til tider hatt is på både under- og oversiden, men i dag
er dette begrenset til deler av undersiden. Det har også vært brann under dekket, der
rørisolasjon, trekasser og forskalingsmaterialer tok fyr. Det finnes forkullede rester av dette
under store deler av bygningen.
Dekket har noen sprekker langs kanten mot fasader nordvest og sørøst, høyst sannsynlig
forårsaket av deformasjoner i fundamenteringen. Issprengning på undersiden av dekket kan
også være en medvirkende årsak. Vi fjernet noe av påstøpen ved en sprekk i nordvest, og
fant da ut at sprekken stoppet ved underkant påstøp. Dermed kunne det ikke påvises skader
på selve bærekonstruksjonen på dette punktet.
Sprekkene bør overvåkes over tid, og ved en eventuell utbedring må påstøpen hugges bort for
å få oversikt over eventuelle skader på bærekonstruksjonen. Deretter iverksettes reparasjoner
i nødvendig omfang.
5.1.5

Tilfylte kjellervegger

Som nevnt under drenering var den tilfylte kjellerveggen nær sammenbrudd grunnet
issprengning i bakenforliggende masser. Midtre del av denne er midlertidig sikret ved hjelp av
kraftige trestolper som overfører horisontale laster fra veggens topp til bjelker i overliggende
dekke. Vi har ikke kontroll på hvor kreftene føres ned igjen, men de går trolig via dekket til
diverse skillevegger og ned i fundamentskivene. Øvrige deler av bakveggen har en solid
sprekk omtrent midt på vegghøyden, og hele veggen antas å ha svært begrenset kapasitet
mot jordtrykk.
Bakveggen har et stort behov for permanent utbedring. Vi foreslår her at man graver veggen
fri på utsiden og etablerer en ny betongvegg utenpå den gamle. All vertikallast vil fortsatt hvile
på den gamle veggen, som bindes god sammen med den nye ved hjelp av bolter/dybler. Den
nye veggen bør bygges som en forstøtningsmur, slik at den er stabil i seg selv, og høyden på
ny vegg kan tilpasses slik at toppen ligger like under bakkenivå (helt skjult konstruksjon).
Alternativt kan man bygge en ren vertikal betongvegg utenpå den gamle, kombinert med en
rekke tverrgående betongskiver i bakkant av kjelleretasjen. Skissen nedenfor viser alternativet
med støttemurkonstruksjon.
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Vi presiserer at ingen av de foreslåtte løsningene er dimensjonert i denne fase, så her må det
gjøres en del prosjektering før arbeidet på stedet kan iverksettes. Løsningen er heller ikke
vurdert av eksperter på artisk fundamentering/permafrost.
På denne måten beholdes mest mulig av det gamle, og man sikrer bygningen ved hjelp av en
”usynlig” ny konstruksjon. Dette vil være en gunstig løsning, med tanke på ivaretakelse av
antikvariske interesser.
Bygningens eier må vurdere om veggens innside skal være uendret, eller om den skal
pusses/mures ut for å bli vertikal igjen. Dette vil være avhengig av kjellerens bruksformål, og
har liten statisk betydning når veggen er solid sikret på utsiden.
5.1.6

Dekke over kjeller

Dette dekket har omtrent samme oppbygning som dekke over krypekjeller, med langsgående
bjelkesystem. Dekke/bjelker hviler på yttervegger i betong, samt på betongsøyler i hver akse.
Det er få skader på dekket, bare påvist sprekker i et bjelkeopplegg i søre del av bygningen.
Årsak til dette er trolig setningsskader i denne delen av bygningen, og utbedring gjøres ved å
stemple av, fjerne løse deler, evt. forsterke armering og støpe/pusse ut på nytt.
5.1.7

Takkonstruksjon

Bygningens takkonstruksjon består av store takstoler i tre, som på det lengste har et fritt
spenn på ca. 12 meter. I den eldste delen er det problemer med deformasjoner i takflaten mot
nordvest, men det ble ikke påvist skader på konstruksjonene ut over deformasjoner. Årsaken
til dette er trolig langtids påvirkning av snølast, kombinert med en underdimensjonert
konstruksjon. Deformasjonen har trolig økt litt hver vinter, og trevirket klarer ikke å rette seg
helt ut igjen selv om lasten forsvinner. Deformasjonen ligger i samme område som spennvidden er størst, og konstruksjonen er nå midlertidig sikret med to tresøyler i hovedetasjen.
Dersom man skal etablere en permanent forsterkningsløsning bør man se på et alternativ med
en langsgående limtrebjelke som integreres i takkonstruksjonen. Dette vil knapt være synlig
nedenfra, men lasten fra bjelken må føres ned gjennom to søyler som eventuelt kan
integreres i innervegger. Om ønskelig kan man også se på løsninger for avretting av den
deformerte takflaten, f.eks. ved at takåsene løsnes fra sperrene og klosses opp til riktig nivå.
I den nyere delen i sørvest har man trolig tatt lærdom av tidligere feil, for der er senteravstanden mellom takstolene halvert i forhold til den eldste delen. Her er det ingen betydelige
deformasjoner i takflaten. Fra undersiden kan det se ut som om disse takstolene spenner 18
meter, men det man ikke ser er at skilleveggen som deler spennet i 12 + 6 meter her er
erstattet av en overliggende gitterbjelke i tre. Dermed er konstruksjonen i prinsippet den
samme, bortsett fra at bæringen her ligger på loftet.
Én skjøt i en overgurt på takstol i eldste del er skadet (takflate mot sørøst), ved at trevirket har
sprukket på langs fra skjøten og et stykke innover. Dette ser ut til å være en naturlig sprekk
som har utviklet seg noe grunnet belastning. Her foreslår vi at det påføres trelim på bruddflatene, og at disse tvinges sammen. I tillegg bør det monteres 2-3 permanente stålbånd rundt
tverrsnittet.
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5.1.8

Taktekning

Taket er tekket med asfaltpapp og stålplater, begge deler lagt direkte ned på sutaket. De små
tilbyggene mot nordvest har også gammel asfaltpapp.
Asfaltpappen på det meste av bygningen er ekstremt slitt, slik at pappens cellulosekjerne er
eksponert. Årsaken til dette er trolig erosjon fra snø og vind, og pappens tekniske levetid i
dette klimaet er for lengst over. Her må det tekkes på nytt for å unngå lekkasjer, og da
anbefaler vi også å fjerne den gamle pappen for å få full kontroll på sutakets tilstand.
Asfaltpappen på den høyeste delen av bygningen er av nyere dato, etter at taket her blåste av
for noen år siden. Dette taket er i god stand, og uten behov for tiltak.
Stålplatene på hovedtaket er også svært slitte, og det meste av sinkbelegget er borte. Platene
er svært korroderte, og noen steder er det brukt vanlig spiker uten pakning til innfesting. Det
har vært mange lekkasjer i taket, og det har vært utført diverse nødreparasjoner med pappbiter og fugemasser. Taket er modent for utskifting, og vi anbefaler at det legges ny asfaltpapp
også her, for å få et enhetlig tak på bygningen. Dersom det skal legges nye stålplater vil vi på
det sterkeste anbefale at det legges asfaltpapp under disse.
5.1.9

Fyrhus

Fyrhuset står utenfor bygningens sørøstfasade, og er ganske enkelt en betongboks som er
fundamentert på trepeler. Den har tidligere hatt et tilbygg på nordøstsiden, trolig skur for
oljetank, men nå er det bare en betongplatting på trepeler der.
Taket på fyrhuset er isolert med plastisolasjon og tekket med asfaltpapp, men det meste av
både isolasjon og tekning forsvant under en storm for en stund siden. Betongtaket er
noenlunde tett, selv om tekningen er borte, men om huset skal beholdes bør isolasjon og
tekning reetableres med solid mekanisk innfesting.
Selve betongkonstruksjonen virker solid, og bortsett fra noen sprekker i nedre del og noe
armeringskorrosjon i himling er det få skader på denne. Det kan se ut som om konstruksjonen
har hatt to vinduer mot sørøst tidligere, men disse er i såfall støpt/murt igjen.
Broen mellom fyrhuset og hovedbygningen har store skader, og er nær ved å kollapse. Denne
skal bære varmerørene, og kan enkelt rekonstrueres dersom fyrhuset skal tas vare på. I første
omgang bør den bare dokumenteres og rives, av hensyn til personsikkerhet.
Utfordringen med fyrhuset ligger i fundamenteringen. Flere av pelene her ser ut til å ha
beveget seg vertikalt, og flere har ikke lenger kontakt med betongen over. Årsaken kan være
”frostjekking” på enkelte peler, et fenomen som ifølge ekspertene kan oppstå om pelene er for
korte. Dette medfører økt belastning på gjenstående peler, og dersom disse svikter vil
bygningen være tapt. Det vil være svært vanskelig å refundamentere denne bygningen. Det
bør iverksettes et overvåkningsprogram for å kartlegge setninger/bevegelser i
fundamenteringen, og dersom det påvises vesentlig bevegelse vil vårt råd være at bygningen
rives.
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5.1.10

Helse- og miljøfarlige stoffer

PCB (polyklorerte bifenyler):
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har vært i Longyearbyen for å lete etter forekomster
av miljøgifter i området, og det ble tatt prøver ved Arbeidermesse Vest i både 2008 og 2009.
Det ble tatt 5 prøver av jord/sediment rundt bygningen, 3 prøver av utvendig maling og én
prøve av betongen i selve bygningen. Det ble ikke påvist PCB i noen av disse prøvene.
Dette friskmelder i stor grad bygningen, med tanke på PCB, og det er ikke noe krav om å
samle opp malingsrester og lignende ved skraping av fasader.
Det kan likevel forekomme PCB i gamle installasjoner, som fyrkjeler og lignende. PCB i
lysarmaturer er ifølge byggherren fjernet og levert til godkjent mottak. Bygningen har ikke
isolerglassvinduer, noe som er positivt med tanke på PCB.
Asbest:
Det ble tatt to prøver av rørisolasjon på varmeanlegget, med tanke på innhold av asbest.
Analyser viser at disse ikke inneholder asbest. Det må likevel utvises aktsomhet ved
eventuelle arbeider på isolerte rør, da det kan forekomme andre typer isolasjon enn de vi tok
prøver av.
PAH (polyaromatiske hydrokarboner, tjærestoffer):
Det kan forekomme slike stoffer i de gamle fyrkjelene og skorsteinen i fyrhuset. Det er ikke tatt
prøver i denne omgang, og fyrkjelene må uansett leveres som spesialavfall dersom de skal
fjernes. Det samme gjelder murstein i skorstein.
Asfaltpapp på tak inneholder sannsynligvis også PAH, og må leveres som spesialavfall.
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5.2

VVS

5.2.1

Generelt

Bygningen var tidligere tilknyttet byens vann- og avløpsanlegg (VA) via Nybyen. Rørene lå i
en gangbrokonstruksjon over elveleiet, men denne ble revet i 1988. Ny bruk av bygningen vil
trolig være avhengig av at det reetableres en VA-forbindelse, eventuelt at man etablerer lokale
løsninger. Hvis man lager en ny forbindelse vil det også være naturlig å knytte bygningen til
byens fjernvarmeanlegg.
I dette kapitlet omtales de tekniske anleggene som finnes i bygningen, uten hensyn til
forbindelsene til de sentrale anleggene i Longyearbyen.
5.2.2

Sanitæranlegg

Alt av sanitæranlegg og -utstyr er av eldre dato, og tilstanden på det som er observert er
stedvis kritisk. Anleggene er skadet av is og elde, og tilstand på avløpsrør under bygningen er
ukjent. Ved en eventuell rehabilitering av bygningen bør alle sanitæranlegg rives og bygges
opp på nytt etter dagens standard, med rør-i-rør, nye bunnledninger og stammer, nytt
porselen, etc. Bunnledninger kan beholdes dersom detaljinspeksjon viser at de er i orden.
En total utskifting av sanitæranlegg vil kreve søknad til antikvariske myndigheter, men dette
kan bidra til ny bruk av bygningen kan det trolig aksepteres.
5.2.3

Varmeanlegg

Varmeanlegget er basert på vannbåren varme med radiatorer på vegg. Tilførsel fra fyrhuset
utenfor sørøstfasaden, der det står to oljekjeler på ca. 800kW hver, begge fra 1972. Dette
fyrhuset forsynte også flere bygninger i Sverdrupbyen.
I dag er broen mellom fyrhuset og hovedbygningen i ferd med å kollapse, og rørene er svært
korroderte. Mange av radiatorne har skader i form av hull og korrosjon, og vi antar at anlegget
ikke ble tømt for vann da det ble nedstengt. Når bygningen nå har stått kald over lang tid er
det rimelig å anta at det er frost-/isskader på mange komponenter.
Det vurderes som urealistisk å sette dette anlegget i drift igjen. Dersom det skal tilføres varme
til bygningen i fremtiden må hele anlegget rives og bygges opp på nytt, da med en ny
varmesentral i kjelleren, med enten nye kjeler eller fjernvarme.
En total utskifting vil kreve søknad til antikvariske myndigheter, på samme måte som
sanitæranlegget.
5.2.4

Luftbehandlingsanlegg

Det finnes en enkel avtrekksvifte på tak, trolig fra messekjøkkenet, men denne er ikke i bruk. I
tillegg er det en vifte på skorstein ved kjøkken, trolig brukt som spesialavtrekk fra utstyr på
kjøkken. Ut over dette finnes det ikke noe luftbehandlingsanlegg i bygningen, ut over naturlig
ventilasjon med ventiler i vegg.
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5.3

Elektro

5.3.1

Generelt

De elektriske anleggene er i all hovedsak koblet ut, og de er modne for en full utskifting.
Fordelingene er bygget opp med gamle patronsikringer, og anlegget tilfredsstiller ikke dagens
forskrifter. Armaturer kan inneholde PCB, og skal uansett leveres som spesialavfall ved
utskifting.
I den nordøstre delen av bygningen er det installert noe nytt elanlegg, og dette er i bruk i dag.
Dette anlegget er ikke koblet sammen med det gamle anlegget, og antas å være i
forskriftsmessig stand. Vi har ikke gjort noen detaljerte undersøkelser av det elektriske
anlegget i bygningen.
Vi anbefaler en full utskifting av de gamle elektriske anleggene dersom bygningen skal tas i
bruk til formål som krever mer strøm enn i dag. De nye anleggene kan trolig beholdes.
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Bildedokumentasjon

På de neste sidene følger et utvalg av bilder fra registreringen. Se bildehenvisninger i
analyseskjemaer.
Bildedokumentasjonen er omfattende, og kan i noen grad benyttes som antikvarisk
dokumentasjon av bygningen slik den står i dag.
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Bilde 2.01 Sverdrupbyen med Arbeidermesse Vest (AMV) i 1939. © Svalbard Museum

Bilde 2.02 Sverdrupbyen med AMV ca. 1948-49. © Svalbard Museum
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Bilde 2.03
AMV og elveleiet som må krysses
ved reetablering av teknisk
føringsvei/gangbro.

Bilde 2.04 AMV og Nybyen, restene av Gruve 1Bs daganlegg i forgrunnen, august 2009.

Bilde 2.05
AMV sett fra
Nybyen.
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Bilde 2.06 Fundamentskiver med helning ca. 10:1.

Bilde 2.07 Sprekker og avskalling i fundamentering.
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Bilde 2.08 Utbrente rester av forskaling og rørkasser i krypekjeller.

Bilde 2.09 Kasse for lufting av krypekjeller på nordvestfasaden.

SWECO Norge AS
Storetveitvegen 98
5072 BERGEN

Tlf: 55 27 50 00
Faks: 55 27 50 01

E-post: post@sweco.no
Internett: www.sweco.no

Org.nr: 967 032 271

Tilstandsanalyse
Arbeidermesse Vest - Bildevedlegg

Bilde 2.10 AMV – fasader mot nordvest og nordøst.

Bilde 2.11 (over) Skraping og maling av fasader pågår.

Bilde 2.12 (til venstre) Slitt svalgang på nordøstfasaden.
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Bilde 2.13 AMV – fasade mot sørvest. Stort behov for rehabilitering av overflater.

Bilde 2.14 Frostsprengt tegl (tidl vindu..?)

Bilde 2.15 Vindfang fjernet, dør er borte.

Bilde 2.16
Skader på sydhjørne
etter riving av varmerør
og innkassing.
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Bilde 2.17 (over)
Rørkasse/bro mellom fyrhus og
hovedbygning.

Bilde 2.18 (til venstre)
Rørkassen er i ferd med å bryte sammen.
Årsaker kan være mange, f.eks. bevegelse i
bygninger, riving av varmerør, snøbelastning,
råteskader etc.
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Bilde 2.19 Oversikt over takflate mot sørøst.

Bilde 2.20 (til venstre)
Store deler av takpappen er slitt helt ned til
kjernen.

Bilde 2.21 (til høyre)
Blikk på møne er svært korrodert og slitt.
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Bilde 2.22 Stålplater på tak er svært korroderte og slitte, mange dårlige reparasjoner utført.

Bilde 2.23 (til venstre)
Utallige reparasjoner med fugemasse og skruer/
spiker.

Bilde 2.24 (til høyre)
Hull i stålplate reparert med asfaltpapp.
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Bilde 2.25 ”Ny” takrenne på deler av bygningen. (den var opprinnelig utført uten takrenner).

Bilde 2.26 Stor leddport i fasade mot nordvest.
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Bilde 2.27 Midtre del av bakveggen velter inn i toppen, mens resten av veggen har sprekk ca. midt på
vegghøyden.

Bilde 2.28 Bakveggen er sikret med solide skråstag. Legg merke til bruddet i det svakere staget bak.
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Bilde 2.29 Sprekk i bakvegg, omtrent midt på vegghøyden.

Bilde 2.30 (til venstre)
Sprekk i skillevegg i kjeller (pusset tegl),
setningsskade.

Bilde 2.31 (til høyre)
Kjelleren er isolert med treullplater.
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Bilde 2.32 Sprekker i bjelkeopplegg, dekke over kjeller. Setningsskade.

Bilde 2.33 Typisk bærekonstruksjon i kjeller; søyle-bjelke-dekke-veggskiver.
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Bilde 2.34 Typisk takkonstruksjon i eldste del (1939). Himling er opphengt i sekundærbjelkelag.

Bilde 2.35 Sprekk i overgurt på en takstol i eldste del pga. tverrstrekk ved en skjøt.
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Bilde 2.36 Gitterbjelke som erstatter bærevegg i Nysalens takkonstruksjon (1946).

Bilde 2.37 (til venstre)
Takstolene over Nysalen står mye tettere enn
over den eldre delen av bygningen.

Bilde 2.38 (til høyre)
Takkonstruksjonen bindes sammen med et ståltau
i overgangen mellom de to byggetrinnene, årsak
ukjent.
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Bilde 2.39 Tak over 2. etasje ble bygget opp på nytt etter at det blåste bort for noen år siden.

Bilde 2.40 Liten råteskade på undertak, nær loftsluken.
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Bilde 2.41 Stor utsparing i bærevegg, senere redusert til vanlig døråpning.

Bilde 2.42 Innerdør i kjeller. Går i oppløsning grunnet fukt/is.
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Bilde 2.43 Mange vinduer har skader, og er platet igjen fra utsiden.

Bilde 2.44 Sterkt behov for rehabilitering av vinduer. Armeringsmatte som innbruddssikring.
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Bilde 2.45 Råteskade i 2. etasje, trolig grunnet langtids lekkasje.

Bilde 2.46 Sprekk i gulv i kjeller.
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Bilde 2.48 Mye malingsflass, gjelder både himling og vegger. Midlertidige søyler pga. stor nedbøyning.

Bilde 2.49 Himling i Nysalen. Fuktskader og mekaniske skader.
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Bilde 2.50 Spesiell himling over del av Nysalen.

Bilde 2.51 (til venstre)
Fuktskade i himling i 1. etasje, plater er fjernet.

Bilde 2.52 (til høyre)
Fuktskade i himling i kjeller, antydning til
soppvekst.
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Bilde 2.53 (til venstre)
Stor luke i dekke over 1. etasje.

Bilde 2.54 (til høyre)
Som foregående, men på lukens overside. Luken
er plassert i leilighetens soverom.

Bilde 2.55 Fuktskade i himling over 2. etasje. Taket er nå utbedret, men ikke den innvendige skaden.
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Bilde 2.56 (til venstre)
Kjøkkeninnredning i leilighet i 2. etasje.

Bilde 2.57 (til høyre)
Bar i bygningens østre hjørne, 1. etasje. Denne er i
god stand.

Bilde 2.58 Hovedtrappen mellom 1. etasje og kjeller. Korrosjon på rekkverk og noe råte på trevirke.

SWECO Norge AS
Storetveitvegen 98
5072 BERGEN

Tlf: 55 27 50 00
Faks: 55 27 50 01

E-post: post@sweco.no
Internett: www.sweco.no

Org.nr: 967 032 271

Tilstandsanalyse
Arbeidermesse Vest - Bildevedlegg

Bilde 2.59 Fyrhuset. Platting til høyre har trolig vært gulv i skur for oljetank.

Bilde 2.60 (til venstre)
Trepeler har mistet kontakten med betongen.

Bilde 2.61 (til høyre)
Trepeler har mistet kontakten med betongen.
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Bilde 2.62 Isolasjon og tekking på fyrhusets tak er stort sett borte.

Bilde 2.63 Tendenser til fukt og armeringskorrosjon på innsiden av fyrhusets tak.
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Bilde 3.01 Spillvannsledning, bør inspiseres med kamera før den evt. tas i bruk igjen.

Bilde 3.02 Eldre spillvannsleding som ligger på bakken, bør fjernes (skrot).
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Bilde 3.03 Vaskekar i kjeller.

Bilde 3.04 Toalett i kjeller, fukt- og isskader.

Bilde 3.05 Håndvasker i kjeller, fukt- og isskader.

Bilde 3.06
Badekar i leilighet i 2. etasje.
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Bilde 3.07 Fyrkjeler i fyrhuset, 2 stk. CTC 800kW fra 1972.

Bilde 3.08
Ekspansjonskar til varmeanlegget, plassert i fyrhuset.
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Bilde 3.09
Varmtvannsbereder i
fyrhuset.

Bilde 3.10
Typiske varmerør i
bygningen, noen steder
isolert, andre ikke.
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Bilde 3.11
Typisk radiator, med langsgående
elementer.

Bilde 3.12
Det finnes også en del slike
radiatorer, med tverrstilte elementer.

Bilde 3.13
Rørovner, typisk i tørkerom og
lignende.
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Bilde 3.14 (over) Brannslangeskap i 1. etasje.

Bilde 3.15 (over) Avtrekkshette for tidl. kjøkken.

Bilde 3.16
Avtrekksvifte montert på
skorstein. Trolig har
skorstein blitt brukt som
ekstra avtrekk fra
kjøkken.
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Bilde 4.01 Typisk gammel undersentral med skrusikringer og UZ-elementer.

Bilde 4.02 Et stort antall skjøteledninger hos leietaker i kjeller. Bør byttes ut med fast installasjon.
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Bilde 4.03 Typisk lampe i den gamle delen av storsalen. Ute av drift.

Bilde 4.04 Typisk lysarmatur i kjeller. Ute av drift.

Bilde 4.05 (til venstre)
Typisk lyspunkt i kjeller. Sprekk i sokkel, ute av
drift.

Bilde 4.06 (til høyre)
Gammel lysbryter i kjeller, ute av drift.
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Diverse vedlegg

I denne delen av rapporten finnes diverse rapporter/informasjon fra eksterne
prosjektdeltakere, som analysefirmaer og andre med spesialkompetanse.

7.1

Analyserapporter fra eurofins/Analycen

Analyserapport gjelder rørisolasjon fra kjeller og fyrhus, med tanke på asbest.
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