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INNLEDNING 
Ideen rundt undersøkelser av kaianlegg på Svalbard fikk forfatterne av denne rapporten på en 
workshop i Longyearbyen høsten 2009. Temaet for workshopen var infrastruktur i arktiske områder. 
Deltagere var i hovedsak forskere fra Norge og Russland med bakgrunn fra forskning rundt sjø-is og 
permafrost. Inkludert i denne workshopen var ekskursjon til Pyramiden blant annet med mål å se på 
kystnære konstruksjoner og fundamentering på permafrost. De slo oss alle at kaianlegget i Pyramiden 
tross mange års påkjenninger fra sjø og iskrefter var i forbausende god stand, selv om vi vet at 
vedlikehold de siste ti år har vært fraværende. Denne hendelsen og erfaringer fra mange år med 
forsknings- og utviklingsarbeid på Svalbard førte til planlegging og senere materialisering av denne 
studien som i hovedsak er en studie knyttet til byggeteknikk, materialer og tilstand for arktiske 
kystnære konstruksjoner på Svalbard. Målet er å få mest mulig kunnskap om fortidens kaianlegg for å 
kunne bruke erfaringene i fremtidige konstruksjoner.  
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Figur 2  Fra venstre; Arne, Mari og Edvard            Foto: Jomar 

 
Figur 3   Markerer steder for undersøkte kaianlegg 

Tabell 1 Oversikt over undersøkte steder 
Nr Stedsnavn Fjord 
1 Longyearbyen Isfjorden og Adventsfjorden 
2 Barentsburg Grønnfjorden 
3 Pyramiden Billefjorden 
4 Ny-Ålesund Kongsfjorden 
5 Coles Bay Isfjorden 
6 Kapp Linne Munning av Isfjorden 
7 Svea Van Mijen fjorden 

7 
6 

2 

5 
1 

3 
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1 HISTORISK TILBAKEBLIKK 
 

 
Figur 4  Longyearbyen 

1.1. Longyearbyen 
 
Ordinær gruvedrift: 
1905 - i dag 
 
Eiere, gruvedrift: 
1900 - 1905: Kullkompagniet Trondhjem-Spitsbergen 
1905 - 1916: Arctic Coal Company 
1916 - idag: Store Norske Spitsbergen Kullkompani 
 
Opptakten til kulldriften i Longyearbyen startet sommeren 1900, da en gruppe forretningsfolk fra 
Trondheim bestemte seg for å se på muligheten for kulldrift i dette området. De dannet selskapet 
Kullkompagniet Trondhjem-Spitsbergen og startet drift av kullfeltene i Longyeardalen. I 1905 ble 
kullfeltene solgt til det amerikanske kullselskapet Arctic Coal Company, og Longyearbyen ble anlagt 
som resultat av gruvesamfunnet som vokste fram på stedet. Stedet ble oppkalt etter selskapets stifter, J. 
M. Longyear. 
 
Store Norske Spitsbergen Kullkompani overtok eiendommen i 1916. Dette var et kjærkomment 
eierskifte i samfunnet, ettersom ACC ikke behandlet sine ansatte spesielt godt, og denne perioden 
hadde vært preget av misnøye og streiker. Vinteren etter arbeidet rundt 180 mann i gruvene i 
Longyearbyen, og sammen med dem overvintret også noen kvinner og barn. Antallet ansatte skulle 
øke fram mot 1920. 
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Byen og guveanleggene ble ødelagt under annen verdenskrig, delvis ved evakuering og delvis ved tysk 
raid i 1943. I etterkrigstiden ble bebyggelsen oppført noe lengre oppe i Longyeardalen, i 
Sverdrupbyen, Nybyen og Haugen. Senere har bebyggelsen vokst utover mot dalmunningen igjen. 
 
I tiden fram mot 1960- og 70-tallet var Longyearbyen et utpreget mannsdominert gruvesamfunn, der 
brakkelivet og isolasjon i vinterhalvåret var en del av hverdagen. Ledelsen i gruveselskapet fungerte 
som myndigheter og styrte ikke bare utvinning av ressursene, men også boligpolitikk, forsyninger og 
kommunikasjon. Med åpningen av flyplassen i 1975 endret dette seg, og muligheten for 
helårskommunikasjon med omverdenen skulle snart endre samfunnsstrukturene.  
 
I dag er Longyearbyen et familiesamfunn, selv om det ikke er tilrettelagt som et livsløpssamfunn og 
mennene fremdeles er i flertall. I 2001 ble lokaldemokrati og politiske valg innført, og stedet har i dag 
et velfungerende næringsliv med gruvedrift, reiseliv, forskning og høyrere utdanning som viktigste 
næringsveier. 
 
Kaianleggene i Longyearbyen 
Fram til 1970-tallet gikk det meste av transport til og fra Svalbard sjøveien. Den opprinnelige 
utlastingskaia, idag kalt Gamlekaia, lå rett nedenfor Skjæringa. Denne stammer fra den første 
gruverdriften i byen og ble anlagt allerede i 1907. Etter at kaianlegget på Hotellneset ble anlagt i 
1920, var det bare gods- og persontrafikken som gikk fra Gamlekaia. Bykaia, som ble anlagt en 
gang etter 2. verdenskrig, overtok denne funksjonen, og idag fungerer Gamlekaia bare som 
supplement for godstransport og cruisetrafikk til Bykaia. 
 
Gamlekaia i Adventsfjorden 
 

 
Figur 5  Gammelkaia i Longyearbyen 

1907: Byggeår 
1929: Forsterking av konstruksjon 
1943: Ødeleggelser i angrep 
Krig/etterkrigstid: Omfattende reparasjoner 
1977: Utvidelse 
 
Bruksområder: 
1907 -1920: Kulltransport, gods- og personaltrafikk 
1920 - 1994: Gods- og persontrafikk (lossekai) 
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1994 - idag: Bare supplementerende gods- og persontrafikk 
 
Gamlekaia fra 1907 hadde opprinnelig en 180 meter lang pir i tre. Etter at Gruve 1, 
"Amerikanergruva", ble anlagt i 1906, ble området på nivå med dagens sysselmannsbolig brukt til 
kullagring, og en dobbeltsporet trallebane løp derifra og videre ned til kaia. Sporet etter dette er 
fremdeles synlig. Det samme gjelder den dampdrevne krana som stod her. Ellers ble taubanen 
forlenget ned til kaia for utlasting av kull i 1924. I 1929 ble kai og molo forsterket, og det ble gjort 
plass til fire parallelle spor for trallebanen. 
 
Under annen verdenskrig ble store deler av anlegget ødelagt. I løpet av krigen ble kaifronten reparert 
og trallespor lagt, og etter at freden kom, fortsatte reparasjonsarbeidet. Dagens kai ligger omtrent på 
samme plass, og området er fylt helt ut med stein. Den nye kaia har også et tredekke og ellers er en del 
påler gjenbrukt fra den eldste kaia. Det er brukt jernbolter i tverravstivninger og trestolper, og det er 
festet vertikale stokker på sjøsiden som fartøyene kan ligge mot. 
 
Kaia ble utvidet i 1977 og er i dag i bra stand. Dagens fundamenter er originale og av den grunn 
automatisk fredet. 
 
Om utbedringene etter krigen 
I en utredning fra 1945 står følgende om det planlagte arbeidet på Gamlekaien: 
"Lossekaien (Gamlekaien) [...] vil trenge adskillig utbedring for å kunne klare påkjenningen av den 
store losse-trafikk i forbindelse med anleggets gjennoppbygging, da kaien har vært uten skikkelig 
vedlikeholdsarbeider i flere å [år] ved siden av at den ble påført skade ved tyskernes angrep 8. 
september 1943. Hvis tiden og forholdene tilllater det bør der støpes ett 10 m/m tykt betongdekke over 
hele kaien med tilstrekkelig solid oppstøtning (tømmerpillarer) så vi kan kjøre lastebilene ut til 
skipssiden og all lossing fra båtene kan foregå direkte i bilene. Vi vil herved oppnå en betraktelig 
besparelse i lossings- og transportutgifter, idèt vi kan bringe varene enten de skal til lager eller en 
byggeplass, direkte fra skipsside og til stedet uten omlastning som vi har måttet gjøre tidigere. Hvis 
det ikkje blir anledning til å foreta støpning av betongdekke kan vi legge ett plankedekke utover kaien, 
tilstrekkelig til at bilene kan bli benyttet under lossing. For å være på den sikre side har vi regnet med 
å legge planke-dekke til å begynde med og senere, når anleding gis, støpe betong-dekke." 
 
Om utvidelsen i 1977 
I 1977 ble gammelkaia utvidet. Det påpekes allerede på dette tidspunktet at tegningsmaterialet for 
Gamlekaia er mangelfullt. I brev til SNSK skriver byggelederen om utvidelsen: 
"Forslaget baserer seg på ramming av trepeler til bæredyktig grunn, c/c 1,5 m langs kaifronten samt 
en midtre pelrekke med samme centeravstand. Denne pelrekke avsluttes et stykke fra østre hjørne når 
tverravstanden mellom nåværende kai og ytre pelrekke er nede i ca. 1,4 - 1,5 m. Forøvrig anvendes 
topp og bunntenger og skråbånd i begge retninger. Utvidelsen forutsetter videre en forsvarlig 
forbindelse til nåværende kai. På grunn av manglende tegningsmateriell av nåværende kai var det 
vanskelig å utarbeide detaljtegning som viser forankringen i denne." 
 
En underentreprenør fikk følgende oppdrag: 
"Påsetting av stålspiss til fot trepeler. Nedramming trepeler med avstand c/c 1,0 m. Montering av 2 
1/2'' plankevegg innside peler. Montering parvis av 4 stk. langsgående boks på utside. Plassering av 
tømmerstokker ca. 12 m bak spuntvegg. Montering av 20 mm kamstål, lengde 12 m med avstand c/c 
1,0 til spuntvegg og tømmerstokker. Montering av 13'' mutterskruer c/c 1,0 m. Kapping av trepelet til 
riktig høyde." 
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Kaianlegget på Hotellneset, Adventsfjorden 
 

 
Figur 6  Kullkaia på Hotellneset (ødelagt lastetårn revet i 2011) 

 
1922: Byggeår 
1941: Ødelagt i brann 
1946: Nytt lagrings- og lasteanlegg 
1953: Ny sorteringskran (Titankrana) 
1963: Utvidelse av lasteanlegg 
 
Bruksområder: 
1921 - idag: Kulltransport 
I 1920 ble det anlagt en ny lagerplass og utskipningskai for kull på Hotellneset. Anlegget ble tatt i 
bruk i 1921 og ferdigstilt 1922. Kullageret ble imidlertid satt i brann under evakueringen i 1941, og 
under krigen ble alle bygninger og installasjoner på Hotellneset ødelagt. Til tross for dette antar 
Sysselmannen i en rapport at det finnes deler i lastekaia som er eldre enn fra 1946. 
 
Sommeren 1946 ble et nytt lagrings- og lasteanlegg montert, og en sorteringskran, Titankrana, 
kom til i 1953. Lasteanlegget ble utvidet fra 1963. Kaia på Hotellneset er fortsatt i bruk til kullskiping 
og som avlastning til Bykaia, men hverken lastebrua eller Titankrana benyttes i dag. Taubanen til 
lasteplassen er fjernet og erstattet med hjullastere og lastebiler, og nyere transportbelter til siktene som 
fordeler kullet. Selv om anleggene måtte bygges opp igjen etter krigen, viser lastetårnet og kaia en 
teknikk som har vært benyttet helt siden lasteanlegget ble anlagt på 1920-tallet. Lastetårnet er bygd i 
tre, som det eneste på Svalbard, og frem til vinteren 2011 var det fortsatt i bruk. Selve tårnet brakk i en 
storm  dette året. 
 
 



 

  10 
 

SINTEF Byggforsk 
Infrastruktur 
2011-12-22 

 
I rapporten "Teknisk-industrielle kulturminner på Svalbard fra 2010", står følgende om tilstanden til 
kaianlegget: 
"Titankrana står bra. Skinnegang er fjernet og den står fast ytterst på neset. Enkelte skråavstivere 
under brua og i østre ende har løsnet. Skråstag i NØ ende av krana måtte stadig repareres under 
driften. Dette skyldtes strekk ved skjev kjøring av krana grunnet ising i sporene. Vinduene er knust i 
huset for grabben. Lastetårnet i tre på kullkaia er i bra stand, men en tverravstiver har brukket. 
Konstruksjonen har fått en del slag og skader, men den står allikevel bra. Kullkaia har slagskader. 
 
Om utbedringene etter krigen 
I en utredning fra 1945 nevnes skadene på Hotellneset "På hotellneset var lagringsbroen ødelagt ved 
sprengning og det øvrige av lagrings- og lasteanegget inklusiv kaien og bebyggelsen ødelagt ved 
brann." Senere i samme rapport står det at et tilbud fra Britisk Ropeway Engineering har blitt godtatt, 
der blant annet et "Conveyor-system for lasting med 300 tons pr.time (400 tons kap. for kai-conveyore 
så denne kan ta kullene fra taugbanen direkte når vi har båt under lasting)" skal oppføres. Videre: 
"For fremtiden vil det være god anledning til å anlegge en ny kai utfor enden av lagerplassen hvorved 
det blir anledning til å laste 2 båter samtidig eller at båtene kan laste ved den kai som ligger best 
beskyttet i forhold til veiret idet den gamle kai vil være beskyttet mot innfallende vind og den nye kai 
om utfallende vind." 
 
Lasteanlegg ble bestilt fra British Ropeway Engineering Co. Ltd. Ebda. 
 
 
Bykaia, Adventfjorden 
 

 
Figur 7  Bykaia i Longyearbyen 
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1994: Byggeår 
 
Bruksområder: 
1994 - idag: Gods- og persontrafikk (lossekai) 
 
Bykaia er den nyeste kaia i Longyearbyen. Den ble tatt i bruk i juli 1994 og er i dag hovedkai 
for gods- og persontransport. Den har ikke lasteanlegg for kull. Det finnes forøvrig lite informasjon 
om Bykaia. 
 
1.2. Barentsburg 
 

 
Figur 8  Havna i Barentsburg 

Ordinær gruvedrift: 
1916 - 1941 
ca. 1950 - 2008 
2010 - idag 
 
Eiere, gruvedrift: 
1916 - 1920: A/S De Russiske Kulfelter Green Harbour 
1920 - 1932: Nederlandische Spitsbergen Compagnie (NESPICO) 
1932 - idag: Trust Arktikugol 
 
Barentsburg ligger i Grønnfjorden, omlag 40 km sørvest for Longyearbyen, og er den nest største 
bosetningen på Svalbard. Det har vært drevet omfattende gruvedrift på plassen helt siden 1916, og det 
russiske, statseide gruveselskapet Trust Arktikugol har stått for driften siden 1932. Barentsburg jevnet 
med jorden under 2. verdenskrig, men tidlig på 50-tallet var gjenoppbyggingen ferdig og produksjonen 
tilbake på samme nivå som før krigen. Produksjonen økte ytterligere utover på 1960- og 1970-tallet. 
Gruvene i Barentsburg ligger på 500 meters dyp midt i byen og produserer omlag 160 000 tonn kull i 
året. I 2008 brøt det ut brann i gruva, og denne ble da lagt under vann. Driften stoppet fullstendig opp 
og startet først igjen i november 2010. Gruveselskapet anslo da at driften kan fortsette i enda 10 år. 
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På det meste bodde det omlag 1500 mennesker i Barentsburg, men dette sank utover på 1990- tallet. 
Høsten 2009 bodde det bare i overkant av 400 personer her. To tredjedeler av disse kommer fra 
Ukraina, mens resten i hovedsak er russere. I motsetning til Longyearbyen er Barentsburg stadig en 
typisk "company town" der Trust Arktikugol eier all infrastruktur og bygningsmasse og står for driften 
av stedet. Byen har eget kullkraftverk, skole, barnehage, sykehus og kultur- og idrettsbygg. I tillegg til 
gruvedrift drives det både forskningsvirksomhet og noe kommersiell virksomhet i form av en 
tekstilfabrikk, en souvernirbutikk og et hotell i byen. Det russiske konsulatet på Svalbard ligger også i 
Barentsburg. Ingen tilgjengelig informasjon om kaianlegg. 
 
1.3. Pyramiden 
 

 
Figur 9 Hovedkaia i Pyramiden  Foto: Hilde Tokle Arna Yri, Sysselmannen på Svalbard 

Ordinær gruvedrift: 
1948 - 1998 
 
Eiere, gruvedrift: 
1910 - 1921: Aktiebolaget Isfjorden-Belsund (svensk selskap) 
1921 - 1927: Svenska Stenkolsaktiebolaget Spetsbergen 
1927 - 1930: Russkij Grumant 
1930 - idag: Trust Arktikugol 
 
Pyramiden er en forlatt russisk bosetning og gruvesamfunn som ligger i Billefjorden på Spitsbergen. 
Stedet ble grunnlagt av en svensk ekspedisjon i 1910, men solgt til det sovjetiske gruveselskapet 
Russkij Grumant i 1927. Trust Arktikugol overtok i 1930 og startet da undersøkelsesdrift som pågikk 
fram til krigsutbruddet. Under 2. verdenskrig ble Pyramiden bombet, men i 1948 ble det startet 
ordinær drift i gruvene. Samtidig ble det satt inn store ressurser på å bygge opp et tilbud til 
gruvearbeiderne og deres familier. Resultatet ble et svært velorganisert og velfungerende samfunn 
med omfattende indretts- og kulturtilbud, og også en del lokal matproduksjon. På det meste var det 
over 1000 fastboende i Pyramiden. 
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Store forkastninger i fjellet gjorde etter hvert utvinningen i Pyramiden vanskelig, og i 1998 ble 
gruvene lagt ned og bosetningen forlatt. I perioden fra 1955 og fram til nedleggelsen ble det produsert 
omlag 9 millioner tonn kull i Pyramiden. 
 
Det er lite informasjon å finne om kaianlegg i Pyramiden. I en rapport fra Bergmesteren for Svalbard i 
1947 blir et anlegg imidlertid nevnt: "En meget solid kai med høyt oppbygg for transportbelte var 
bygget på tømrede pilarer som var oppført på isen om vinteren og så senket ved hjelp av stenfylling." 
Videre beskrives den som en "ny, meget solid kai bygget på trekar fylt med sten". Det var for 
langgrunt for lastebåter, og kaien ble i utgangspunktet laget for lektere. I en senere, tilsvarende rapport 
står det også å lese at anlegget ble utvidet mot øst i 1958. 
 
1.4. Ny-Ålesund 
 

 
Figur 10  Motiv fra Ny-Ålesund 

Ordinær gruvedrift: 
1917 - 1929 
1945 - 1962 
 
Eiere, gruvedrift: 
1917 - 1962: Kings Bay Kul Compani (eier fremdeles grunnen) 
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Figur 11  Gammelkai i Ny-Ålesund 

 
Ny-Ålesund ligger på sørsiden av Kongsfjorden litt nord for Isfjorden. Her startet Kings Bay Kul 
Compani gruvevirksomhet i 1917, men driften ble lagt ned etter bare 12 års drift på grunn av 
manglende lønnsomhet. Etter krigen ble selskapet nasjonalisert, og ettersom etterspørselen etter kull 
da var høy, ble driften gjenopptatt. Det var imidlertid vanskelige geologiske forhold i gruva, og utover 
på 50-tallet sank lønnsomheten. Gruva var i denne perioden også gjenstand for flere alvorlige ulykker, 
og etter Kings Bay-ulykken i 1962, der 21 mennesker mistet livet, ble driften lagt ned for godt. Denne 
ulykken fikk forøvrig et omfattende politisk etterspill som endte med regjeringsskifte i 1963. 
 

 
Figur 12  Utsikt mot kairest og ny cellespuntkai 

 
Etter at gruvedriften ble lagt ned, ble det satset på forskningsvirksomhet i Ny-Ålesund. 
Nordlysobservatoriet i Tromsø etablerte virksomhet på stedet i 1966, Den europeiske 
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romfartsorganisasjonen, ESRO, fulgte på i 1967 og Norsk Polarinstitutt startet med permanent 
forskning på stedet i 1968. I dag er Ny-Ålesund en viktig base for arktisk forskning, og siden 1998 har 
det totale antall årlige forskerdøgn ligget på ca. 10 000. Infrastrukturen og servicetilbudet på stedet 
drives av selskapet Kings Bay AS, og forskningsaktiviteten koordineres av Ny-Ålesund Science 
Managers Committee (NySMAC). 
 
Lastekaia i Ny-Ålesund er fra 1920. Det 90 tonn tunge skroget til barken Vega ble brukt som 
bruhode. Fra 1934 begynte hurtigruten med faste turer til stedet, og dette fortsatte helt fram til 
1982. 
 
1.5. Coles Bay 
 

 
Figur 13  Ytre pir i Coles Bay 

 
Ordinær gruvedrift: 
1920-1961 (i Grumant) 
 
Eier, gruvedrift: 
1920-1961: Trust Arktikugol 
 
Colesbukta er en liten bukt på sørsiden av Isfjorden som ble brukt som utskipningshavn for  
kullgruvene i Grumantbyen lenger øst. Disse gruvene var i drift fra 1920 til 1961 med noen opphold. 
Etter 2. verdenskrig ble det bygd vei fra Grumant til Coles Bay, og anlagt kai for prammer.  
 
I 1950 startet arbeidet med en elektrisk jernbane som skulle frakte kullet fra gruvene til havet. Denne 
stod ferdig i 1952, og året etter ble et nytt kai- og lasteanlegget i Colesbukta tatt i bruk. I 1960 ble det 
også bygd en ny kraftstasjon i Colesbukta som også forsynte Grumant. 
 
Det har bare i liten grad vært drevet gruvedrift i selve Coalsbukta. De senere årene har imidlertid det 
russiske gruveselskapet Arktikugol vurdert mulighetene for å starte opp kullgruvedrift i Colesbukta 
som erstatning for gruvene i Barentsburg, som begynner å tømmes. 
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1.6. Kapp Linné 
 

 
Figur 14  Kapp Linne 

 
Ordinær gruvedrift: 
Ingen 
 
Eier, radiostasjonen: 
1933 - 2005: Telgrafverket/Telenor 
2005 - idag: Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS 
 
På starten av 30-tallet ønsket russerne å utvide sesongen for utskiping av kull fra Isfjorden. Mørket 
bød imidlertid på problemer, og etter to grunnstøtinger, anmodet de norske myndigheter om å anlegge 
en fyrlykt ved innselingen til fjorden. Dette førte til at en fyrlykt og en radiostasjon; Isfjord Radio ble 
bygget på Kapp Linné sommeren 1933. Stasjonen bestod av en hovedbygning med maskinrom, et 
uthus, en smie og båthus med slipp og arbeidskran. Anlegget ble ødelagt under 2. verdenskrig, men 
gjenreist i 1946.  
 
Fra 1976 ble radiostasjonen fjernstyrt fra Longyearbyen, men stasjonen var bemannet helt fram til 
2000. Radiostasjonen var i kontinuerlig drift fram til fiberkabelforbindelsen mellom Svalbard og 
fastlandet stod ferdig i 2004. Fra 1997 ble det også drevet noe hotelldrift på stedet. I 2005 ble 
radiostasjonen solgt til SNSK, og fra 2008 har den vært leid ut til reiselivsselskapet Basecamp 
Explorer som driver den som overnattingssted. 
 
 
1.7. Sveagruva 
 
Ordinær gruvedrift: 
1917 - 1925 
1934 - 1949 
2001 - idag 
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Eiere, gruvedrift: 
1917 - 1921: AB Spetsbergens Svenska Kolfält 
1921 - 1934: Svenska Stenkolsaktiebolaget Spetsbergen 
1934 - idag: Store Norske Spitsbergen Kullkompani 
 

 
Figur 15  Kullkaia i Svea 

Sveagruva ble anlagt i 1917 og drevet av svenske selskap fram til 1925. I 1934 ble gruva overdratt til 
SNSK. Siden har det vært drift med ujevne mellomrom. I perioder har det bare vært en vaktstyrke til 
stede. Gruven og anlegget ble ødelagt av tysk ubåt i 1944 men raskt gjenoppbygd etter krigen. 
Bergingeniør Harald Welde rapporterte følgende om kaianlegget etter inspeksjon i Svea, september 
1944 til SNSK: 
denne [kaien] var delvis brent. Ytterste halvdel var brent ned til flomålet. Den indre halvpart var bare 
delvis skadet av varme, men denne del var tidligere skadet av isen og bør sannsynligvis settes ut av 
betraktning, ennskjønt man selvfølgelig kan finne endel brukbare materialer der.  
 
I 1949 stoppet driften opp på grunn av avsetningsvansker, og, med unntak av noen perioder stort sett 
med undersøkelsesdrift, var det lite aktivitet i Svea fram til 2001. Først sommeren dette året ble 
ordinær drift av Svea Nord startet, og i dag er dette hovedgruven til SNSK. Kullagrene her er 
rikholdige og av god kvalitet, så det ventes at driften vil fortsette å være lønnsom i omlag tjue år. Det 
er ikke fast bosetning ved gruva, men 240 arbeidere ukependler fra Longyearbyen. På grunn av 
isforholdene er skipningssesongen (juli - november) kortere her enn i Isfjorden, og det trange 
Akselsundet i Van Miljenfjorden gjør trafikk med store skip risikabelt. Kullet fraktes derfor til Kapp 
Amsterdam ("lasteplanet") hvor de lagres frem til skipningssesongen er i gang. Frakt fra gruvene til 
lageret foregår med bil.  
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Figur 16  Flyfoto av bebyggelse i Sveagruva 

 
I 1997 ble det bygget et nytt og moderne lasteanlegg ved Kapp Amsterdam, med ny kaifront. I 
forbindelse med nyoppstarten i 2000 ble imidlertid kaien forlenget og lasteanlegget igjen byttet ut 
med et nytt, skinnegående anlegg for å kunne ta inn større båter og slippe forhaling av disse. Det 
nye anlegget har lastekapasitet på opptil 2000 tonn/time. 
 
 

2 SAMMENDRAG, ANBEFALINGER OG FUNN 
I dette kapittelet vil hovedfunn fra undersøkelsen bli presentert, samt anbefaling om tiltak der 
undersøkelsen har funn av kritisk karakter. Undersøkelser og feltarbeid i dette prosjektet innbefatter 
studier av 18 kaianlegg/pirer fordelt på følgende steder: 
 

1. Longyearbyen, 3 anlegg 
2. Barentsburg, 1 anlegg (5 pirer) 
3. Pyramiden, 2 anlegg  
4. Ny Ålesund, 2 anlegg (i tillegg en kairest) 
5. Coles Bay, 2 anlegg  
6. Kapp Linné, 1 anlegg 
7. Svea, 3 anlegg 

 
 
Anleggene har stor spredning når det gjelder byggeskikk, bruk av materialer og tilstand og spenner fra 
spunt, via stålpeler til trepeler og lafteteknikker. I denne undersøkelsen har det ikke vært gjennomført 
grundig studie av for eksempel råteproblematikk på eldre kaianlegg i tre. På alle anlegg med 
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trekonstruksjon der byggeår har vært uklart, er det gjennomført prøvetaking av trevirke for 
treslagsbestemmelse og dendrokronologi (aldersbestemmelse ved måling av årringsbredde).  
 
I dette sammendraget vil det være naturlig å dele inn kaianleggene i to kategorier: 

1. Kaianlegget med byggemateriale av stål og betong 
2. Kaianlegg hovedsakelig bygget av trematerialer 
 

 
Figur 17  Kai med laftekasser i Coles Bay 

2.1 Kaianlegg med byggematerialer av stål og betong 

2.1.1 Cellespuntkai* 
Undersøkelsen viser at cellespuntkaier relativt sett er holdbare konstruksjoner i et klima som på 
Svalbard. Denne type konstruksjon har lite skader og deformasjoner, spesielt for konstruksjoner der 
kaidekket er støpt fast i topp av spuntvegg. Det som tilsynelatende kan være en utfordring er 
cellespunt der topp av spuntvegg ikke er låst fast i kaidekket (kullkai Kapp Amsterdam og 
Barentsburg). Spunt med fri ende virker å være mer utsatt i forhold til utbøying i topp som følge av 
krefter fra sjø og is.  
 

 
Figur 18  Cellespunt-kai Ny-Ålesund 
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Cellespuntkaier er undersøkt og finnes på følgende steder: 
- Ny-Ålesund 
- Longyearbyen 
- Svea (deler av kullkai på Kapp Amsterdam) 
- Kapp Linne (spuntvegg i front og sider med faststøpt dekke) 

 
* Cellespunt er en serie spuntelementer som er koblet sammen for å danne en celle. Denne cellen 
fylles med jord før det støpes dekke på toppen for kaiformål. 
 

2.1.2 Stålpelekai 
Når det gjelder kaianlegg bygget på stålpeler så er disse tilsynelatende mer utsatt for 
differensialsetninger, noe som er observert både i Svea og Barentsburg. Stålpelene er for det meste 
utført som stålrør eller to sammensatte spuntnåler som er satt ned og senere fylt med betong. Det vites 
ikke om setninger observert i Svea er naturlig helning av kaidekke eller kommer fra setninger i de 
fremste pelerekkene. Når det gjelder betongdekke på kaianleggene er det observert skader både fra 
sammenstøt med skip og som følge av korrosjon og påvirkning fra vind og sjø, men kvaliteten er 
gjennomgående god, med få unntak. Konstruksjoner fundamentert på stålpeler finnes på følgende 
steder: 

- Svea 
- Barentsburg 
- Ny-Ålesund 

 

 
Figur 19  Stålpelekai i Svea 

2.2 Kaianlegg hovedsakelig bygget av trematerialer 
Når det gjelder kategori 2 så kan denne deles inn i to hovedgrupper: 

- Trepele-kai 
- Kai med laftekasser 

 
Aldersbestemmelse av trevirket (se tabell 2) viser at de kaiene som er undersøkt i hovedsak 
sannsynligvis er bygget etter 1945 og frem mot slutten av -50 tallet. Resultatene stemmer godt overens 
med funn fra historiske arkiv, med unntak av "Svensk-kaia" i Svea. For denne kaia er det uklart om det 
er gjennomført gjenoppbygging eventuelt etter siste verdenskrig. Aldersbestemmelse ved 
dendrokronlogisk analyse viser at prøvestykket er fra trestammer tidligst hugget i 1974, noe som viser 
at kaia har vært reparert. Det anbefales ny prøvetaking fra denne konstruksjonen.  
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I kapittel 2.2.1 og 2.2.2 vil vi gi et sammendrag av tilstand, hentet fra selve rapporten, samt gi 
anbefaling om tiltak. Vi vil utelukkende presentere og gi anbefalinger for kaianlegg som er bygget av 
tre, med unntak av rester av en gammel kaikonstruksjon i Ny-Ålesund. Tilstand og byggeskikk knyttet 
til nyere anlegg; anlegg bygget i betong og stål er beskrevet i selve rapporten. 

2.2.1 Trepelekai 

 
Figur 20  Trepelekai, Hotellneset i Longyearbyen "Kullkaia" 

Trepelekaiene har i hovedsak slitte peler i området mellom flo- og fjæremerket. Stokkene er til dels 
koniske i fasong over vannflaten ved lavvann. Det er tre konstruksjoner som er bygget med denne 
byggeskikk: 

- "Svensk-kaia" i Svea 
- "Gammelkaia" i Longyearbyen 
- "Kullkaia" på Hotellneset 

 
Ingen av disse tre kaikonstruksjonene fremstår som originale. Det har i større og mindre grad vært 
gjennomført reparasjoner, ombygginger og påbygginger på alle tre konstruksjoner. 
 
 "Svensk-kaia" i Svea 

Svensk-kaia har til dels store skader mot vest, med stor andel manglende peler. Østre del antas både 
å være påbygd og reparert. Ytre landkar og erosjonssikring mot vest for hele landkaret er til dels 
manglende og kan sies å være i særdeles dårlig forfatning. Mulige konsekvenser som følge av 
dagens tilstand er kollaps av vestre del av kaidekket, samt utvasking av landkar, noe som er kritisk 
i forhold til forankring av selve kaia. Kaia som står på trepeler er også forbundet med land ved en 
fylling som opprinnelig har vært holdt på plass av tømmervegger og stålpeler. Denne delen av kaia 
er i svært dårlig forfatning, og kan ikke rehabiliteres uten en fullstendig nybygging. 
 
Anbefaling: 
Etter befaring og vurdering knyttet til tilstand anbefales det at "Svensk-Kaia" rustes opp og at 
følgende tiltak iverksettes relativt snart. Alle tre punkter må sees i sammenheng og gjennomføres 
hvis det er ønske om at denne konstruksjonen skal bestå: 
- Nye peler på vestre del av kaia 
- Istandsetting av ytre landkar, i hovedsak vestre side  
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- Ny erosjonssikring, mest kritisk på vestre side. 
 
 Subsidiært så bør denne konstruksjonen rives i løpet av få år. 
 
 "Gammelkaia" i Longyearbyen 

Gammelkaia i Longyearbyen har gjennomgått flere ombygginger og reparasjoner etter at den ble 
gjenoppbygget i etterkrigstiden. Flere originale peler er byttet ut, samt at det i tillegg er satt opp 
ekstra-peler, uten at det er mulig å se noe system i oppsettingen utover det å fordele last på flere 
antall peler. Etter siste ombygging fikk anlegget blant annet stålpeler i front. Erosjonssikring på 
østre side har defekter i form av utglidning av trevegg. Skråstag er i mindre grad reparert eller 
utbedret, og er til dels i dårlig forfatning. 
 

 
     Figur 21 "Gammelkaia" i Longyearbyen 

Anbefaling: 
Kaia er i jevnlig bruk til nærings- og forvaltningsformål, og ser ut til å bli vedlikeholdt med tanke 
på bruk i overskuelig framtid. Med unntak av en punktering av erosjonssikring på østsida, er det 
ingen kritiske skader eller defekter på kaia. De manglende skråstag under kaia antas å ikke redusere 
styrken vesentlig, selv om brukerne bør ta hensyn til at dette er en trekai med mindre styrke enn en 
tilsvarende betong eller stålkai. 
Det antas at konstruksjonen er såpass forsterket at den vil kunne stå imot påkjenninger i mange år. 
Erosjonssiking på østre side må utbedres. Vi kan ikke utelukke at det under kaia finnes rester av 
trepeler fra før 1946, men kaia har etter den tid vært fullstendig rehabilitert og ombygget. Når man 
i tillegg tar hensyn til at det omkringliggende området er fullstendig endret som følge av utfyllinger 
og oppføring av bygninger, må man innse at Gammelkaia befinner seg i en langt fra original stand. 
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     Figur 22 Forsterket front med stålpeler, "Gammelkaia", Longyearbyen 

 
 "Kullkaia" på Hotellneset 

Kaia på Hotellneset fremstår som den mest "originale" trepelekaia undersøkt i dette prosjektet. 
Pelene er relativt slitt i tidevannsområdet som følge av vann og isskuring, men selve 
konstruksjonen vil med små utbedringer kunne stå i mange år. Under kaia finnes sannsynligvis 
rester etter konstruksjon fra det opprinnelige anlegget som ble bygget i 1922, uten at dette på noen 
måte er verifisert.  

 
     Figur 23 Skråstilte peler på indre del av "Kullkaia", Longyearbyen 
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Skråstag på denne konstruksjonen er som ved de andre kaiene, til dels satt ut av funksjon og til dels 
fraværende på de mest utsatte deler av konstruksjonen. Kaia har mistet mye av sitt særpreg etter at 
lasteanlegget blåste ned i 2011, men utover dette fremstår dette anlegget som det best bevarte 
trepeleanlegget teamet har undersøkt i dette prosjektet.  
 
 
Anbefaling: 
Etter befaring og vurdering av kaianlegget anbefales følgende tiltak gjennomført hvis anlegget skal 
bevares: 
- Nedsetting av peler på østre del av kaia, samt vurdering knyttet til montasje av ishud 
- Gjennomgang av alle skråstag og utskifting der dette er nødvendig 
- Generell vurdering rundt utskifting av enkeltpeler som er nedslitt i tidevannsområdet. 

 

 
Figur 24      "Kullkaia", Longyearbyen, sett fra sør-øst, der en stor andel av pelene er brukket 

 

2.2.2 Laftekasser 
Kaianleggene som er bygget etter laftekasse-prinsippet finnes på følgende steder på Svalbard. 

- Pyramiden 
- Coles Bay 
- Barentsburg 
- Ny-Ålesund (rester) 

 
Laftekasse-anleggene er bygget etter et prinsipp der laftede kasser er transportert ut på isen om 
vinteren og deretter senket ved hjelp av steinfylling, uten noen form for fundamentering, noe som gjør 
denne konstruksjonstypen utsatt for setninger og differensialsetninger. På den annen side virker 
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konstruksjonene å være relativt stive konstruksjoner med stor indre styrke som tåler store setninger før 
det blir kritisk i forhold til stabilitet av selve konstruksjonen. 

 
Figur 25  Eksempel på kai av laftekasser, Coles Bay 

 
 Pyramiden 
 Pyramiden består i hovedsak av tre frittliggende anlegg 

- Hovedkaia med lastetårn 
- Kai med antatt pumpestasjon 
- Frittliggende plattform (fortøyningsplattform?) 

 

 
Figur 26 Kaiene i Pyramiden  Foto: Hilde Tokle Yri, Sysselmannen på Svalbard 
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Ved undersøkelse av de enkelte elementene som utgjør kaianlegget i Pyramiden er hovedinntrykket 
at dette anlegget er i relativt god forfatning og vil, som i dag, kunne bestå som synlige landemerker 
etter storhetstiden i denne del av Billefjorden. Selve hovedkaien har setninger i nordøstre del som 
etter hvert vil kunne påvirke stabiliteten for resten av kaia. Dette hjørnet har setninger på inntil en 
meter (muligens opp mot 1,5 meter avhengig av referansepunkt). Med et relativt stivt kaidekke vil 
laster på denne del av kaien (statiske og dynamiske) bli overført til tilliggende laftekasser. Hjørnet 
er sannsynligvis undergravet og står i fare for å kantre. På Nord-østre pir er det svai i ytterste del av 
piren. Svaien skyldes ikke setninger i tømmerkassen, men derimot at det mangler 3 – 4 stokker 
øverst i tømmerkassen ved opplegget til jernbjelke.  
 

 
Figur 27 Motiv fra indre basseng mellom pirene på hovedkaia, Pyramiden 

 
Figur 28 Store setninger på frittliggende pir, Pyramiden 
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Kai med pumpestasjon ble ikke grundig undersøkt da det ble vurdert at risikoen ved å entre kaia 
var for stor. En av laftekassene mellom landkar og ytre pir har store setninger på østre side og er i 
ferd med å kollapse fullstendig. Selve kaifront med pumpestasjon virker å være i god stand. 
 
Frittliggende pir har store setninger, samt dårlig toppdekke. På grunn av at denne ligger såpass lavt 
i vannet uten å være direkte tilknyttet resten av anlegget, vil det utgjøre liten risiko å la denne stå 
slik som i dag, for å la naturen gå sin gang med tanke på nedbryting. 
 
 
Anbefaling: 
Etter befaring på anleggene i Pyramiden foreslås følgende tiltak 
- Nærmere undersøkelse av nord-østlige hjørne av hovedkai, dykking. Foreslå tiltak, enten for 

stabilisering og løfting av denne del, eventuelt vurdere fjerning av nord-østre del av kaien for 
å hindre at et brudd her trekker med seg den øvrige delen av kaia 

- Løfte ytre del av nord-østre bru ved å erstatte øverste stokker i ytre del av laftekasse  
- Vedrørende pir med pumpestasjon så må det vurderes tiltak for å sikre broen i forhold til store 

setninger i en laftekasse ca midt på bru. Dette er et stort tiltak som ikke vil ha særlig 
bruksnytte, da piren ikke lengre er i bruk. Prosjektteamet anbefaler av den grunn å rive selve 
broen for deretter å la tømmerkassene stå som enkeltelementer i sjøen. I tillegg bør 
toppkonstruksjonene saneres for eventuelle miljøskadelige stoffer. De enkelte elementene vil 
deretter brytes ned naturlig.  

 
 Coles Bay 

 
Figur 29 Motiv fra nordlige pir, Coles Bay 

Coles Bay er et kaianlegg beliggende i en bukt ved samme navn, og representerer et flott 
landemerke over tidligere gruvedrift i området. Med sin plassering er dette anlegget mye besøkt 
både av fastboende og turister i og med at det ligger såpass tett inntil en av scooterledene til 
Barentsburg. Kaianlegget har tidligere bestått av to enkeltpirer med skinnegang og lasteanlegg 
ytterst på nordre pir. Denne piren har kollapset og består i dag av en indre pir og en ytre selvstendig 
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plattform med rester av lasteanlegget (tårn). Den ytre piren er i generell dårlig forfatning noe som 
forsterkes ved at lasteanlegget utgjør en stor skjevbelastning på plattformen. Indre del av piren er i 
relativt god stand med unntak av ytre del som bærer preg av å ha vært sammenføyd med en 
manglende brukonstruksjon, samt at laftekassene til dels er undergravet. 
 
Sørlige pir har noen få setninger samt et dekke som bærer preg av å ha vært utsatt for et tøft arktisk 
klima, men ingen skader som vil kunne føre til rask nedbryting eller kollaps. Denne piren har et hus 
ytterst som kan ha vært en "godsterminal" (spor etter kran ytterst i huset). Her mangler tak og 
vestre vegg, noe som kan være avgjørende for levetid.  
 
 

 
Figur 30 Sørlige pir med bebyggelse i Coles Bay i bakgrunn 

 
Figur 31 Nordre pir sett fra land, med motiv av sunket lekter, Coles Bay 
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Anbefaling: 
For anleggene i Coles Bay vil prosjektteamet komme med følgende anbefalinger: 
- Lasteanlegg på frittstående plattform fjernes da dette utgjør stor risiko for mennesker som 

ferdes i området. Tårnet står i fare for å tippe over selv uten ytre påkjenninger. 
- Frittstående plattform uten lasteanlegg er allerede så skadet at den ikke kan reddes. Denne 

overlates til naturlig nedbryting. 
- Ytre del av nordre pir repareres og pålegges nytt dekke (relativ liten operasjon) 
- Hus på søndre pir settes i stand med nytt tak, vest-vegg og vinduer. 

 
 
 Barentsburg 
 

 
Figur 32 Barentsburg fra sør Bilde: http://svalbard.miljostatus.no/  

 
I Barentsburg finnes et sammensatt kaianlegg med bestående 
av 6 pirer, tilsynelatende med forskjellig formål. I hovedsak 
er dette enten pirer bygget opp med spuntvegger eller 
stålpeler. Det finnes spor av laftekasser i forbindelse med 
kaibygging i Barentsburg på en av pirene, samt at pir for 
vannpumping (den sørligste piren på kaianlegget) i 
utgangspunktet er bygget etter samme prinsipp som i 
Pyramiden.  
 
Under nordligste pir, som antas å være kai for gods og 
persontrafikk, ligger rester av den gamle konstruksjonen, 
tilsynelatende uten å være en del av den bærende 
konstruksjonen. Under pir for vannpumping står fortsatt de 
originale laftekassene, både på ytre del og som fundamenter 
for selve piren. Det som skiller denne konstruksjonen fra 
tilsvarende konstruksjoner er at kassene i stedet for å være 
fylt med grus, tilsynelatende er fylt med betong, samt at 
betong er brukt som materiale for gi et stivere og sterkere 
dekke. Laftekasse 1 og 2, fra land, har til dels store 
setninger. Ende av pir har både setninger, samt at del av 
laftekonstruksjonen er forsvunnet. Denne piren vil være 
vanskelig å sikre i forhold til total kollaps, uten at det er 

Nord 

Figur 33 Pirene i Barentsburg 
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mulig å si noe om når dette vil kunne inntreffe på grunn av utstrakt bruk av betong som 
reparasjonsmetode. 
 
 

 
Figur 34 Lasteanlegg og pumpestasjon, Barentsburg 

 
  

Ny Ålesund 
 

 
I Ny-Ålesund finnes det rester av laftekasser som har 
vært de opprinnelige fundamentene til den gamle 
lastepiren. Disse laftekassene er imidlertid svært forfalne 
og ødelagte, og de har i tillegg ingen funksjon etter at de 
ble erstattet av stålpeler.  Unntaket er landkaret til piren, 
som er en laftekasse med tre synlige sider. Denne kassen 
er i kritisk tilstand, men er fortsatt intakt og bærer pirens 
indre ende. 
 

 
 
 

 
Figur 36 Gammelkaia, Ny-Ålesund 

 
Den nye kaia er i god forfatning og krever ingen tiltak.  Det finnes også rester av et antatt 
pumpehus i sjøen, men her er forfallet kommet langt. 

Figur 35 Oversikt, kaier i Ny-Ålesund 
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Anbefalinger 
For Ny Ålesund anbefaler vi følgende tiltak: 

- Landkaret til den gamle lastepiren bør rehabiliteres og forsterkes snarest. Dersom dette 
gjennomføres umiddelbart, kan man unngå at piren kollapser, og tiltaket vil være 
forholdsvis rimelig å utføre 

- Pelene i den ytre del av lastepiren må skiftes ut eller forsterkes. Slik piren står nå, er den 
horisontale stivheten kritisk lav, og vertikal bære-evne er også sterkt svekket. Det synes 
ikke naturlig å re-introdusere laftekassene, og ett alternativ er stålbjelker slik som nå. Et 
annet alternativ er å benytte stålrørspeler som etter rammingen fylles med armert betong, 
slik at stålrøret og betongkjernen utgjør to uavhengige bæresystem. Den siste metoden kan 
være gunstig dersom det viser seg at det er lokale forhold som forårsaker den eksepsjonelle 
korrosjonen på stedet. 

- Alternativet til rehabilitering av lastepiren er å fjerne den ytre delen som står ustøtt. Det er 
en mulighet dersom piren ikke lenger skal benyttes, men skal bli stående som et minne 
over den gamle kaien. 

- Pumpehuset og fundamentene ut til dette er forfalt så mye at det ansees at de ikke kan 
reddes eller rehabiliteres. Anlegget bør saneres med hensyn til farlige materialer og 
materiale som kan komme i drift, og for øvrig overlates til seg selv.  

 

3 HOVEDFUNN 
Innledningsvis er rapporten delt inn i to typer kaianlegg; 

- Kaianlegg med byggematerialer av stål og betong 
- Kaianlegg hovedsakelig bygget av trematerialer 

 
Det vil av den grunn være naturlig å dele de funn som er fremkommet i undersøkelsen inn i disse to 
hovedkategorier. I underkapittelet vedrørende konstruksjoner i tre presenteres tabell fra 
dendrokronologisk undersøkelse.  
 
Utover dette vil det være naturlig å ta inn et underkapittel om erosjonssikringsmetoder brukt i 
tilknytning til de forskjellige anleggene. 
 

3.1 Kaianlegg med byggematerialer av stål og betong 

 

Figur 37 Spuntkai i Barentsburg 
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Alle nye kaier og anlegg som er undersøkt er oppført med stål og/eller betong (Svea, Bykaia i 
Longyearbyen og Ny- Ålesund). Det finnes imidlertid også noen eldre kaier der stål og betong er brukt 
som hovedmateriale, disse finnes i Barentsburg og Ny Ålesund.  
 
Det som kan omtales som positive hovedfunn for denne kategorien er tilstanden på cellespuntkaier der 
betongdekket er faststøpt i topp av spuntvegg. For disse kaianleggene er det lite setninger målt på 
kaidekket og til dels lite skader i selve dekket, noe som for øvrig kan være en tilfeldighet i og med det 
lave antall undersøkte konstruksjoner. Det er samtidig lite horisontal forskyvning av spuntveggen, 
eller utglidning. 
 
For kaianlegg fundamentert på stålpeler er det mer usikkert hvor godt dette fungerer i forhold til 
kategorien nevnt i avsnittet over. På disse anleggene er det målt skjevhet i kaidekket på enkelte anlegg. 
I Barentsburg er det ved enkelte av pirene valgt å bruke spuntelementer som peler, der elementene er 
satt sammen på en måte som tilsvarer et ovalt rør. Dette ser ut til å fungere meget godt i forhold til 
setningsproblematikk. Det vites ikke hvilke av de undersøkte kaianleggene som er spuntet/pelet til 
fjell, eller som står fundamentert på friksjon. 
 

3.2 Kaianlegg hovedsakelig bygget av trematerialer 
I denne kategorien er det gjort interessante funn, spesielt knyttet til anleggenes tilstand. Det er som 
tidligere nevnt to fremtredende byggeskikker; trepeler og laftekasser, der laftekasser er typisk russisk 
byggeskikk og pelekaier er typisk norsk byggeskikk for kaikonstruksjoner på Svalbard.  
 

 
Figur 38 Kai med trepeler, Hotellneset Longyearbyen 

Spesielt for trepelekaiene er det stor slitasje på pelene i området mellom merke for flo og fjære. Her er 
ofte de eldste pelene svært slitt med sterkt redusert diameter. Dette gjelder i hovedsak peler i fremste 
pelerekke, men også peler inne i konstruksjonen virker å være påvirket av slitasje fra bølger og is. Alle 
undersøkte pelekaianlegg har vært reparert eller vært gjenstand for ombygging. Et annet typisk trekk 
for denne type kai er dårlig tilstand når det gjelder skråstag. Alle kaiene har store svakheter når det 
gjelder skråstag med følgende skader. 

- Utslitte bolthull (stor diameter og slakke) 
- Bolter mangler 
- Skråstag er brukket (gjelder spesielt i tilknytning til fremste pelerad).  
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Den best bevarte konstruksjonen med trepeler funnet i denne undersøkelsen er Kullkaien ved 
Hotellneset.  
 
Når det gjelder tilstand på kaianlegg bygget av nedsenkede laftesser så er tilstand generelt for disse 
meget god. I dette ligger at selve kassene i stor grad er intakte. Hovedutfordringen for alle undersøkte 
anlegg av denne type ser ut til å være fundamentering og utvasking under kassene. Dette har for de 
fleste av kaikonstruksjonene ført til at det har oppstått betydelige setninger, noe som vil kunne være en 
risiko for hele kaiens stabilitet. Skjev- og omfordeling av krefter som en følge av setningene vil kunne 
føre til uønskede krefter på de deler av kaien som ikke har setninger. Denne type prosesser kan føre til 
akselererende setninger på steder hvor det ennå ikke har oppstått skader. Når det gjelder krefter påført 
av sjø og is virker denne type konstruksjoner å kunne tåle mer påkjenning over tid enn trepelekaiene. 
De fleste av laftekassene i Pyramiden og Coles Bay er i god forfatning og er fine minnesmerker over 
russisk byggeskikk når det gjelder kaianlegg på Svalbard. 

 
Figur 39 Laftekasser i Pyramiden 

 
En annen forskjell på de to byggeteknikkene er at trepeler vil være enklere å reparere, erstatte eller 
supplere, noe som i stor grad har vært gjort på de undersøkte kaiene.  
 
En laftekasse er derimot svært vanskelig å reparere 
dersom den har fått en skade som f eks knekte 
stokker eller sviktende fundament. Det må 
imidlertid også sies at en laftekasse er enklere å 
beskytte mot iskrefter ved at den kan påmonteres 
ishud og slitelag i fronten, og at begynnende 
undergraving kan stanses ved å dumpe erosjons-
sikker masse foran kassen direkte fra kaia.  
 
En pelekai kan derfor være egnet på steder med 
lite vedlikehold og vedlikehold kun når skaden er 
konstatert, mens en laftekasse vil trenge jevnlig og 
planmessig vedlikehold.  

 
 
 

Figur 40 Prøvetaking (Jomar) 
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Tabell 2 Dendrokronologisk undersøkelse 
Skive nr Prøvested Årstall Treslag 

1 Kullkaia Hotellneset 1943-1944 Gran 
2 Kullkaia Hotellneset- Prøve av eldstedel  1945-1946 Gran 
3 Kullkaia Hotellneset 1974-1975 Gran 
4 Ny Ålesund gml kai- laftekasse under kai  1957-1958 Furu 
5 Pir/ hus Colesbay 4 kasse fra land  1957-1958 Furu 
6 Gammel kaia, LYR. Tverrsnitt av påle under kaia.  NA* Furu 
7 Colesbay, fri pir kasse mot land   NA* Gran 
8 Colesbay, kasse 2 Ytre Pir  NA* Furu 

9 
Prøve Svea, gamle kai, Østside ytterste stolperekke under kai. 
Pålen hadde ikke kontakt med kaia.  1974-1975 

Gran 

10 
Senter søndre gangvei, 75cm under toppdekke. Ende av 
tømmerstokk, Pyramiden  1957-1958 

Furu 

*Prøvene lot seg ikke datere på grunn av for få årringer eller avvikende årringsmønster 
 
 

3.3 Erosjonssikringer knyttet til kaianlegg på Svalbard 

 
Figur 41  Erosjonssikring av laftet treverk, Barentsburg 

Under feltarbeidet ble ikke bare selve kaikonstruksjonene viet oppmerksomhet. Erosjonssikring av 
strandsone rundt kaiene ble studert for å se om kunne være funn knyttet til bruk av materialer og 
byggeskikk. Alle kaianlegg i undersøkelser har en eller annen form for erosjonssikring, enten kun av 
selve landkaret, eller også av strandsonen på anlegg med flere pirer. Typiske materialer funnet i denne 
undersøkelsen brukt som erosjonssikring er: 

- Tre 
- Stålspunt  
- Stein (importert) 
- Geotekstil (sekker fylt med sand) 
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Figur 42 Erosjonssikring med spunt, Hotellneset i Longyearbyen 

 

 
Figur 43  Erosjonssikring ved bruk av geotekstiler, Svea 

Tilsynelatende ser det ut til at de mest fleksible løsningene tilsynelatende har holdt best stand mot 
naturkreftene. Spesielt trematerialer brukt på trekonstruksjonene viser seg å ha en bemerkelsesverdig 
varighet. Dette er ofte konstruksjoner av laftet treverk, eller med plank i kombinasjon med trepeler; til 
dels eldre konstruksjoner med samme alder som kaianlegget. Spesielt erosjonssikringene i Pyramiden 
og Barentsburg viser at bruk av trematerialer fungerer meget godt for å hindre utvasking av strandsone 
over tid. Når det gjelder geotekstiler fylt med sand så er dette også sikringer som beskytter godt mot 
erosjon, men da disse er av nyere dato (3-5 år) er det vanskelig å konkludere i forhold til holdbarhet. 
For de "stive" erosjonssikringene, stein og spunt, ble det funnet steder der sikringen var totalt kollapset 
eller der erosjon hadde oppstått bak selve sikringen. Begge deler vil føre til rask nedbryting og 
redusert effekt av erosjonssikringen. 


	INNLEDNING
	1 HISTORISK TILBAKEBLIKK
	2 SAMMENDRAG, ANBEFALINGER OG FUNN
	2.1 Kaianlegg med byggematerialer av stål og betong
	2.1.1 Cellespuntkai*
	2.1.2 Stålpelekai

	2.2 Kaianlegg hovedsakelig bygget av trematerialer
	2.2.1 Trepelekai
	2.2.2 Laftekasser


	3 HOVEDFUNN
	3.1 Kaianlegg med byggematerialer av stål og betong
	3.2 Kaianlegg hovedsakelig bygget av trematerialer
	3.3 Erosjonssikringer knyttet til kaianlegg på Svalbard


