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Høsten 2010 ble det søkt om penger til restaurering av rørkassene i Ny-Ålesund. Rørkassene 

ble anlagt sommeren 1965 og 1966. Rørkassene ble anlagt i forbindelse med etableringen av 

European Space Research Organization på stedet. Rørkassene førte vann, kloakk og strøm til 

stedet, ettersom rør og ledninger fra gruvetida ikke hadde blitt tatt vare på og kunne brukes. 

 

Rørkassene er en viktig markering av starten på forskningsperioden i Ny-Ålesund, og er godt 

synlige i bybildet. Det var et stort behov for vedlikehold, ettersom permafrosten hadde skjøvet 

pælene kassene sto på opp av permafrosten. Dette hadde ført til at kassene veltet, og 

isolasjonsmateriale løsnet fra kassene. 

 

Deler av rørtraseen var planlagt å skulle rives, mens deler av rørtraseen i sentrum skulle 

restaureres.  

 

Kings Bay AS fikk delfinansiert prosjektet gjennom Svalbard miljøvernfond i 2011, og 

restaureringen ble påbegynt samme år.  

 

 
Figur 1 Kartet viser del av rørkassetrase utenfor byen som er revet 
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Figur 2 Deler av rørkassene ved Hundegården ble revet, mens rørkassene bak hotellet ble bygget opp igjen. 

 

Restaurering 

Rørkassene ble demontert/revet på strekningen fra rørkassetrappa mellom hotellet og 

hyttebyen og frem til der den gjør en 90 graders sving mot Fjøset. På denne strekningen lå 

kassa i sin helhet på bakken, og var ikke mulig å berge. Det ble prefabrikkert ny rørkasse i 8 

meters seksjoner til hele denne strekningen, slik at den enkelt kunne settes på plass når pælene 

var slått ned.  

 

Planen var å bore ned pæler på heledenne strekningen våren 2011 som erstatning for de gamle 

som ikke var forankret ned i permafrosten. Det viste seg at varmen fra rørgaten som ligger 

like ved hadde tint bakken slik at vi ikke fikk boret som planlagt, selv om bakken ellers i byen 

var bunnfrossen på det tidspunktet. Det var heller ikke mulig å begynne jobben tidligere på 

året da der lå masse snø på området. 

 

Det ble derfor besluttet å pæle vinteren 2012/2013, slik at arbeidet kunne utføres sommeren 

2013. Rørkassene som skulle restaureres/nybygges ble satt sammen sommeren 2013, og satt 

opp i løpet av høsten.  
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Figur 3 Bildet viser den delen av rørkassa som går mellom Hyttebyen og Hotellet. Denne delen ble revet 

og bygget opp igjen. 
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Figur 4 Bildet viser rørkassa etter gjenoppbygging. Siste del av arbeidet ble utført våren 2014. 

Riving 

Rørkassene ved Tvillingvann og ved Hundegården var i så dårlig stand at det ble besluttet at 

de skulle rives. Dette arbeidet ble gjort skånsomt, og gamle materialer og isolasjon ble sortert 

og sendt til Tromsø for gjenvinning. 

 

 
Figur 5 Bildet viser rørkassene som ble revet sør for krysset ved Hundegården. 
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Figur 6 Rørkassa like ved Hundegården ble også revet. Denne var i svært dårlig forfatning, og sto i fare for å ramle 

helt sammen. 
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Figur 7 Det går også en rørkassetrase fra byen opp mot Tvillingvann. Den øverste delen av kassa var i så dårlig 

forfatning at den ble revet. 

 

Økonomi 

Det ble til sammen brukt 309 000 kroner på prosjektet. Dette inkluderer blant annet 

lønnsutgifter, materialer og frakt. 


