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Våren 2012 ble det søkt om penger til restaurering og vedlikehold av freda bygg i Ny-

Ålesund. Ny-Ålesund har Svalbards største konsentrasjon av automatisk freda bygninger, og 

Kings Bay AS har de siste årene stadig jobbet med å oppgradere disse. Filosofien er å at bygg 

som er i god stand og kan brukes får det beste vernet. Hensikten er å ta vare på kulturarven i 

byen, men også å energieffektivisere Ny-Ålesund. Energieffektivisering av freda bygg må 

gjøres skånsomt, for ikke å ødelegge bygget. Sommeren 2013 og sommeren 2014 ble blant 

annet London 2 og Hotellet oppgradert. Begge byggene er automatisk fredet etter 

svalbardmiljøloven. 

 

 
Figur 1 Kartet viser beliggenheten til de to byggene der vedlikehold ble delfinansiert gjennom Svalbard 

Miljøvernfond. 
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Restaurering av London 2 

Bakgrunn 

I Ny-Ålesund finnes fire bygg kalt London 1-4. Byggene ble bygget på Blomstrand på 

begynnelsen av 1900-tallet, og ble flyttet til Ny-Ålesund på 1950-tallet, hvor de ble brukt som 

familieboliger. Byggene er et viktig innslag i kulturmiljøet i Ny-Ålesund, men har i mange år 

forfalt.  

 

 
Figur 2 London-husene i Ny-Ålesund er et viktig innslag i kulturmiljøet i byen. 

Gjennom Kings Bays egen forvaltningsplan, har London-husene forskjellige grader av vern. 

London 1, 3 og 4 skal bevares, men kan skånsomt gjøres om til helårsboliger. Dette ble gjort 

med London 1 i 2008, og bygget er i dag bolig for Kings Bay-ansatte. 

 

London 2 har det sterkeste vernet gjennom forvaltningsplanen. Bygget har et intakt interiør 

fra 50-tallet, da bygget ble flyttet til Ny-Ålesund, og all restaurering skal ta hensyn til dette.  

 

Permafrost og ustabil undergrunn har gjort at London-husene gjennom årene har seget, og da 

London 1 ble restaurert ble dette huset hevet. I 2013 kom turen restaurering av London 2.  
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Figur 3 Bildet viser lekende barn på slutten av 50-tallet utenfor London 2. Foto: J.A. Ødegaard. 

 

Tiltak 2013 

Bygget ble gravet fri, og det viste seg at ettersom det hadde ligget for tett på bakken og gulvet 

ikke hadde fått nok luftsirkulasjon, hadde overflatevann trukket inn i trevirket gjennom flere 

år.  

 

Planen var å jekke opp huset, og skifte de delene av gulvet som var skadet. Gulv og fast 

interiør i bygget ble demontert, og huset løsnet fra fundamentene. Det ble deretter laget en 

opphengingskonstruksjon som skulle bære huset under løfting. 

 

Huset ble løftet til side ved hjelp av kranbil, men første forsøk med kranbil viste at på grunn 

av pipa var vektfordelingen skjev. Det ble derfor brukt sjakler og flytting fra lastebil for å 

støtte opp huset, noe som fungerte bra.. Bjelker som kunne gjenbrukes var tatt vare på, og 

sammen med nytt trevirke, ble det bygget puter til fundamentet.  De nye puter ble lagt på 

plass under huset på samme plass som det sto før flytting, men med 2, 5 cm høyere enn det 

var fra før. Deretter ble huset løftet på plass. 

 

Det ble lagt subbgulv og isolasjon i gulvet, og inngangsparti løftet på plass. Deretter ble 

kledningen på vestveggen tatt ned og ny forhudningspapp lagt på. Kledningsbordene ble 

nummerert, slik at de kunne settes på plass på riktig sted. Etter at kledningen på vestveggen 

var på plass, ble utedoen løftet på plass igjen. Til slutt ble taket kontrollert og tettet, og 

hullene etter bærekonstruksjonen tettet. 
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Figur 4 Deler av gulvkonstruksjonen måtte skiftes på grunn av fuktgjennomtrenging. 

 

 
Figur 6 Bygget ble løftet til side med kran, for å rette ut grunnen og legge nytt fundament. 

  

Figur 5 Det ble laget et rammeverk både inni og utenpå bygget for å støtte det under løfting. 
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Tiltak 2014 

Ettersom London 2 har et sterkt innvendig vern etter svalbardmiljøloven og Kings Bays egen 

forvaltningsplan, noe som måtte tas hensyn til da bygget ble restaurert innvendig i 2014. 

Forvaltningsplanen slår fast at Planløsning og fast interiør skal bevares, og at det i størst 

mulig grad skal tas vare på eldre overflater og detaljer for opprettholde kvalitetene fra epoken. 

For å få til dette rådspurte vi oss med Anne Ødegaard Thevik i Kings Bay Veteranklubb, som 

vokste opp i huset på 50- og 60-tallet.  

 

Den innvendige restaureringen av bygget ble utført av Martin Herrmann, som også har laget 

en rapport på arbeidet (vedlagt). Huset ble også malt utvendig av speidere sommeren 2014. 

Bygget fremstår nå innvendig som godt vedlikehold, og med så mye som mulig av originale 

flater og innredning bevart. Planen er at den nederlandske stasjonen skal ta i bruk bygget i 

2015. På loftet på Museet i Ny-Ålesund finnes en rekke møbler fra 50-tallet, også møbler som 

opprinnelig har stått i London-byggene. Sammen med Anne Ødegaard Thevik og søsteren 

Ellen Ødegaard har vi plukket ut møbler herfra som huset skal møbleres med. Det vil likevel 

bli plass til mer moderne kontormøbler, slik at forskerne fra den nederlandske stasjonen skal 

ha et godt og komfortabelt sted å arbeide i sommersesongen. 

  

 

Restaurering av Hotellet 

Bakgrunn. 

Hotellet i Ny-Ålesund ble bygget i 1919 som mannskapsbrakke for 76 mann. Huset er tegnet 

av arkitekt Jens P. Flor. I 1937 ble bygget ombygget til hotell. Bygget ble ferdig innredet som 

hotell i 1939, men måtte stenge like etterpå, da krigen brøt ut. Hotellet har også gjennomgått 

oppussing i 1957, da blant annet sentralvarme ble lagt inn. På 50-tallet ble det også satt 

funkisvinduer i bygget. 

 

 
Figur 7 Tegninger fra 1919 
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Figur 8 Hotellet mars 1998 

 

 
Figur 9 Hotellet august 1998 

I 1998 ble Hotellet eksteriørmessig ført tilbake til hvordan det så ut i 1939. Funkisvinduene 

ble byttet med kopier av de opprinnelige vinduene, og det ble lagt nytt panel på huset. 

 

Jobben som ble gjort i 1998 har ikke vært god nok, noe som hadde ført til fuktskader både 

under ytterpanel og rundt vinduene. I 2013 ble derfor rehabilitering av Hotellet igangsatt. 

 

Tiltak 2013 

Det var lekkasje rundt samtlige vinduer i bygget. Foringen rundt vinduene var ødelagt, og 

denne svellet ut på vinduene. Da funkisvinduene ble byttet ut med nye, hadde man sagd ut 

den ytre konstruksjonen rundt hvert vindu. Dette hadde gjort at stivheten i konstruksjonen var 

brutt. Da det ytre panelet ble fjernet i 2013 kom det fram at konstruksjonen og hjørnene i 

bygget derfor var blitt stivet av med patentbånd (se figur 12).  
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Figur 10 Det var ikke omramming rundt vinduene, og 

disse åpningene gjorde at fuktighet kom inn.  

 

Figur 11 Bildet viser samme vindu etter fjerning av 

listverk. Fuktighet har trengt inn i konstruksjonen. 

Figur 12 Bilde av 

patentbånd som var satt 

inn på 90-tallet for å stive 

av bygget. Disse ble ikke 

fjernet. 
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Alle vinduene i bygget ble tatt ut, og fuktig materiale tørket. Før hadde vinduene stått på linje 

med ytterbordet i kledningen. Dette førte til at det var sprekker mellom vindu og kledning der 

det kom inn snø og vann. Da vinduene ble satt på plass ble de flyttet litt lenger inn, slik at de 

ble liggende i bakkant av innerbordene på kledningen. Det ble satt på trebrett både over og 

under vinduene, og det ble lagt nye asfaltplater på veggen rundt. Det ble også lagt inn 

dyttepølser rundt vinduene. Det ble så fuget rundt alle vinduene for å gjøre dem tette, og ny 

papp ble klemt til rundt vinduene. 

 

Arbeidet som ble gjort i 1998 var ikke gjort etter verneprinsipper. Vi fikk derfor tillatelse av 

Sysselmannen til å fravike disse prinsippene under arbeidet i 2013, for å rette opp i feilene 

som var gjort. Metodene nevnt over er til dels moderne metoder, men var nødvendige for å få 

vinduene tette.  

 

 
 

Figur 13 Det ble lagt ny papp som ble klemt til rundt vinduene. 

Kledningen på hele huset ble tatt ned og vintetting og asfaltplater fjernet. Det viste seg nemlig 

at da tak og vegg ble lagt på 90-tallet hadde måten dette ble gjort på ført til at vann fra taket 

rant ned og bak kledningen på veggen. Takpappen hadde ligget i klem bak forkantbordet, og 

inne i kassa lå det en veiduk som førte vannet inn bak en vindtetting inne i veggen. Utenfor 

dette laget med vindtetting lå det asfaltplater som hadde blitt gjennomtrukket med vann. Bak 

alt som var blitt lagt på 90-tallet, lå fortsatt originalkledningen. Denne ble tatt vare på også nå. 
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Figur 14 Illustrasjonen viser hvordan takpappen har ført vann ned via veiduken i kassa og ned til vindtettinga bak 

kledningen. 

 

 
Figur 15 Originalkledning var fuktig, og lå bak asfaltplater og papp.  
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Det ble lagt nye asfaltplater og ny papp, og spikret opp nye lektere for lufting av 

konstruksjonen mellom papp og kledning. Kledningen fra 1998 ble byttet ut, ettersom den var 

sprukket og ikke kunne demonteres hel siden den var maskinspikret på huset. Det ble derfor 

satt opp ny kledning av høvlede bord på hele hotellet. Etasjeskillene ble også isolert. 

 

Taket på Hotellet var i relativt god stand. Det ble skåret opp i takfoten, og ny papp sveiset på 

for å få vann til å renne utenfor kassen. Dette ble gjort på hele taket. Når det gjaldt taket på 

inngangspartiet, var det fuktskader på grunn av feil i legging av papp. Trekantlektene på 

skråtaket var råtne. Disse var spikret direkte inn i taket, slik at dette også hadde fått 

fuktskader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Bildet viser 

fuktskader etter vann som 

har stått i kassa 

Figur 17 Trekantlekt på skråtak over inngangsparti 

hadde råtnet. Disse var spikret direkte i taket, slik 

at vann rant inn her også. 
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Figur 18 Veggpapp ble lagt sammenhengende med tak på inngangsparti for å få det tett. 

 

 
Figur 19 Bildet viser fuktskader i asfaltplatene på veggen. 
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Figur 20 Etasjeskillene ble isolert. Disse var åpne etter restaureringen i 1998. 

 

 
Figur 21 Ny asfaltplater til høyre, til venstre gammel kledning og grå felt der deler av konstruksjonen var saget ut. 
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Tiltak 2014 

Sommeren 2014 ble det igjen satt opp stilas rundt hele Hotellet. I løpet av sommeren pleier 

Speiderne å være på dugnadsleir i Ny-Ålesund. Sommeren 2014 fikk de i oppgave å male 

Hotellet. Dette ble gjort i juli. 

 

 
Figur 22 Speiderne i Ny-Ålesund 2014. Sammen med Hotellet malte de også flere andre bygg i byen. 

 

 

Økonomi 

Det ble til sammen brukt 1 926 301 kroner på prosjektene. Dette inkluderer blant annet 

lønnsutgifter, materialer og frakt. Det er likevel vanskelig å vite hvor mange arbeidstimer som 

gikk med til akkurat disse prosjektene, ettersom sommerhjelper har arbeidet på flere 

forskjellige freda hus, og ført alt opp på samme konto. Et estimat er likevel at omtrent 

halvparten av lønnsmidlene i regnskapet vist under (figur 23) ble brukt på Hotellet og London 

2. 

 

Prosjektet ble mye større enn vi hadde sett for oss, blant annet på grunn av feilene som var 

gjort da Hotellet ble restaurert i 1998, og som nå er rettet opp. I tillegg bestemte vi oss for å 

fullstendig restaurere London 2 både utvendig og innvendig når vi først var i gang. Dette har 

ført til at regnskapet for prosjektet er mye større enn budsjettet. 
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Figur 2311 Regnskap for prosjektet. 

 

 

Ny-Ålesund 12.12.2014 

Prosjekt 127025 - Vedlikehold fredede bygninger

London 2 og Hotellet

Per. 30.11.14

Mottatte midler 2013 2014

-kr                               -kr                               

Arbeidstimer og konsulenter

Lønn 1 437 165kr                   397 034,00kr                50% av denne summen er andre freda bygg i Ny-Ålesund

Materiell 

Materiell elektriker 222 643kr                      47 992,60kr                   

Materiell snekker 278 528kr                      125 638,20kr                

Materiell rørlegger 150 000kr                      40 482,00kr                   

Materiell automatiker -kr                               -kr                               

Verktøy 94 938kr                        -kr                               

Inventar -kr                               7 023,00kr                     

Diverse

Frakt 28 811kr                        13 147,55kr                   

Totale kostnader 2 212 084kr                   631 317,35kr                

Resultat 2 212 084kr                  631 317,35kr                


