Rapport: London 3
2015

Gjennomført ved hjelp av midler fra
Svalbards miljøvernfond

Våren 2014 ble det søkt om penger til restaurering av London 3 i Ny-Ålesund. Bygningen
måtte både heves, restaureres utvendig og innvendig. Kings Bay fikk tildelt midler av
Svalbard Miljøvernfond til de utvendige tiltakene, og har satt av penger på budsjettet for 2016
til å restaurere huset innvendig.
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 at freda egnede
bygg som brukes får det beste vernet. Hensikten er å ta vare på kulturarven i byen. Sommeren
2014 ble London 3 satt i stand utvendig. Bygget er automatisk fredet etter svalbardmiljøloven,
og brukes av den nederlandske forskningsstasjonen Universitetet i Groningen.

Figur 1 Kartet viser beliggenheten til London 3, der ytre vedlikehold ble delfinansiert gjennom Svalbard
Miljøvernfond.

Bakgrunn
I Ny-Ålesund ligger 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. Særlig har det vært et problem at grunnen under byggene er dårlig drenert, slik at
terrenget synker og husene beveger på seg. Både London 1 og 2 har tidligere blitt hevet, slik
at disse nå står rett og fint. Begge disse husene er også restaurert og pusset opp innvendig, slik
at de fremstår i meget bra stand. Målet til Kings Bay er at alle London-husene skal
restaureres. Sommeren 2015 ble de utvendige arbeidene på London 3 gjennomført.
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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 har tatt hensyn til dette. I
forvaltningsplanen åpnes det for at London 3 kan gjøres om til helårsbolig, og interiøret har
ikke like sterkt vern som London 2. Kings Bay har foreløpig ingen planer om å gjøre London
3 om til helårsbolig, men har tillatelse fra Riksantikvaren til å installere vann, avløp og bad,
noe som skal gjøres i løpet av vinter/vår 2016. Planen er at bygget skal stå ferdig til
sommeren 2016, slik at den nederlandske stasjonen kan flytte rett inn.
De utvendige arbeidene ble utført av Arne Magnus Vabø. Han var leid inn spesielt til dette
arbeidet, og har lang erfaring med å jobbe på freda bygg. Blant annet har han vært involvert i
restaureringen av Bryggen i Bergen. Han fikk god hjelp til flyttingen av huset av maskinførere
Terje Adriansen og Trond Nasvik.
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Figur 3 Bildet viser lekende barn på slutten av 50-tallet utenfor London 2. London-husene ble brukt av barnefamilier
i Ny-Ålesund, og var populære boliger. Foto: J.A. Ødegaard.

Flytting av London
For å kunne komme til under huset og rette det opp, var det nødvendig å flytte huset bort fra
pælene det sto på. For å klare dette uten at huset skulle vri seg og få sprekker, måtte det være
likevekt på løfteramma. Huset skulle flyttes med inngangsparti og skorstein. Ettersom
skorsteinen ikke sto i senter av huset, var det derfor nødvendig å stemple under denne under
løftet.
Det ble sveiset en ramme av stålbjelker som ble lagt under huset. Denne ble laget av 200x200
millimeter h-bjelker, og hadde byggemål på 12x8 meter. For å kunne feste kran på den, ble
det sveiset på tre løfteører på hver side av ramma. Det ble også laget en plasseringsramme
som bygget skulle stå på under gravearbeidet. For å skåne tundraen ble denne ramma plassert
på puter av tre, slik at vekta ble fordelt bedre.

Figur 4 Bildet til venstre viser hvordan løfteramma ble satt sammen under huset. For å unngå at huset ikke sklei ut
under løftet, ble huset stemplet av (t.h.)
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Løfteprosess
Da ramma var på plass under huset, skulle det brukes kran for å heise det vekk. Belastning på
hus og ramme var på over 20 tonn, noe ikke mobilkrana kunne klare alene. Krana ble derfor
brukt ved inngangspartiet, med ei gravemaskin og en hjullaster i motsatt ende. Det var svært
viktig at disse tre maskinene var koordinert under selve løftinga. Det ble en del stopp under
arbeidet for å skifte posisjon for gravemaskin og hjullaster, men selve flyttinga var over på en
time og gikk over all forventning.

Figur 5 Mobilkrana kunne ikke klare hele løftet alene, ettersom hus med løfteramme veide over 20 tonn. Det ble
derfor også brukt gravemaskin og hjullaster for å hjelpe til.

Figur 6 Huset under løfting. Mobilkran ble brukt under inngangspartiet, mens hjullaster og gravemaskin støttet opp
bak huset.
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Masseutskifting
Massene under London-husene er i bevegelse på grunn av ustabil undergrunn og permafrost.
Det ble derfor bestemt at det beste middelet for å hindre skjevheter og synking i fremtiden var
å skifte ut massene under huset. Husene sto på pæler som hadde sunket i bakken slik at
bakkeklaringen var lav. Erfaringen fra London 1 og 2 var at dette kunne føre til råte i gulvet
på huset, ettersom vann, snø og is står tett oppunder undersiden av huset. De gamle massene
huset sto på ble derfor gravd bort for å erstattes av nye.
Det viste seg at grunnen under London 3 var tilført og ikke naturlig, og det var brukt gamle
bygningsrester sammen med jord, sand og grus under huset. Disse massene er tatt vare på for
å sende ned til deponering på fastlandet. Nye godt drenerende masser ble lagt på plass, slik at
huset nå har en bakkeklaring på ca 80 centimeter. På denne måten er det plass til å krype
under huset for å jekke det opp og justere det, om man igjen skulle få sig i grunnmassene. Det
er også plass til å installere vann og avløp og eventuelt etterisolere gulv om det blir nødvendig
i framtida. Topplaget fra de gamle massene har blitt tatt vare på, og skal legges på plass til
sommeren, slik at man kan oppmuntre til fremvekst av tundra igjen.

Figur 7 T.h: Massene under huset besto av gamle byggematerialer. Disse er tatt vare på, og skal sendes til
deponering på fastlandet. T.v: Nytt, godt drenerbar masse ble lagt under London 2. Til sommeren skal dette dekkes
av toppdekke, for å oppmuntre til vekst.

Utskifting av råteskadet virke
London 3 var, i motsetning til London 1 og 2, skånet for store råteskader i gulv og vegger.
Likevel måtte en del av nordenden av gulvet skiftes ut. I tillegg ble midtstokken som går fra
mønevegg til mønevegg reparert. Alt ble erstattet av godt virke med samme dimensjon.
Det var også en del råte i kledningen i alle fire veggene. Etter restaurering av London 2 hadde
vi kledning til overs, og denne ble brukt på London 3. Det var likevel ikke nok, så resten av
kledningen måtte lages. Etter at kledningen var reparert, fikk den to strøk med linoljemaling.
En del utvendige lister rundt vinduene ble også skiftet ut.
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Figur 8 Restaurering av svillramme og kledning på London 3.

Mellom London-husene hører det til utedoer, og utedoen som var forbundet med London 3
ble også restaurert. Selve bjelkene doen sto på var i dårlig stand, og alle bjelkene her ble
skiftet. Lukene foran kaggene samt et parti ved inngangen hadde en del råte, så her ble det
mest råteskadete materialet skiftet ut. Hengsler på dørene ble erstattet der det var nødvendig.
Rundt selve doen ble en del panel skiftet. Alt det nye materialet som ble brukt hadde samme
dimensjon og materialtype som det opprinnelige.

Figur 9 Råteskadet virke ble også skiftet ut på utedoen som står i tilknytning til huset. Denne blir i dag brukt som
bod, men har opprinnelig interiør.
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Nye puter og tilbakeføring
Huset fikk også nye puter å stå på. Huset har opprinnelig hatt for lite støtte, så det ble besluttet
å lage noen flere puter det kunne stå på enn det opprinnelig hadde hatt. Dette er ikke synlig
utenfra. Treputene ble plassert på ei svillramme, nøye nivellert og utmålt, og huset ble deretter
flyttet på plass med samme metode som før. Huset har nå samme mønehøyde som London 1
og 2. Huset er nå klart til innvendige arbeider.

Figur 10 Det ble laget en rappe og bygd opp nye puter huset skulle stå på. London 3 ble deretter heist på plass med
samme metode som før.

Figur 11 Arne Magnus Vabø utførte arbeidene på London 3.

Ny-Ålesund 25.11.2015
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