
Rapport fra utbedring av tak på smia ved taubanesentralen 
 
Svalbard Bygg AS har på oppdrag fra Store Norske utført vedlikehold på taket til smia 
ved taubanesentralen i Longyearbyen. 
 
Taket til smia har over lengre tid hatt til dels store lekkasjer og blikkplatene som har 
dekket taket har vært i ferd med å løsne, noe som har vært utrygt for omgivelsene i et 
vindutsatt område. 
 
Svalbard Bygg AS har også utbedret taket over inngangspartiet til smia, som er preget av  
motfall og snøfall fra taket over. 
 
Prosjektet er finansiert med støtte fra Svalbards miljøvernfond. 
 
Arbeidene er utført med utgangspunkt i tidligere rapport laget av Tore Storm Jortveit. 
 
Følgende er utført: 
 

 Blikkplatene på taket er demontert og pakket på paller for å kunne brukes på 
andre prosjekter på et senere tidspunkt 

 Treverk/lekter/papp/isolasjon er revet og deponert. 
 Ny isolasjon/diffusjonsåpen vindtett/lekter og takplater montert. 

Pipa med tilbehør er demontert og tatt ned fra taket for å få montert og innfestet de nye 

platene tilstrekkelig. 

Dette er ikke remontert enda fordi det bør tas en vurdering på og det skal monteres pipe 

som skal kunne brukes til smie eller om den gamle skal monteres tilbake for det 

estetiske sin skyld. 

Ved siste avgjørelse så må det tas i betraktning tilstanden på delene og sikkerheten til 

omgivelsenene. Inntil videre så er pipa og tilbehør lagret ved smia. 

Det meste av eksisterende isolasjon var pakket sammen i plastkassetter, noe som var 

uheldig med hensyn til kondens. Dette er nå erstattet med en mer diffusjonsåpen 

isolasjon og vindsperre som vil transportere fukt i bygget ut. 

Det ble også støvsuget og rengjort i mellom bjelkene for at det ikke skal ligge igjen fukt 

og for at det skal være lettere på et senere tidspunkt å eventuelt skifte himlingsplatene 

under. 

Taket over inngangspartiet har vi gjort det samme, i tillegg til å bygge opp fall. 



 

Bildet over er fra før vi startet over inngangspartiet 
 
Bildet under er himlingsplatene over smia 

 



 
Bildet over er under arbeid på inngangspartiet. 
 
Det er bare å ta kontakt med undertegnede ved eventuelle spørsmål. 
 
Mvh Trond Håvelsrud / Svalbard Bygg AS 


