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1

Innledning
Arbeidermesse Vest ligger i Sverdrupbyen, ca. 500 meter sørvest for Huset i
Longyearbyen. Bygningen ble oppført sommeren 1939, og senere påbygget noe sørover i
1946. Bygningen er oppført med fundamenter og kjelleretasje i betong, mens
hovedetasjen og takkonstruksjonen er oppført i trevirke. Den eldste delen av bygningen er
et fast kulturminne oppført før 1946, og er derfor automatisk fredet etter
svalbardmiljølovens §39.
Bygningen har stått uten oppvarming siden midten av 1980-tallet, og har fått en del skader
som følge av fuktproblemer, issprengning og generelt forfall. Det pågår en istandsetting av
bygningen, og utarbeidelse av en helhetlig tilstandsrapport er en forutsetning for videre
tildeling av midler fra Svalbard Miljøvernfond. Midler fra Svalbard Miljøvernfond har
finansiert utarbeidelsen av denne rapporten, samt kostnader knyttet til etablering og
målinger av temperatur med termistorstreng.
Se rapport Teknisk tilstandsanalyse Arbeidermesse Vest utarbeidet av Sweco i september
2009 for detaljer av tilstandsgrad og historie på bygget.
Denne rapporten tar for seg sikringstiltak på bygget etter tilstandsvurderingen. Spesielt
med fokus på bakvegg imot terreng og fundamentering for bygningen. Løsninger i denne
rapporten er ikke ferdig prosjektert, men det er brukt erfaringer fra tilsvarende prosjekter
og løsningene er benyttet tidligere. Alle foreslåtte løsninger er gjennomførbare.
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2

Bygningens tilstand

2.1

Generelt
Arbeidermesse Vest har omfattende skader etter mange års forfall, med mange sprekker
og store skjevheter i konstruksjonene.

2.2

Drenering
Det var tidligere store problemer med vanninntrenging i bygningens kjeller, og siden
bygningen ikke var oppvarmet medførte dette akkumulering av is i krypekjeller og på
kjellergulvet. Isdannelse i massene utenfor den tilfylte kjellerveggen medførte stor
issprengning, og veggen var nær sammenbrudd da sikringstiltak ble iverksatt.
Sommeren 2007 ble det lagt en geomembran i jordmassene på oppsiden av bygningen,
og denne er lagt med fall ut fra ytterveggen. I ytterkant er membranen ført helt ned i
permafrosten, slik at det dannes et tett sjikt over massene som ligger mot kjellerveggen.
Dette har vært en suksess, og isen i kjelleren er nå borte. På utsiden av den tilfylte
kjellerveggen antas det å finnes noe is fortsatt, men uten tilføring av vann vil denne trolig
forsvinne over tid.
Sommeren 2016 ble det gravd en grøft på oversiden (nordvest) av bygningen. Grøften
leder vannet ut til siden av bygningen og hindrer dermed overflatevann fra å samle seg
langs bygningens vegger.

2.3

Fundamentering
Bygningen antas å være fundamentert på tverrgående betongskiver på permafrost, og det
er en luftet krypekjeller under kjelleretasjen. Det er vanskelig tilkomst til deler av
krypekjelleren grunnet lave høyder.
På bygningens sør- og vestside er det betydelige setningsskader, med stort fall på
kjellergulvet. Dette kan skyldes opptining av permafrosten i området, fra tiden da
bygningen var fullt oppvarmet. Siden det har vært store isproblemer her i senere tid antas
det nå å være stabil permafrost under denne delen av bygningen, men det er ikke gjort
noen målinger av setninger over tid.
Under østre del av bygningen er det påvist skjevheter i fundamentskivene. Noen av disse
har en helling på 10:1 mot nordøst (ca. 5 grader ute av lodd), noe som betyr en
eksentrisitet på ca. 20 centimeter dersom de er 2 meter høye. Årsaken til dette kan være
issprengning i bakkant, alternativt bevegelse i det aktive jordlaget over permafrosten,
eventuelt en kombinasjon av disse. På grunn av vanskelig tilkomst er det ikke mulig å
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kontrollere om situasjonen er den samme under hele bygningen, eller om dette er ett
lokalt problem langs fasaden mot sørøst.
Konsekvensen av skjevheter i fundamentskivene kan i ytterste konsekvens bli full kollaps.
Med så store eksentrisiteter vil det bli momentbelastning på skivene, og man har allerede
fått sprekker/brudd mellom skivetopp og overliggende dekke/bjelke.
Bilde 2.3.1
Store skader på fundament etter
at bygningen er skubbet utover
av det aktive jordtrykket.
Deformasjoner i kortretningen av
bygningen.

Bilde 2.3.2
Store skader på fundament etter
at bygningen er skubbet utover
av det aktive jordtrykket.
Deformasjoner i kortretningen av
bygningen.
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Bilde 2.3.3
Tydelige tegn på at bygningen
har forskjøvet seg mye.
Deformasjoner i lengderetningen
av bygningen.
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2.4

Dekke over krypkjeller
Dette dekket er bygget opp med et system av langsgående bjelker, senteravstand ca. 3
meter, og hviler på fundamentskivene. Dekkets underside er isolert med treullplater, trolig
lagt i forskalingen før utstøping. Dekket har til tider hatt is på både under- og oversiden,
men per nå er dette begrenset til deler av undersiden. Det har også vært brann under
dekket, der rørisolasjon, trekasser og forskalingsmaterialer har tatt fyr. Det finnes
forkullede rester av dette under store deler av bygningen.
Dekket har noen sprekker langs kanten mot fasader nordvest og sørøst, høyst sannsynlig
forårsaket av deformasjoner i fundamenteringen. Issprengning på undersiden av dekket
kan også være en medvirkende årsak. Det er ikke påvist at disse sprekkene har gitt
skader på selve bærekonstruksjonen i bygget.

Bilde 2.4.1
Store riss i gulv langs langvegg mot
sørøst.
Skyldes setninger i fundament.
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2.5

Tilfylte kjellervegger
Som nevnt under drenering var den tilfylte kjellerveggen nær sammenbrudd grunnet
issprengning i bakenforliggende masser. Midtre del av denne er midlertidig sikret ved
hjelp av kraftige trestolper som overfører horisontale laster fra veggens topp til bjelker i
overliggende dekke. Vi har ikke kontroll på hvor kreftene føres ned igjen, men de går trolig
via dekket til yttervegger og ned i fundamentskivene. Omtrent samtlige skillevegger i
bygget er i teglstein og har store skjærriss på skrå over veggen fra forskyvningen på
bygget. Øvrige deler av bakveggen har en solid sprekk omtrent midt på vegghøyden, og
hele veggen antas å ha svært begrenset kapasitet mot jordtrykk.
Bilde 2.5.1
Store riss og deformasjoner i senter av
kjellerveggen mot terreng.
Vegg antas å ha svært begrenset
kapasitet mot jordtrykk.

Bilde 2.5.2
Store deformasjoner i vegg mot terreng.
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Bilde 2.5.3
Yttervegg mot terreng er meget skjev.
Det er tydelig at plan 1 har forskjøvet
seg lengre ut enn kjellergulvet.

Bilde 2.5.4
Gammel stolpe som stivet av vegg har
gått til brudd pga kreftene fra det aktive
jordtrykket.
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2.6

Yttervegger i kjeller
Ytterveggene i kjeller har fått store rotasjoner mellom vegg og dekke i topp og bunn av
vegg. Dette kan en spesielt se på langvegg som vender mot Nybyen/sørøst.
Deformasjonene er etter all sannsynlighet kommet av jordtrykket som presser på bygget.
Når en ser på veggen fra siden er det tydelig at dekket i plan 1 er skubbet mye lengre ut
mot Nybyen enn dekket i underetasjen. En kan også se store sprekker mellom vegg og
plan U/01 i hele veggens lengde. Dette tyder på at vegg er blitt mer eller mindre leddet
mellom dekke og vegg og har da mistet mye av sin opprinnelige stivhet.

Bilde 2.6.1
Yttervegg mot Nybyen er meget
skjev. Det er tydelig at plan 1 har
forskjøvet seg lengre ut enn
kjellergulvet.
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2.7

Innervegger i kjeller
Det er ikke gått systematisk gjennom innervegger i kjeller, så en fullstendig oversikt er
ikke laget. Men så vidt det ble observert er det en betonginnervegg i lengderetning av
bygget, ca. midt i bygget. I kortretning ble det ikke registrert noen innvendige
betongvegger, men det ble registrert mange innvendige teglsteinsvegger. Det er registrert
store riss på skrå over samtlige av teglsteinsveggene i kortretningen av bygget. Dette
indikerer også at det er store horisontale differansesetninger mellom kjellerdekket og
dekket i plan 1 som skyldes det aktive jordtrykket på kjellerveggen.

Bilde 2.7.1
Store riss i innvendige kortvegger av
tegl.
Riss skyldes differansedeformasjon
mellom gulv i plan 01 og kjellergulv.

RAPPORT

SIDE 13 AV 27

Bilde 2.7.2
Store riss i innvendige kortvegger av
tegl.
Riss skyldes differansedeformasjon
mellom gulv i plan 01 og kjellergulv.

Bilde 2.7.3
Riss i innvendig vegg av teglstein.
Eier har satt opp tape som er delt for
å kunne registrere differansedeformasjoner gjennom året. (se
notater på vegg)
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2.8

Dekke over kjeller
Dekke over kjeller har omtrent samme oppbygning som dekke over krypekjeller, med
langsgående bjelkesystem. Dekke/bjelker hviler på yttervegger i betong, samt på
betongsøyler i hver akse.
Det er få skader på dekket. Det er bare påvist sprekker i et bjelkeopplegg i sørlige del av
bygningen. Årsak til dette er trolig setningsskader i denne delen av bygningen.

Bilde 2.8.1
Riss i bjelke. Antagelig forårsaket av
setningsskader.
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3

Tiltak på bygget

3.1

Generelt
Det vil være urealistisk å rette opp skjevhetene i bygget, så hensikten med alle tiltak som
foreslås her vil være å hindre/begrense videre skadeutvikling og bevare bygningen slik
den står nå.
Det viktigste tiltaket er å få bort terrenglasten på bakveggen. Denne lasten er årsaken til
bruddene i fundamentene og brudd i veggen. Det virker veldig store laster på bygget fra
denne jordlasten. Dersom denne fjernes vil en kunne unngå mye forsterkninger i
kjellerplanet for øvrig. Se mer beskrivende under kapittel 3.5

3.2

Drenering
Det bør ryddes noe under bygget for å sikre bedre drenering og utlufting under bygget.
For øvrig er det ingen spesifikke tiltak nødvendig på gitt tidspunkt. Tiltak beskrevet i
kapittel 3.5 vil gi drenering ved bakvegg.
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3.3

Fundamentering
For å løse dette problemet må man innføre en bedre avstivning på langs av bygningen på
fundamentnivå. Dette vil være en svært utfordrende oppgave, særlig med tanke på
sikkerheten til utførende. Det må graves ned til permafrostnivå, og der må det etableres
nye langsgående betongskiver mellom noen av fundamentskivene. Alternativt kan det
stages opp med impregnerte trestokker i stedet for etablering av betongskive. Det må
stives av ett og ett fundament om gangen for å unngå at fundamenter forskyver seg
ytterligere ved frigraving. Støttekonstruksjonen kan legges i ytteraksene for å lettere og
sikrere kunne utføre arbeidet, eller én akse innenfor fasaden for å unngå at forsterkning
blir veldig synlig. Dette må vurderes ved en eventuell detaljering og i samråd med
antikvariske myndigheter.
Dersom jordtrykk på vegg mot nordvest fjernes vil det bli behov for færre inngrep på
fundamentene i bygget. Det vil da antagelig være nok å avstive fundamenter punktvis
langs bygningens fire yttervegger.
Skissene nedenfor viser eksisterende situasjon og to mulige løsningsforslag. Ingen av
alternativene er detaljberegnet da en må se på hele stabiliteten av bygget under ett.
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3.4

Dekke over krypkjeller
Sprekker i dekket bør overvåkes over tid, og en eventuell utbedring vurderes ved
observasjoner av skader og i nødvendig omfang.
Ved en eventuell utbedring må påstøp hugges bort for å få oversikt over eventuelle skader
på bærekonstruksjonen. Deretter iverksettes reparasjoner i nødvendig omfang.
Ingen øyeblikkelig behov for utbedring dersom det aktive jordtrykket reduseres/fjernes
og bygningens forskyvning stopper.

3.5

Tilfylte kjellervegger
Bakveggen har et stort behov for permanent utbedring.
Det virker ett stort trykk på veggen fra jordlasten på utsiden. Disse kreftene skaper
problemer for hele kjelleretasjen, spesielt for vegger og fundamenter.
Vegg-utbedring kan løses på flere måter, men vi anbefaler følgende løsning:

3.5.1 Støttekonstruksjon som tar jordtrykket og forsterkning av vegg/fundament
Jordtrykket graves bort fra veggen. Ved fortsatt frost i grunnen kan en grave tilnærmet
vertikalt. Det forutsettes dog at gravearbeidet følges opp fortløpende og at graveskråning
slakes ut ved tegn til tinging. Ved tinte masser må en anta graveskråning på ca 2:1 eller
slakere.
Det peles 2 stk stålprofiler satt til fjell/dypt ned i permafrost pr. rekke og det etableres en
stiv ramme som vist på skisser under.
Det etableres ett bjelkestengsel mellom pelerammene med tresviller som holder massene
på oversiden av bygget tilbake. Se skisser under.
Det legges fiberduk og drenerende masser på baksiden av bjelkestengselet for å sikre
dreneringen.
Det vil da bli ett åpent luftesjikt mellom bygget og terrenget. En kan nå forsterke
kjellerveggen og fundamentene. Enten i hele dens lengde, eller punktvis bortover for å
spare betong.
Kjellerveggen sikres ved at det etableres en ny betongvegg på utsiden av den
eksisterende betongveggen hele veien ned til underkant av det aktive laget. Ny vegg
forankres godt inn i dekker og fundamenter.
I spalten mellom ny betongvegg og terrenget ved spuntveggen legges det stålplater, rister
eller annet dekketype. Utlufting under bygges må sikres dersom det legges ett tett dekke.
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Ved å etablere denne støttekonstruksjonen tar en bort hele terrenglasten fra bygget, sikrer
god utlufting under bygget og en får god tilgang til å forsterke vegg og fundamenter. I tillegg
slipper en også en del forsterkninger inne i bygget da en ikke lengre får det aktive jordtrykket
som må tas hånd om. På grunn av endringer på konstruksjonen og terrengets utseende må
antikvariske myndigheter godkjenne endringen før eventuelt dette alternativet velges.
Sweco anbefaler dette alternativet.

Snitt 1: Tverrsnitt av støttekonstruksjonen.
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Snitt 2: Lengdesnitt av støttekonstruksjonen.
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3.5.2 Forsterkning av eksisterende kjellervegg som fortsetter å ta jordlasten
En alternativ metode er å grave veggen fri på utsiden (blir da en høy graveskråning) og
etablerer en ny betongvegg utenpå den gamle. All vertikallast vil fortsatt hvile på den
gamle veggen, som bindes god sammen med den nye ved hjelp av bolter/dybler. Den nye
veggen bør bygges som en forstøtningsmur, slik at den er stabil i seg selv, og høyden på
ny vegg kan tilpasses slik at toppen ligger like under bakkenivå (helt skjult konstruksjon).
Alternativt kan man bygge en ren vertikal betongvegg utenpå den gamle, kombinert med
en rekke tverrgående betongskiver i bakkant av kjelleretasjen. Skissen nedenfor viser
alternativet med støttemurkonstruksjon.

På denne måten beholdes mest mulig av det gamle, og man sikrer bygningen ved hjelp av
en ”usynlig” ny konstruksjon. Dette vil være en gunstig løsning med tanke på ivaretakelse
av antikvariske interesser, men vil gi mer omstendelig behov for forsterkninger på
fundamenter, overganger mellom vegg og dekke og etablering av flere nye innervegger i
betong i kjelleren.
Vi presiserer at ingen av de foreslåtte løsningene er dimensjonert i denne fasen, så
dersom arbeid skal iverksettes, må prosjektering påregnes.
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3.6

Yttervegger i kjeller
Ytterveggene i kjeller trenger etter all sannsynlighet ikke å forsterkes dersom jordtrykket
fjernes. Dersom jordtrykk derimot ikke fjernes bør forsterkninger ved koblingen
dekke/vegg vurderes nærmere.

3.7

Innervegger i kjeller
Innerveggene i kjeller trenger ikke å forsterkes dersom jordtrykket fjernes. Dersom
jordtrykk derimot ikke fjernes bør det vurderes å sette inn flere innervegger av betong i
kortretning av bygget. Disse bør stå over samme akse som forsterkning av fundamentene
under.

3.8

Dekke over kjeller
Utbedring av skade på bjelkeopplegg gjøres ved å stemple av, fjerne løse deler, evt.
forsterke armering og støpe/pusse ut på nytt. Se bilde 2.8.1.
Dersom jordtrykket på kjellerveggen fjernes blir det lite/ingen horisontale krefter på dekke
over kjeller og det blir i utgangspunktet ikke behov for utbedrende tiltak i denne omgang.
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3.9

Temperatur i grunnen.
Det er gjort temperaturmålinger i grunnen med termistorstrenger ca.10 meter nordvest for
AMV. Dette har blitt gjennomført for identifisere det aktive laget (tinesone) og registrere
permafrosttemperaturene nedover i grunnen.
Det er boret ett 12 meter dypt hull. I hullet er det plassert en termistorstreng som måler
temperaturen på flere punkt i dybden. Hullet er fylt med stedlige masser etter at
termistorstrengen er satt på plass.
Det er målt temperaturer på 20 forskjellige dybder i grunnen; 0.0m, 0.5m, 1.0m, 1.5m,
2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.5m 4.0m, 4.5m, 5.0m, 5.5m, 6.0m, 6.5m, 7.0m, 8.0m, 9.0m, 10.0m,
11.0m og 12.0m under overflaten. Strengen måler temperaturen to ganger i døgnet,
kl.00.00 og kl.12.00. Det er gjort målinger i 10 måneder, fra 12 februar til 12 desember
2016, for å få med seg hele tineprosessen i grunnen. Før termistorstrengen monteres i
borehullet blir den kalibrert og det lages til dokumentasjon på dette.
Måling viser at det er stor temperaturforskjeller i dybden, men målinger indikerer at det
aktive laget er ca.1.5 meter dypt. Dette samsvarer med andre målinger gjort i
Longyearbyen de siste årene.
For dybde 0.5-1.0 meter varierer laveste registrert temperatur mellom -6.2 og -5.1°C og
høyeste registrerte temperaturen mellom ca.+5.8 til +2.5°C. Lavere ned, 1.5-2.5 meter
under grunnoverflaten, flater variasjonene mer ut og minimumstemperaturen ligger på -4.6
til -3.9°C og maksimumstemperaturen på 0.0 til -0.2°C. Enda lengre ned stabiliserer
temperaturen seg ytterligere og en får redusert årsvariasjon på temperaturen jo dypere en
går. Årsmiddeltemperaturen under ca. 3.0 meter ligger på ca. -2.0°C. Målte temperaturer
er lagt inn i tabell på neste side. Denne viser hvilken temperatur som er målt på de ulike
dybdene over måleperioden.
Året 2016 er det varmeste året som er registret i Svalbards historie (siden målingene
startet i 1912) med årsgjennomsnitt på så vidt under 0°C, 6.6°C varmere enn
normaltemperatur. Dette har også virket inn på målingene som er gjort ved AMV. Men
ettersom årsmiddeltemperaturen på Svalbard har vært stigende de siste 30 årene, og
månedsmiddeltemperaturen har vært høyere enn normal for alle måneder siden
desember 2010 er det er ingen grunn til at målingene gjort ved AMV ikke skal være
gjeldende.
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TINING I GRUNNEN VED AMV I SVERDRUPBYEN
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4

Kostnader forbundet med tiltak

4.1

Generelt
Se kapitler under og vedlegg 1.
Det er kun gjort en overslagsberegning av kostnadene, så det forbindes en del usikkerhet
til resultatet.
Det er tatt utgangspunkt i løsning med støttekonstruksjon og forsterkning av fundamenter
ved estimering av priser.

4.2

Drenering
Rydding under bygningen: 10 000 kr

4.3

Fundamentering
Det er medtatt fundamentforsterkning langs 30-50 % av hele ytterveggen. 2 meter dype
og 0,25 m tykke vegger.
Forsterkning av fundamenter: 1 000 000 kr.

4.4

Dekke over krypekjeller
Ingen tiltak foreløpig. Feil rettes opp ved forsterkning av fundament.

4.5

Tilfylte kjellervegger
Det er medtatt støttekonstruksjon for jordmassene som virker mot bygningen, graving,
bortkjøring, tilkjørte drenerende masser, en 200mm bred forsterkningsmur for tilfylt
kjellervegg, nytt dekke over avstivende støttekonstruksjon og generelle
byggherrekostnader.
Forsterkning av tilfylt kjellervegg og støttekonstruksjon for jordtrykk: 3 600 000 kr.

4.6

Yttervegger i kjeller
Ingen tiltak foreløpig. Feil rettes opp ved forsterkning av fundament og vegg med
terrenglast.

RAPPORT

SIDE 25 AV 27

4.7

Innervegger i kjeller
Ingen tiltak foreløpig. Feil rettes opp ved forsterkning av fundament og vegg med
terrenglast.

4.8

Dekke over kjeller
Ingen tiltak foreløpig. Feil rettes opp ved forsterkning av fundament og vegg med
terrenglast.
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5

Kilder

Teknisk tilstandsanalyse Arbeidermesse Vest utført av Sweco i September 2009.
Historiske temperaturer: Meteorologisk institutt.
http://met.no/Svalbard+lufthavn+p%C3%A5+Spitsbergen.9UFRHWYI.ips
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