
Rapport om vedlikehold av taubanebukken ved sykehuset 
 
Dette er ment som en kortfattet rapport på arbeidet Svalbard Bygg AS har utført på 
taubanebukken ved sykehuset. 
 
Store Norske som er ansvarlig for vedlikehold av taubanebukker på Svalbard har gitt 
Svalbard Bygg AS i oppdrag og utføre reparasjoner/vedlikehold på taubanebukken ved 
sykehuset. Svalbard Bygg AS består av 10 ansatte og har sentralgodkjenning for blant annet 
”utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk”.  
 
Mange av taubanebukkene bærer preg av råteskader der jord møter luft, og denne bukken 
er intet unntak. 
 
Det følgende er en overordnet beskrivelse av framgangsmåten for reparasjon av bukken:  
 
-Vi startet med å gå over bardunene og avgjorde at disse får stå som de står. Alle fire 
bardunene har spenn, men ikke helt i rett vinkel. Det sistnevnte er umulig å oppnå med 
dagens plassering av vei og infrastruktur. 
 
-Så gikk vi i gang med og remontere skråavstiver som hadde falt ned ca. sju meter oppe i 
bukken (se før/etter bilde under) 

  
 
-Deretter begynte vi å tine/grave ved pel A (mot kulturhuset) 



Arbeidet  består av å tine med teletiner/Heatwork, som er en maskin som pumper varm 
glykol rundt i en gummislange som vi la rundt pelen og isolerte med matter. 
 
Så var det å grave med minigraver det partiet som var tint i løpet av natten/dagen. 
Vi fant bunnen på pelen ca 2,5 meter under bakkenivå. 
 
Stokken står på en horisontal stokk/ramme som ligger i bunn og var festet med et stålbeslag. 
Her var både stål og treverk i god stand. 

 
Pelene er også festet med bulldogger både oppe og nede, disse ble beholdt. 



 
-Så ble hullene fylt igjen med de samme massene. Vi la også en tempmåler i et rør ned til 
bunnen for å se at det frøs til. 
 
-Neste, pel B (mot Platåfjellet), måtte vi først skifte pelen over bakkenivå, da denne også var 
veldig dårlig (trolig grunnet fyllinga fra veien), for så å skifte den under på samme måte som 
pel A. 
 
- Neste, pel C, ble skiftet på samme måte som pel A.  
 
- Siste pelen, pel D (mot sykehuset), ble skiftet i nå i september.. 
 
Det ble etter  igjenfylling komplettert med kryssavstiving også på denne, siden mot 
ungdomsklubben. 
 
Nødvendige og råteskadede horisontale bjelker og bolter er skiftet underveis. 
 

 



 
Våre erfaringer med bukken og arbeidet 
Denne bukken er bygget på midten av 50-tallet, ca 35 meter høy og veier ca 20 tonn. 
Det er dermed en av de største bukkene, som i tillegg står midt i byen med bygninger, 
teknisk infrastruktur og veier helt inntil bukken. 
 
Alle disse faktorene sammen gjorde at dette ble for oss en utfordrende og spennende jobb. 
 
Vår erfaring er at dette er arbeid som bør utføres på vinterstid grunnet tilsig av vann/masse i 
hullet og viktigst og ha godt fundament å sette jekker og avlastningspunkter på. 
 
Legger ved bilde av gammel og ny tilpasset pel (pel A) og snitt av gammel pel. 
 

 
 
Denne bukken var i veldig dårlig forfatning i jord/luft-sjiktet, og undertegnede tror ikke 
denne bukken ville stått mye lenger før den ville kollapset. Dette må vi ta med oss til 
ettertanke mht. de andre bukkene som står i området som også er i dårlig forfatning. 
 
Ta bare kontakt med meg på mail trond@svalbardbygg.no eller tlf. 90610199 hvis det skulle 
være noen spørsmål/synspunkter på rapporten eller arbeidet vi har utført. 
 
Mvh Trond Håvelsrud, Svalbard Bygg AS 
 
Longyearbyen 16. november 2016 
 

mailto:trond@svalbardbygg.no

