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Prosjektnummer 19/117 

RESTAURERING AV VINDUER OG ISTANDSETTELSE AV TAK PÅ DET 

GAMLE RENSEVERKET I NY-ÅLESUND 
 

SLUTTRAPPORT  
 

Kings Bay AS ble i 2019 tildelt inntil kr 1,2 MNOK i støtte fra Svalbard miljøvernfond til restaurering av det 

gamle renseverket i Ny-Ålesund. Restaureringsarbeidene ble gjennomført i perioden 2020 – 2022.  

 

Renseverket i Ny-Ålesund 

I 1956 gjorde det norske Stortinget et enstemmig vedtak for langsiktig drift og modernisering av gruvene og 

gruvebyen Ny-Ålesund. Som del av denne satsingen ble renseverket oppført i 1959 og satt i drift i 1960.  

Renseverket er et betongbygg med 7 etasjer over bakken og en etasje under. Det er et symboltungt og 

monumentalt bygg som rager godt over den øvrige bebyggelsen, og er spesielt eksponert mot sjøen.  

Rensingen skjedde etter synk- og flytemetoden hvor magnetitt løst i vann ble brukt som medium. 

Kvalitetskull fløt, mens stein og lavere kvaliteter sank og måtte sorteres videre. Fra renseverket ble kull og 

stein fraktet på transportbelter ut til lagringsplassen. Salgskullet ble sortert i hauger etter størrelse, fraktet til 

kullkaia og lastet om bord i båt ved hjelp av transportbånd. Renseverket ble nedlagt sammen med resten av 

gruvedriften i 1963 etter den tragiske gruveulykken året før. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oversiktskart Ny-Ålesund med renseverket avmerket 
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Renseverket 1960 (fotosamling Svalbard museum) 

Illustrasjonssnitt renseprosess (Ingvild Sæbu Vatn, 2007)  

Renseverket tidlig 1960-tallet (fotosamling Svalbard museum)  
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Det ble søkt om tilskudd fra Svalbard miljøvernforn i 2019 med følgende begrunnelse og beskrivelse av 
bygningens tilstand: 

Bruk av bygget opphørte i 1963. Etter at alt interiør ble tatt ut, har bygget stått urørt, men til tross for at 

det regner og snør inn i det er konstruksjonen solid og stødig og Kings Bay ønsker derfor å tette bygget slik 

at vi får det tilbake til sin fordums prakt og også får tatt bygget i bruk til lagerbygg. 

Renseverket er et sentralt bygg i Ny-Ålesund skyline og er noe av det første man legger merke til, enten 

man ankommer Ny-Ålesund med båt eller med flybuss fra flyplassen. 

Kings Bay ønsker å gjøre bygget tett slik at vi kan ta bygget i bruk og bevare det for fremtiden. For å få til 

dette må vinduer enten restaureres eller lage nye og tak tettes. Det er en omfattende jobb som må til da 

bygget har 20 vinduer og 560 kvadratmeter stor takflate.Det er bevart 12 vindusomramminger av ulik 

standard som vil bli istandsatt, mens 8 vinduer må bli produsert som kopi. Taket er av dårlig kvalitet, det er 

råttent virke, flere steder er taket helt borte og det er bare betongtaket tilbake. Alt tak må derfor fjernes, 

nye lekter må legges og papp legges på taket. I tillegg til dette skal øvrige åpninger tettes igjen med porter.  

Bygget er ikke fredet, men det har allikevel en stor kulturhistorisk verdig i Ny-Ålesund, både mtp 

gruvehistorien og den særegne arkitekturen som skiller seg ut. Renseverket er et verneverdig bygg i 

arealplanen for Ny-Ålesund og eksteriøret skal bevares. 

Melding til Sysselmesteren på Svalbard om restaureringsarbeidet  iht svalbardmiljøloven § 58 er datert 

07.07.20. 

Foto under er tatt i 2019 og viser renseverket før restaureringsarbeidet ble igangsatt (foto: Kings Bay as). 
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Gjennomført restaureringsarbeid 

Restaurering av tak - ny taktekking   

Arbeidet ble gjennomført i sommersesongen 2020. Eksisterende taktro av plank og papp ble fjernet. Ny 

taktro ble bygget opp med krysslekting festet til betongdekke, plater og papptekking. Forkantbord 

tilsvarende de originale. Restaureringsarbeidet ble gjennomført av Kings Bay AS.  Foto under viser 

arbeidsprosessen.   
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Vindusrestaurering  

Restaurering av vinduer ble gjennomført i 2020-2021. Ferdigrestaurerte vinder ble montert sommersesongen 
2021. Vindusomramminger, karmer og øvrige originale bygningsdeler ble beholdt så langt mulig. Kopier ble 
produsert der originaldeler manglet/var i for dårlig forfatning (eks. som følge av tidl. brannskade). Vinduene 
har en ubehandlet overflate, glass ble produsert etter mål på samtlige vinduer og rammene festet til 
karmene tilsvarende opprinnelig løsning. Kittfals ble behandlet med linoljemaling. Restaureringsarbeidet ble 
gjennomført av Kings Bay AS i tillegg til innleide håndverkere med særskilt kompetanse på 
vindusrestaurering.  

Foto under dokumenterer restaureringsarbeidet steg for steg (foto: A. Lyssand, 2021). 
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Renseverket 2021 med ny taktekking og restaurerte vinduer (portåpninger gjenstår) 

 

 

 

Porter og tetting av åpninger 

Renseverket har flere åpninger i fasaden hvor det ikke har vært vinduer. I disse er det satt inn porter av tre. I 
hovedinngangen mot nordvest er det satt inn skyveport. Portene er kopiert så langt mulig etter gamle 
fotografier. Foto under dokumenterer portene som ble bygget og montert våren/sommeren 2022. (foto: 
Kings Bay as).  

 

 

 

Oppsummering 

Gjennomført restaurering av Renseverket er et viktig bidrag til bevaring av kulturarven tilknyttet gruvedrift i 

Ny-Ålesund. Tak og alle åpninger er nå tettet og bygningen derved gitt forlenget levetid.   

 

Hanne Karin Tollan, rådgiver Kings Bay AS 

15.06.2022 


