
Prosjektbeskrivelse tiltak taubanesentralen 

 

I 2019 fikk SNSK tildelt midler fra SMF til å utføre sikringstiltak på taubanesentralen i 
Longyearbyen. 

Omsøkte tiltak ligger på SMF sin side. 

 

Utførte tiltak: 

Loddene som er ramlet ned og skadet stålfagverket ved bane 1 er stablet fint ved 
siden og skal ikke være i veien til å utføre arbeid med utbedring av deformert 
stålfagverk. 

Under smia ble det ryddet sporadisk.  

Grøft på fremsiden (mot vei) ble gravd for å lede vekk vannet. 

For å kartlegge tilstand på stålsøylene gravde vi oss rundt ved overgangen 
luft/bakken. Her var planen å eventuelt sandstråle og overflatebehandle 
stålsøyler/drager.  

Gulvbjelken som viste råteskade ved inngangen på selve sentrale ble byttet ut 

 

I 2016 byttet Svalbardbygg taket til smia 
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2018 ble de fleste vinduer i smia restaurert. I samme år ble deler av gulvbord byttet 
ut. 

 

Gjenstående tiltak: 

 

• Kartlegge tilstand av alle søyler og sandblåse og overflatebehandle 
stålkonstruksjon 

• Rydd under smia og sørg for tilstrekkelig med drenering rundt 
• Fagverk på bane 1 må repareres 
• Loddene som ble brukt som vekt for wirene burde fjernes og stables fint på 

bakken 
• Avsperring (store stein) fra parkering burde legges på plass 
• Når det gjelder søknad om bruksendring er jeg usikker om status. Vi fikk tildelt 

midler for rømningstrapp og brannslukning, men de trukket tilbake etter 
korona. Her burde du høre med Sveinung om status 
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Følgende skal betraktes som et supplement til kulturminneforvalter og byggmester Dennis Guhl sin 

rapport fra november 2021, om gjennomførte og gjenstående tiltak på Taubanestasjonen i tilknytting 

til tilskuddsmidlene fra Svalbards miljøvernfond med referansenummer 18/122. 

• SNSK har i løpet av januar og februar 2022 fått ferdigstilt avsperringene rundt tredekke, 

trapp og søyler som potentielt er eksponert for påkjøring. 

• Bærestål, fundamentben og søyler som har vært avdekket har fått fjernet overflaterust. 

Tilstanden er kontrollert og funnet tilfredsstillende. Der hvor det har vært nødvendig er det 

blitt fylt opp med selvdrenerende masse rundt bærestål, fundamentben og søyler. 

• Loddene som er brukt som vekt for wirene blir lagt tilbake i kurven når den er reparert, 

hvilket skal gjøres samtidig med utbedringen av skadene på stålfagverket under bane 2. 
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