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SIDE 1 

 

Bukk 41 og 44 Adventdalen 

Oppdrag: Pele for nye fundament vest for eksisterende fundament, Store Norske sto for 
leveranse av peler og etablering av snøvei frem til arbeidsområdet. 

Utførelse: Lett adkomst i flatt terreng. Det ble målt ut nye punkter av landmåler før det 
ble boret fire 15 toms hull ved vær bukk. Pelene ble montert i hullene med rotende opp, 
målt inn og tilfylt med borkaks. 

Utstyr:  

• Doser med slede for å dra kompressor til arbeidsted. 
• Borerigg for pelling  
• To stykk kompressorer for nok luft til å borre 15 toms hull  
• Gravemaskin for setting av peletømmer  

Avvik: Pelene ble montert feil vei på bukk 44. Det var ikke mulig å rette på dette når det 
ble oppdaget siden pelene var tilfylt. Det ble akseptert å bruke pelene. 

Bilde: Pelelogg bukk 44 og 41 

 

Bukk 41 og 44 Adventdalen

Oppdrag: Pele for nye fundament vest for eksisterende fundament, Store Norske sto for
leveranse av peler og etablering av snøvei frem til arbeidsområdet.

Utførelse: Lett adkomst i flatt terreng. Det ble målt ut nye punkter av landmåler før det
ble boret fire 15 toms hull ved vær bukk. Pelene ble montert i hullene med rotende opp,
målt inn og tilfylt med borkaks.

Utstyr:

• Doser med slede for å dra kompressor til arbeidsted.
• Borerigg for pelling
• To stykk kompressorer for nok luft til å borre 15 toms hull
• Gravemaskin for setting av peletømmer

Avvik: Pelene ble montert feil vei på bukk 44. Det var ikke mulig å rette på dette når det
ble oppdaget siden pelene var tilfylt. Det ble akseptert å bruke pelene.

Bilde: Pelelogg bukk 44 og 41
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SIDE 2 

Bukk 7 og 8 Endalen 

Oppdrag: Pele for nye fundament sør for eksisterende fundament, Store Norske sto for 
leveranse av peler og etablering av snøvei frem til arbeidsområdet. 

Utførelse: Adkomst i skrått terreng med islag under snøen. Snøveien som Store Norske og 
AF etablerte var avgjørende for å kunne utføre pelingen på en trygg måte. Det ble målt ut 
nye punkter av landmåler før det ble boret fire 15 toms hull ved vær bukk. Pelene ble 
montert i hullene med rotende opp, målt inn og tilfylt med borkaks  

Utstyr:  

• Doser med slede for å dra kompressor til arbeidsted. 
• Borerigg for pelling  
• To stykk kompressorer for nok luft til å borre 15 toms hull  
• Gravemaskin for setting av peletømmer 

Bilde: Pelelogg bukk 7 og 8 i Endalen   

 

 

 

 

Bukk 7 og 8 Endalen

Oppdrag: Pele for nye fundament sør for eksisterende fundament, Store Norske sto for
leveranse av peler og etablering av snøvei frem til arbeidsområdet.

Utførelse: Adkomst i skrått terreng med islag under snøen. Snøveien som Store Norske og
AF etablerte var avgjørende for å kunne utføre pelingen på en trygg måte. Det ble målt ut
nye punkter av landmåler før det ble boret fire 15 toms hull ved vær bukk. Pelene ble
montert i hullene med rotende opp, målt inn og tilfylt med borkaks

Utstyr:

• Doser med slede for å dra kompressor til arbeidsted.
• Borerigg for pelling
• To stykk kompressorer for nok luft til å borre 15 toms hull
• Gravemaskin for setting av peletømmer

Bilde: Pelelogg bukk 7 og 8 i Endalen
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SIDE 3 

Bukk 8 Adventdalen/ Gruvedalen 

Oppdrag: Pele for midlertidig fundament for at bukk 8 skulle flyttes over og mellomlagres 
mens opprinnelig fundament ble gravd opp og revet. Pelling for nytt fundament til bukk 
8. Gamle stålrør, vaiere og andre etterlatenskaper skulle fjernes. Store norske sto for 
leveranse av peletømmer 

Utførelse: Lnss etablerte snøvei rundt bukk 8 og pelet 2 midlertidige peler for 
mellomlagring av bukk. AF løftet bukken over på midlertidig fundament. Lnss rev og 
gravde bort eksisterende fundament. Når eksisterende fundament ble gravd bork kunne 
man se hvordan fundamentet var bygd opp og hvor dypt det sto. Det ble målt ut nye 
punkter av landmåler. Nytt fundament ble da pelet rett i fjell siden området var gravd ut. 
Etter at fundamentet var bygd, ble det tilfylt med eksisterende masser. Bukken ble løftet 
over til nytt fundament og midlertidig fundament fjernet. Området ble ryddet og gamle 
stålrør ble kappet under bakken høsten 22. 

Utstyr:  

• Borerigg for pelling  
• To stykk kompressorer for nok luft til å borre 15 toms hull  
• Gravemaskin for setting av peletømmer og arbeid med gammelt fundament 
• Hjullaster og Kranbil for transport av utstyr 

Bilde: Pelelogg bukk 8 Adventdalen/ Gruvedalen  

 

Bukk 8 Adventdalen/ Gruvedalen

Oppdrag: Pele for midlertidig fundament for at bukk 8 skulle flyttes over og mellomlagres
mens opprinnelig fundament ble gravd opp og revet. Pelling for nytt fundament til bukk
8. Gamle stålrør, vaiere og andre etterlatenskaper skulle fjernes. Store norske sto for
leveranse av peletømmer

Utførelse: Lnss etablerte snøvei rundt bukk 8 og pelet 2 midlertidige peler for
mellomlagring av bukk. AF løftet bukken over på midlertidig fundament. Lnss rev og
gravde bort eksisterende fundament. Når eksisterende fundament ble gravd bork kunne
man se hvordan fundamentet var bygd opp og hvor dypt det sto. Det ble målt ut nye
punkter av landmåler. Nytt fundament ble da pelet rett i fjell siden området var gravd ut.
Etter at fundamentet var bygd, ble det tilfylt med eksisterende masser. Bukken ble løftet
over til nytt fundament og midlertidig fundament fjernet. Området ble ryddet og gamle
stålrør ble kappet under bakken høsten 22.

Utstyr:

• Borerigg for pelling
• To stykk kompressorer for nok luft til å borre 15 toms hull
• Gravemaskin for setting av peletømmer og arbeid med gammelt fundament
• Hjullaster og Kranbil for transport av utstyr

Bilde: Pelelogg bukk 8 Adventdalen/ Gruvedalen
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Taubanebukker – pilotprosjekt våren 2022 

Arbeidet for vår (SB) del ble igangsatt 25.04.22 i Endalen, og sluttført 24.05.22. 

Etablering av rammen gikk som planlagt. Disse er utført med M20 eller M24 gjengestag og samme 
utførelse som de opprinnelige fundamentene, det ble benyttet dobbeltsidig bulldog i 
sammenføyninger mellom treverk. Bjelkene i rammen ble benyttet som anlegg for motorsag ved 
kapping av pelene for å få et rett og flatt kutt. Pga. dimensjonen på pelene og bjelkene bør sagsverd 
på 15’’ eller mer benyttes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viser ferdig fundament til bukk i flatt terreng. 
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Taubanebukker - pilotprosjekt våren 2022

Arbeidet for vår (SB) del ble igangsatt 25.04.22 i Endalen, og sluttført 24.05.22.

Etablering av rammen gikk som planlagt. Disse er utført med M20 eller M24 gjengestag og samme
utførelse som de opprinnelige fundamentene, det ble benyttet dobbeltsidig bulldog i
sammenføyninger mellom treverk. Bjelkene i rammen ble benyttet som anlegg for motorsag ved
kapping av pelene for å få et rett og flatt kutt. Pga. dimensjonen på pelene og bjelkene bør sagsverd
på 15" eller mer benyttes.

Viser ferdig fundament til bukk i flatt terreng.



 

I sammenføyningen mellom bukk og fundament er det originalt benyttet varierende dimensjoner av 
varierende kvalitet, boltet sammen med et gjennomgående gjengestag. Det er ett festepunkt per 
hjørne. Der disse var i brukbar stand ble de gjenbrukt, og ellers er de erstattet med 4’’6. Det var ikke 
benyttet bulldog her originalt. Vi fant det heller ikke hensiktsmessig å benytte det nå, da trykket som 
kreves for å drive bulldoggen ville medført en viss fare for skade på eksisterende så vel som nye 
konstruksjonskomponenter. Ønsker man å benytte det på et senere tidspunkt anbefaler vi at disse 
presses på før man monterer boksen. 

Som glidesikring var det opprinnelig benyttet dobbelsidig bulldog mellom peler og fundament, dette 
er videreført, men de eksisterende bulldoggene var i en slik forfatning at vi fant det klokt å erstatte 
disse med nye på alle bukkene.  

Viser detaljbilder av sammenføyninger og bulldogger for forankring mellom bukk og 
fundament. 

Viser innfesting med 4’’6 og gjennomgående gjengestag. Låser bjelker på fundament til 
bjelker på bukk. 

I sammenføyningen mellom bukk og fundament er det originalt benyttet varierende dimensjoner av
varierende kvalitet, boltet sammen med et gjennomgående gjengestag. Det er ett festepunkt per
hjørne. Der disse var i brukbar stand ble de gjenbrukt, og ellers er de erstattet med 4"6. Det var ikke
benyttet bulldog her originalt. Vi fant det heller ikke hensiktsmessig å benytte det nå, da trykket som
kreves for å drive bulldoggen ville medført en viss fare for skade på eksisterende så vel som nye
konstruksjonskomponenter. Ønsker man å benytte det på et senere tidspunkt anbefaler vi at disse
presses på før man monterer boksen.

Som glidesikring var det opprinnelig benyttet dobbelsidig bulldog mellom peler og fundament, dette
er videreført, men de eksisterende bulldoggene var i en slik forfatning at vi fant det klokt å erstatte
disse med nye på alle bukkene.

Viser innfesting med 4"6 og gjennomgående gjengestag. Låser bjelker på fundament ti l
bie/ker oå bukk.

Viser detaljbi/der av sammenføyninger og bulldogger fo r forankring mellom bukk og
fundament.



I all hovedsak ble det gjort få utskiftinger av komponenter på bukkene, men der skråavstivere og 
bjelker manglet ble de erstattet med tilsvarende materialer med utgangspunkt i de andre bukkene. 
Eksisterende hull for gjengestag ble naturligvis benyttet til disse reparasjonene der det var mulig. 

 

 

 

Forslag til fremgangsmåte for nye tiltak: 
 
Det foreslås at 6 stk 48x98 (6m lengde) legges ved hver bukk før peling utføres, i tillegg til 
materialene for rammen. Disse skrus sammen til en stiv ramme med kryssavstiving under 
eksisterende bukk og merkes nøye slik at de kan demonteres og remonteres som mal for nytt 
fundament. Dette vil være sterkt nok til midlertidig avstiving og lettere å håndtere enn 3’’8 som ble 
benyttet i pilotprosjektet. Her vil vi anbefale at det benyttes 90mm M8 franske treskruer eller 
tilsvarende i hjørnene for å gi fleksibilitet i montering og demontering, samt styrke nok til å holde 

Enkel skisse av tenkt løsning for avstiving av peler under monteringen. 

Viser nye skråavstivere på bukk 8 i Gruvedalen. Det er kun erstattet der det manglet avstivere. 

I all hovedsak ble det gjort få utskiftinger av komponenter på bukkene, men der skråavstivere og
bjelker manglet ble de erstattet med tilsvarende materialer med utgangspunkt i de andre bukkene.
Eksisterende hull for gjengestag ble naturligvis benyttet t i l disse reparasjonene der det var mulig.

Viser nye skråavstivere på bukk 8 i Gruvedalen. Det er kun erstattet der det manglet avstivere.

Forslag til fremgangsmåte for nye tiltak:

Det foreslås at 6 stk 48x98 (6m lengde) legges ved hver bukk før peling utføres, i tillegg ti l
materialene for rammen. Disse skrus sammen ti l en stiv ramme med kryssavstiving under
eksisterende bukk og merkes nøye slik at de kan demonteres og remonteres som mal for nytt
fundament. Dette vil være sterkt nok ti l midlertidig avstiving og lettere å håndtere enn 3 " 8 som ble
benyttet i pilotprosjektet. Her vil vi anbefale at det benyttes 90mm M8 franske treskruer eller
tilsvarende i hjørnene for å gi fleksibilitet i montering og demontering, samt styrke nok ti l å holde

on 0
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Enkel skisse av tenkt løsningfo r avstiving av peler under monteringen.



fasongen. 7x220mm monteringsskruer benyttes til innfesting ramme/peler. 

 

Vi foreslår at innvendig mål på bukk og peler benyttes fremfor senter eller utvendig, da erfaringer vi 
gjorde oss i pilotprosjektet tilsier at dette gir best resultat. Der hvor bukken står i skrått terreng er 
det ekstra viktig å ha en god ramme som utgangspunkt for siste innmåling før boring og som 
innjustering da gradienten medfører ekstra utfordringer mtp. presisjon (jf. erfaringer fra siste bukk i 
gruvedalen). 

Vi anbefaler at en snekker som kjenner prosjektet følger pelearbeidet, slik at pelene/rammen kan 
justeres før borkaksen fylles til. Arbeidet med finjustering av pelene er utfordrende etter at 
borkaksen er fylt til. Det vil også være hensiktsmessig å ha med snekker for å kappe toppen av pelen 
(den tynneste enden) før stokken slippes i hullet slik at dimensjonen i jordsjiktet og kontaktflaten 
mellom peler og bukk er størst mulig, slik som det ble gjort på de tre siste bukkene i pilotprosjektet.  

 

Kort oppsummert fremgangsmåte for bukker der man etablerer nytt fundament før løft: 
 
1: Oppmåling av pelehull. Fortrinnsvis med ramme som vist tidligere i rapporten. 

2: Boring av pelehull. 

Viser montering av midlertidig avstiving av peler i Endalen. 

fasongen. 7x220mm monteringsskruer benyttes ti l innfesting ramme/peler.

Vi foreslår at innvendig mål på bukk og peler benyttes fremfor senter eller utvendig, da erfaringer vi
gjorde oss i pilotprosjektet tilsier at dette gir best resultat. Der hvor bukken står i skrått terreng er
det ekstra viktig å ha en god ramme som utgangspunkt for siste innmåling før boring og som
innjustering da gradienten medfører ekstra utfordringer mtp. presisjon (jf. erfaringer fra siste bukk i
gruvedalen).

Vi anbefaler at en snekker som kjenner prosjektet følger pelearbeidet, slik at pelene/rammen kan
justeres før borkaksen fylles ti l . Arbeidet med finjustering av pelene er utfordrende etter at
borkaksen er fylt t i l . Det vil også være hensiktsmessig å ha med snekker for å kappe toppen av pelen
(den tynneste enden) før stokken slippes i hullet slik at dimensjonen i jordsjiktet og kontaktflaten
mellom peler og bukk er størst mulig, slik som det ble gjort på de tre siste bukkene i pilotprosjektet.

Kort oppsummert fremgangsmåte for bukker der man etablerer nytt fundament før løft:

l: Oppmåling av pelehull. Fortrinnsvis med ramme som vist tidligere i rapporten.

2: Boring av pelehull.



3: Oppmåling og kapping av peler før de slippes i hullet. (Bør være 30-50cm over eksisterende 
fundament) 

4: Montering av mal/midlertidig ramme til peler for å låse de (OBS!: Påse at den midlertidige rammen 
monteres lavt/høyt nok til å tillate montering av permanent ramme). 

5: Tilfylling av borkaks for permanent låsing. 

6: Etablering av permanent ramme boltet til peler, alternativt med skråavstivere ved behov. 

7: Demontering av midlertidig ramme og kapping av peler. Montering av dobbelsidig bulldog på 
toppen av peler som vist tidligere. 

Slik kan rammene for flere bukker klargjøres før det blir behov for kran, dette vil effektivisere 
arbeidet da man slipper unødige pauser for kran. 

Det anbefales fra vår side (SB) at man ikke erstatter manglende konstruksjonsdeler eller skadede 
deler før løft så langt det er forsvarlig (avgjøres av snekker og kranfører på byggeplass). Ved behov 
for reparasjoner vil det være mer hensiktsmessig å forsterke midlertidig inntil bukken er på nytt 
fundament, mye av hensyn til HMS (arbeidet er tryggere når bukken står støtt på nytt fundament). 

 

 

 

 

 

 

 

Viser bukk 8 i Gruvedalen under arbeidet med 
avstiving før den skal løftes av fundamentet. 

3: Oppmåling og kapping av peler før de slippes i hullet. (Bør være 30-S0cm over eksisterende
fundament)

4: Montering av mal/midlertidig ramme til peler for å låse de (OBS!: Påse at den midlertidige rammen
monteres lavt/høyt nok ti l å tillate montering av permanent ramme).

5: Tilfylling av borkaks for permanent låsing.

6: Etablering av permanent ramme boltet t i l peler, alternativt med skråavstivere ved behov.

7: Demontering av midlertidig ramme og kapping av peler. Montering av dobbelsidig bulldog på
toppen av peler som vist tidligere.

Slik kan rammene for flere bukker klargjøres før det blir behov for kran, dette vil effektivisere
arbeidet da man slipper unødige pauser for kran.

Det anbefales fra vår side (SB) at man ikke erstatter manglende konstruksjonsdeler eller skadede
deler før løft så langt det er forsvarlig (avgjøres av snekker og kranfører på byggeplass). Ved behov
for reparasjoner vil det være mer hensiktsmessig å forsterke midlertidig inntil bukken er på nytt
fundament, mye av hensyn ti l HMS (arbeidet er tryggere når bukken står støtt på nytt fundament).
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Viser bukk 8 i Gruvedalen under arbeidet med
avstivina før den skal leites av fundamentet.



 

 

 

 

Selve løftet vil erfaringsmessig være en rimelig enkel affære, men oppsummeres her: 
 
1: Kranfører og medhjelpere monterer bom og slings slik de ønsker, først når dette er klart og 
strammet opp er det behov for snekker. 

2: Forankring mellom bukk og gammelt fundament kappes, bajonettsag med stålblad, vinkelsliper og 
håndholdt båndsag med stålblad er alle gode alternativ, men der det lar seg gjøre anbefaler vi 
båndsag da disse er mest egnet til oppgaven.  

3: Kranfører og medhjelpere løfter bukken av gammelt fundament og flytter den over mot nytt 
fundament. Når bukken er rett over nytt fundament fjernes eventuelle gamle bulldogger fra 
undersiden av bukken før alt justeres inn og settes ned. 

4: Mens kranteamet demonterer løfteåk/bom og slings kan snekker montere ny innfesting mellom 
bukk og fundament. 

5: Ved behov for reparasjoner på bukk kan nå lift/stillas benyttes trygt.  

Viser heising av taubanebukk fra gammelt fundament til nytt.  

Selve løftet vil erfaringsmessig være en rimelig enkel affære, men oppsummeresher:

l: Kranfører og medhjelpere monterer bom og slings slik de ønsker, først når dette er klart og
strammet opp er det behov for snekker.

2: Forankring mellom bukk og gammelt fundament kappes, bajonettsag med stålblad, vinkelsliper og
håndholdt båndsag med stålblad er alle gode alternativ, men der det lar seg gjøre anbefaler vi
båndsag da disse er mest egnet ti l oppgaven.

3: Kranfører og medhjelpere løfter bukken av gammelt fundament og flytter den over mot nytt
fundament. Når bukken er rett over nytt fundament fjernes eventuelle gamle bulldogger fra
undersiden av bukken før alt justeres inn og settes ned.

4: Mens kranteamet demonterer løfteåk/bom og slings kan snekker montere ny innfesting mellom
bukk og fundament.

5: Ved behov for reparasjoner på bukk kan nå lift/stillas benyttes trygt.

Viser heising av taubanebukkfra gammeltfundament til nytt.
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1 INNLEDNING 
 

 

AF Decom ble engasjert av Store Norske i forbindelse med løfting og flytting av taubanebukker ved 
Longyearbyen på Svalbard. Taubanebukkene er en del av kulturarven på Svalbard og med hensyn 
til sikkerhet, miljø og verneverdi ble det igangsatt et prosjekt med å istandsette taubanebukkene 
som var preget av svekkelser og råteskader. 

 
AF Decom sitt oppdrag gikk ut på å finne en løsning på løfting og flytting av taubanebukkene på 
nye fundamenter. 

 
Den største utfordringen med oppdraget var å sørge for en effektiv løsning som kunne 
refundamentere flere taubanebukker på en sesong. Samtidig ble en viktig oppgave å finne en 
løsning som skulle ivareta det spesielle arktiske underlaget. 

 
 

Figur 1:Oversiktsbilde over plassering av taubanebukker som ble refundamentert. 
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AF Decom ble engasjert av Store Norske i forbindelse med løfting og flytting av taubanebukker ved
Longyearbyen på Svalbard. Taubanebukkene er en del av kulturarven på Svalbard og med hensyn
til sikkerhet, miljø og verneverdi ble det igangsatt et prosjekt med å istandsette taubanebukkene
som var preget av svekkelser og råteskader.

AF Decom sitt oppdrag gikk ut på å finne en løsning på løfting og flytting av taubanebukkene på
nye fundamenter.

Den største utfordringen med oppdraget var å sørge for en effektiv løsning som kunne
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Figur 1:Oversiktsbilde over plassering av taubanebukker som ble refundamentert.
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2 METODE OG GJENNOMFØRING 
 

 

Etter en vurdering av flere alternative løsninger, ble det valgt en løsning med en spesialkran 
montert på en 8x8 lastbærer med belter. Maskinen har da en helt spesiell fremkommelighet på snø 
og frossen mark. 

 
Etter nøye undersøkelser kom vi fram til at krana måtte ha en kapasitet på 12 tonn på 12 meter. 
Da ble valget en 180 tonnmeter kran levert av Skaks AS i Danmark. Lastbærer var en Loggset F12 
levert av Skogservice AS. 

 

Figur 2: Lastbærer påmontert kran. 
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Parallelt som kran ble montert på lastbærer, ble det gjort tester på en metode for å kunne løfte 
disse uten å skade eller sette merker på treverk. AF Decom startet testing av metoder hos Eiva 
Safex i Trondheim hvor AF fikk leie en strekkbenk. 

 
Først ble det testet en løsning med spesialsydd wirestrømpe for kabel. Denne testen viste små 
merker i trevirke. Deretter ble det valgt å bruke vanlige stropper som ble snaret rundt 
tømmerstokken. Det viste seg at denne metoden ikke satte merker i treverket, samtidig som det 
var enklere og mer effektivt å montere. 

 
 
 

 

Figur 3: Testing av spesialtilpasset wirestrømpe i 
strekkbenk 

Figur 4: Testresultater som viser merker i treverket. 
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Parallelt som kran ble montert på lastbærer, ble det gjort tester på en metode for å kunne løfte
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Safex i Trondheim hvor AF fikk leie en strekkbenk.

Først ble det testet en løsning med spesialsydd wirestrømpe for kabel. Denne testen viste små
merker i trevirke. Deretter ble det valgt å bruke vanlige stropper som ble snaret rundt
tømmerstokken. Det viste seg at denne metoden ikke satte merker i treverket, samtidig som det
var enklere og mer effektivt å montere.
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Figur 4: Testresultater som viser merker i treverket.
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Prosjektert løft av taubanebukk 
For å ikke få skjevbelastning i taubanebukken under løft, ble det produsert et spesialtilpasset 
løfteåk. Løfteåket består av en bjelke med flyttbare løftepunkt som kan justeres etter bredde på 
hver enkelt taubanebukk. I hvert løftepunkt ble det montert en utlignings-blokk som sørger for 
samme last i hvert ben på samme side. Deretter kommer det en wire som går over 
utligningsblokken. I hver ende av wiren, var det festet en sylinder for å kunne utligne skjevheter i 
taubanebukken, samtidig gjøre det mulig å løfte en taubanebukk som står veldig skjevt, uten 
skjevbelastning. Skissene under viser prinsippene for anhuking av taubanebukkene. 
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Gjennomført løft av taubanebukk 
 
 

Figur 5: Bilder av rigg og anhuking av første bukk. 
 

Figur 6: Forberedelser før løft. 
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Gjennomført løft av taubanebukk

Figur 5: Bilder av rigg og anhuking av første bukk.
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Figur 6: Forberede/ser før løft.
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Figur 7: Løft og flytt av første taubanebukk, nr. 41, på nytt fundament uten at wire på toppen av 
bukken ble demontert. Ved løft av første taubanebukk ved vinkelstasjon, ble egenvekten på denne 
estimert til 6500kg + løfteutstyr. 

AF

Figur 7: Løft og flytt av første taubanebukk, nr. 41, på nytt fundament uten at wire på toppen av
bukken ble demontert. Ved løft av første taubanebukk ved vinkelstasjon, ble egenvekten på denne
estimert til 6500kg + løfteutstyr.
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Figur 8: Her er blide av bukk nr. 8 på mellomlager, mens det blir ferdigstilt nye fundamenter. 
Egenvekt på bukk nr. 8 ble satt til 8500 kg + løfteutstyr. 

AF

Figur 8: Her er blide av bukk nr. 8 på mellomlager, mens det blir ferdigstilt nye fundamenter.
Egenvekt på bukk nr. 8 ble satt til 8500 kg + løfteutstyr.
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Pilotprosjekt refundamentering av 
bukk nr. 41 Adventdalen

23.12.2022 1

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen til Skjæringa

AskeladdenID: 87889-50

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Supplerende bildedokumentasjon fra bukk nr. 41 til arbeidsrapporten 
fra Svalbard Bygg AS.

Pilotprosjekt refundamentering av
bukk nr. 41 Adventdalen

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen ti l Skjæringa

Askeladden!D: 87889-50

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Supplerende bildedokumentasjon fra bukk nr. 41 ti l arbeidsrapporten
fra Svalbard Bygg AS.
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Pilotprosjekt refundamentering av 
bukk nr. 44 Adventdalen

23.12.2022 1

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen til Skjæringa

AskeladdenID: 87889-53

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Supplerende bildedokumentasjon fra bukk nr. 44 til arbeidsrapporten 
fra Svalbard Bygg AS.

Pilotprosjekt refundamentering av
bukk nr. 44 Adventdalen

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen ti l Skjæringa

Askeladden!D: 87889-53

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Supplerende bildedokumentasjon fra bukk nr. 44 ti l arbeidsrapporten
fra Svalbard Bygg AS.

23.12.2022 c;:::;;?STORE
NOIRSKE

l



23.12.2022 2

Bilde 1:

De 4 første pelene er på plass. 
Dessverre ble 3 av 4 peler snudd 
feil vei. Pelen fremme til venstre i 
bildet står riktig vei, men roten opp 
og toppen i bunnen av hullet.

Bilde 2:

Detaljer fra det nye fundament. 
Konstruksjonsmåte og dimensjoner 
på tømmeret er de samme som på 
det originale.

Bilde 3:

Detaljer fra det gamle fundament.

Bilde l:

De 4 første pelene er på plass.
Dessverre ble 3 av 4 peler snudd
feil vei. Pelen fremme ti l venstre i
bildet står riktig vei, men roten opp
og toppen i bunnen av hullet.

Bilde 2:

Detaljer fra det nye fundament.
Konstruksjonsmåte og dimensjoner
på tømmeret er de samme som på
det originale.

Bilde 3:

Detaljer fra det gamle fundament.
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Bilde 4:

Anhuking og justering av 
løftestropper på pilotprosjektets 
første bukk som ble løftet og flyttet 
til nytt fundament.

Bukke mot Ø.

Bilde 5:

Hjørne av bukken mot SØ.

Bilde 6:

Bukken mot S:

Bilde 4:

Anhuking og justering av
løftestropper på pilotprosjektets
første bukk som ble løftet og flyttet
t i l nytt fundament.

Bukke mot Ø.

Bilde 5:

Hjørne av bukken mot SØ.

Bilde 6:

Bukken mot S:

23.12.2022 3
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Bilde 7:

Hjørne av bukken mot SV.

Bilde 8:

Bukken mot V

Bilde 9:

Hjørne av bukken mot NV.

Bilde 7:

Hjørne av bukken mot SV.

Bilde 8:

Bukken mot V

Bilde 9:

Hjørne av bukken mot NV.

23.12.2022 4
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Bilde 10:

Bukken mot N

Bilde 11:

Hjørne av bukken mot NØ.

Bilde 12:

Detaljer av innfesting av 
løftestropper og løftåg.

Bilde 10:

Bukken mot N

Bilde 11:

Hjørne av bukken mot NØ.

Bilde 12:

Detaljer av innfesting av
løftestropper og løftåg.
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Bilde 13:

Detaljer av innfesting av 
løftestropper og løftåg.

Bilde 14:

Gammelt fundament og bukken 
mot Ø.

Bilde 13:

Detaljer av innfesting av
løftestropper og løftåg.

Bilde 14:

Gammelt fundament og bukken
mot Ø.
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Bilde 15:

Gammelt fundament og hjørne av 
bukken mot SØ.

Bilde 16:

Gammelt fundament og bukken 
mot S.

Bilde 17:

Gammelt fundament og hjørne av 
bukken mot SV.

Bilde 15:

Gammelt fundament og hjørne av
bukken mot SØ.

Bilde 16:

Gammelt fundament og bukken
m o t s .

Bilde 17:

Gammelt fundament og hjørne av
bukken mot SV.
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Bilde 18:

Bukken mot S.

Bilde 19:

Gammelt fundament og hjørne av 
bukken mot NV.

Bilde 20:

Gammelt fundament og bukken 
mot N.

Bilde 18:

Bukken mot S.

Bilde 19:

Gammelt fundament og hjørne av
bukken mot NV.

Bilde 20:

Gammelt fundament og bukken
mot N.
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Bilde 21:

Gammelt fundament og hjørne av 
bukken mot NØ.

Bilde 21:

Gammelt fundament og hjørne av
bukken mot NØ.
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Pilotprosjekt refundamentering av 
bukk nr. 7 Endalen

23.12.2022 1

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen til Skjæringa

AskeladdenID: 87889-72

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Supplerende bildedokumentasjon fra bukk nr. 7 til arbeidsrapporten fra 
Svalbard Bygg AS.

Pilotprosjekt refundamentering av
bukk nr. 7 Endalen

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen ti l Skjæringa

Askeladden!D: 87889-72

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Supplerende bildedokumentasjon fra bukk nr. 7 ti l arbeidsrapporten fra
Svalbard Bygg AS.
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23.12.2022 2

Bilde 1:

Nytt fundament og bukken mot S 
på det gamle fundament.

Bilde 2:

Nytt fundament og hjørne av 
bukken mot SV.

Bilde 3:

Nytt fundament og bukken mot V 
på det gamle fundament.

Bilde l:

Nytt fundament og bukken mot S
på det gamle fundament.

Bilde 2:

Nytt fundament og hjørne av
bukken mot SV.

Bilde 3:

Nytt fundament og bukken mot V
på det gamle fundament.
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Bilde 4:

Nytt fundament og hjørne av 
bukken mot NV.

Bilde 5:

Nytt fundament og bukken mot N 
på det gamle fundament.

Bilde 6:

Nytt fundament og hjørne av 
bukken mot NØ.

Bilde 4:

Nytt fundament og hjørne av
bukken mot NV.

Bilde 5:

Nytt fundament og bukken mot N
på det gamle fundament.

Bilde 6:

Nytt fundament og hjørne av
bukken mot NØ.
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Bilde 7:

Nytt fundament og bukken mot Ø 
på det gamle fundament.

Bilde 8:

Nytt fundament og hjørne av 
bukken mot SØ.

Bilde 9:

Bukken løftes og flyttes til nytt 
fundament.

Bilde 7:

Nytt fundamentpå det gamle f odg bukken mot Øun ament.

Bilde 8:

Nytt fundament o h.
bukken mot SØ. g jørne av

Bilde 9:

Bukken løftes ofundament. g flyttes ti l nytt
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Bilde 10:

Bukken mot Ø.

Bilde 11:

Hjørne av bukken mot SØ.

Bilde 12:

Bukken mot S.

Bilde 10:

Bukken mot Ø.

Bilde 11:

Hjørne av bukken mot SØ.

Bilde 12:

Bukken mot S.
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Bilde 13:

Hjørne av bukken mot SV.

Bilde 14:

Bukken mot V.

Bilde 15:

Hjørne av bukken mot NV.

Bilde 13:

H.jørne av bukken mot SV.

Bilde 14:

Bukken mot V.

Bilde 15:

Hjørne av bukken mot NV.
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Bilde 16:

Bukken mot N.

Bilde 17:

Hjørne av bukken mot NØ.

Bilde 16:

Bukken mot N.

Bilde 17:

Hjørne av bukken mot NØ.
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Pilotprosjekt refundamentering av 
bukk nr. 8 Endalen

23.12.2022 1

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen til Skjæringa

AskeladdenID: 87889-71

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Supplerende bildedokumentasjon fra bukk nr. 8 til arbeidsrapporten fra 
Svalbard Bygg AS.

Pilotprosjekt refundamentering av
bukk nr. 8 Endalen

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen ti l Skjæringa

Askeladden!D: 87889-71

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Supplerende bildedokumentasjon fra bukk nr. 8 ti l arbeidsrapporten fra
Svalbard Bygg AS.
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Bilde 1:

Boring av første pelehull til nytt 
fundament med bukk nr. 8 i 
Endalen.

Bilde 2:

Boring av første pelehull til nytt 
fundament med bukk nr. 8 i 
Endalen.

Bilde 3: 

Kenneth Smedsrud fra LNSS 
undersøker borekaksen for å få mer 
informasjon om bergforholdene.

Bilde l:

Boring av første pelehull t i l nytt
fundament med bukk nr. 8 i
Endalen.

Bilde 2:

Boring av første pelehull t i l nytt
fundament med bukk nr. 8 i
Endalen.

Bilde 3:

Kenneth Smedsrud fra LNSS
undersøker borekaksen for å få mer
informasjon om bergforholdene.
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Bilde 4:

Bukken løftes og flyttes til nytt 
fundament.

Bilde 5:

Bukken mot Ø.

Bilde 6:

Hjørne av bukken mot SØ.
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Bilde 4:

Bukken løftes ofundament. g flyttes til nytt

Bilde 5:

Bukken mot Ø.

Bilde 6:

Hjørne av bukken mot SØ.
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Bilde 7:

Bukken mot S.

Bilde 8:

Hjørne av bukken mot SV.

Bilde 9:

Bukken mot V.
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Bilde 7:

Bukken mot S.

Bilde 8:

Hjørne av bukken mot SV.

Bilde 9:

Bukken mot V.
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Bilde 10:

Hjørne av bukken mot NV.

Bilde 11:

Bukken mot N.

Bilde 12:

Hjørne av bukken mot NØ.

Bilde 10:

Hjørne av bukken mot NV.

Bilde 11:

Bukken mot N.

Bilde 12:

Hjørne av bukken mot NØ.
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Pilotprosjekt refundamentering av 
bukk nr. 8 Gruvedalen

23.12.2022 1

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen til Skjæringa

AskeladdenID: 87889-16

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Supplerende bildedokumentasjon fra bukk nr. 8 til arbeidsrapporten fra 
Svalbard Bygg AS.

Pilotprosjekt refundamentering av
bukk nr. 8 Gruvedalen

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen ti l Skjæringa

Askeladden!D: 87889-16

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Supplerende bildedokumentasjon fra bukk nr. 8 ti l arbeidsrapporten fra
Svalbard Bygg AS.
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Bilde 1:

Materialer og byggegjerde (netting) 
er på plass.

Bilde 2:

Materialer og stillas mv. løftes opp 
til bukken.

Bilde 3: 

Snørensking for kran og etablering 
av vei for borerigg er igangsatt.

Bilde l:

Materialer og byggegjerde (netting)
er på plass.

Bilde 2:

Materialer og stillas mv. løftes opp
ti l bukken.

Bilde 3:

Snørensking for kran og etablering
av vei for borerigg er igangsatt.
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Bilde 4:

Det bygges stillas og byttes 
skråstrevere på bukke før løft og 
flytt av bukken til midlertidig 
fundament.

Bilde 5:

Boreriggen på vei i posisjon for 
boring av pelehuller til midlertidig 
fundament.

Bilde 6:

Boreriggen på vei i posisjon for 
boring av pelehuller til midlertidig 
fundament.

-: - -._7 . .
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Bilde 4:

Det bygges stillas og byttes
skråstrevere på bukke før løft og
flytt av bukken ti l midlertidig
fundament.

Bilde 5:

Boreriggen på vei i posisjon for
boring av pelehuller t i l midlertidig
fundament.

Bilde 6:

Boreriggen på vei i posisjon for
boring av pelehuller t i l midlertidig
fundament.

23.12.2022 3
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Bilde 7:

Boreriggen på vei i posisjon for 
boring av pelehuller til midlertidig 
fundament.

Bilde 8:

Nederst i bildet sees etablert snøvei
for adkomst av maskiner.

Bilde 9:

Skråstrevere byttes og det legges 
opp nye der de eksisterende har 
ramlet ned, antakelig p.g.a. råte.

Bilde 7:

Boreriggen på vei i posisjon for
boring av pelehuller t i l midlertidig
fundament.

Bilde 8:

Nederst i bildet sees etablert snøvei
for adkomst av maskiner.

Bilde 9:

Skråstrevere byttes og det legges
opp nye der de eksisterende har
ramlet ned, antakelig p.g.a. råte.

23.12.2022 4
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Bilde 10:

Kranen på vei i posisjon.

Bilde 11:

Kranens forvogn kjøres opp på 
eikepakker for nivellering. 

Bilde 12:

Kranens forvogn er i ønsket 
posisjon.

Bilde 10:

Kranen på vei i posisjon.

Bilde 11:

Kranens forvagn kjøres opp på
eikepakker for nivellering.
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Bilde 12:

Kranens forvagn er i ønsket
posisjon.

23.12.2022 5
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Bilde 13:

Kranen er i posisjon.

Bilde 14:

Mellom kranen og gravemaskinen 
sees de 2 pelene som skal brukes til 
det midlertidige fundament.

Bilde 15:

Det monteres mer stillas for å 
kunne bytte flere skråstrevere på 
sørsiden av bukken. 
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Bilde 13:

Kranen er i posisjon.

Bilde 14:

Mellom kranen og gravemaskinen
sees de 2 pelene som skal brukes ti l
det midlertidige fundament.

Bilde 15:

Det monteres mer stillas for å
kunne bytte flere skråstrevere på
sørsiden av bukken.

23.12.2022 6
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Bilde 16:

Fastgjøring og kapping av 
skråstrevere.

Bilde 17:

Fastgjøring og kapping av 
skråstrevere.

Bilde 18:

Fastgjøring og kapping av 
skråstrevere.

Bilde 16:

Fastgjøring og kapping av
skråstrevere.

Bilde 17:

Fastgjøring og kapping av
skråstrevere.

Bilde 18:

Fastgjøring og kapping av
skråstrevere.

23.12.2022 7
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Bilde 19:

Anlegget ryddes for å gjøre plass til 
løft og flytt av bukken til midlertidig 
fundament. 

Bilde 20:

Bukken løftes og flyttes til 
midlertidig fundament.

Bilde 19:

Anlegget ryddes for å gjøre plass ti l
løft og flytt av bukken ti l midlertidig
fundament.

Bilde 20:

Bukken løftes og flyttes ti l
midlertidig fundament.

23.12.2022 8



23.12.2022 9

Bilde 21:

Det er kraftige råteskader på alle 4  
peler på det gamle fundament i 
overgangen mellom jord og luft.

Bilde 22:

Det er kraftige råteskader på alle 4  
peler på det gamle fundament i 
overgangen mellom jord og luft.

Bilde 23:

Det er kraftige råteskader på alle 4  
peler på det gamle fundament i 
overgangen mellom jord og luft.

Bilde 21:

Det er kraftige råteskader på alle 4
peler på det gamle fundament i
overgangen mellom jord og luft.

Bilde 22:

Det er kraftige råteskader på alle 4
peler på det gamle fundament i
overgangen mellom jord og luft.

Bilde 23:

Det er kraftige råteskader på alle 4
peler på det gamle fundament i
overgangen mellom jord og luft.

23.12.2022 g
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Bilde 24:

Det er kraftige råteskader på alle 4  
peler på det gamle fundament i 
overgangen mellom jord og luft.

Bilde 25:

Det pigges rundt de eksisterende 
pelepunktene for å frittlegge pelen 
slik vi får mest mulig av det 
originale fundament under 
bakkenivå dokumentert.

Bilde 26:

Etter å ha fjernet det øverste 
jordlag ble pelene reinskåret slik at 
de individuelle pelepunktet kunne 
bli målt nøyaktig inn.M
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Bilde 24:

Det er kraftige råteskader på alle 4
peler på det gamle fundament i
overgangen mellom jord og luft.

Bilde 25:

Det pigges rundt de eksisterende
pelepunktene for å frittlegge pelen
slik vi får mest mulig av det
originale fundament under
bakkenivå dokumentert.

Bilde 26:

Etter å ha fjernet det øverste
jordlag ble pelene reinskåret slik at
de individuelle pelepunktet kunne
bli målt nøyaktig inn.

23.12.2022 10
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Bilde 27:

De 2 første pelene til det nye 
fundament er på plass.

Bilde 28:

Etter endt pigging bores det nye hul 
i samme posisjon som de 
opprinnelige. De nye hullene har en 
dybde på sirka 7,5 meter +/-.

Bilde 29:

Det nye fundament er på plass og 
klart for å ta imot bukken.

r
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Bilde 27:

De 2 første pelene ti l det nye
fundament er på plass.

Bilde 28:

Etter endt pigging bores det nye hul
i samme posisjon som de
opprinnelige. De nye hullene har en
dybde på sirka 7,5 meter+/- .

Bilde 29:

Det nye fundament er på plass og
klart for å ta imot bukken.

23.12.2022 11
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Bilde 30:

Bukken løftes og flyttes tilbake på 
fundamentet.

Bilde 31:

Bukken løftes og flyttes tilbake på 
fundamentet.

Bilde 30:

Bukken løftes og flyttes tilbake på
fundamentet.

Bilde 31:

Bukken løftes og flyttes tilbake på
fundamentet.

23.12.2022 12
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Bilde 32:

Bukken er tilbake og fiksert på det 
nye fundamentet.

Bukken mot N.

Bilde 33:

Hjørne av bukken mot NØ.

Bilde 34:

Bukken mot Ø

Bilde 32:

Bukken er tilbake og fiksert på det
nye fundamentet.

Bukken mot N.

Bilde 33:

Hjørne av bukken mot NØ.

Bilde 34:

Bukken mot Ø

23.12.2022 13
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Bilde 35:

Hjørne av bukken mot SØ

Bilde 36:

Bukken mot S.

Bilde 37:

Hjørne av bukken mot SV

" ( \ ' y / , , .
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Bilde 35:

Hjørne av bukken mot SØ

Bilde 36:

Bukken mot S.

Bilde 37:

Hjørne av bukken mot SV

23.12.2022 14
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Bilde 38:

Bukken mot V.

Bilde 39:

Hjørne av bukken mot NV

Bilde 38:

Bukken mot V.

Bilde 39:

Hjørne av bukken mot NV

23.12.2022 15



Pilotprosjekt refundamentering av 
bukk nr. 8 Gruvedalen

23.12.2022 1

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen til Skjæringa

AskeladdenID: 87889-15

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Bildedokumentasjon fra pelehull NV på bukk nr. 8. Supplement til 
arbeidsrapporten fra Svalbard Bygg AS.

Pilotprosjekt refundamentering av
bukk nr. 8 Gruvedalen

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen ti l Skjæringa

Askeladden!D: 87889-15

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Bildedokumentasjon fra pelehull NV på bukk nr. 8. Supplement ti l
arbeidsrapporten fra Svalbard Bygg AS.

23.12.2022 c;:::;;?STORE
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Bilde 1:

Det pigges rundt det NV pelepunkt 
for å blottlegge tømmeret slik det 
kan innhentes dokumentasjon om 
fundamenteringen under bakken.

Bilde 2:

Diameteren på pelen ble målt til 
42cm rett over det horisontal 
tømmer som er plasser under 2 og 
2 peler i trassens lengderetning.

Bilde 3:

Den siste rest av pelen ble forsiktig 
fjernet slik det var mulig å se senter 
på pelens plassering.

Bilde l:

Det pigges rundt det NV pelepunkt
for å blottlegge tømmeret slik det
kan innhentes dokumentasjon om
fundamenteringen under bakken.

Bilde 2:

Diameteren på pelen ble målt t i l
42cm rett over det horisontal
tømmer som er plasser under 2 og
2 peler i trassens lengderetning.

Bilde 3:

Den siste rest av pelen ble forsiktig
fjernet slik det var mulig å se senter
på pelens plassering.

23.12.2022 2
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Bilde 4:

Innmåling av pelepunktet for boring 
markert med spray slik det er 
enklere å få borekrona i posisjon. 

Bilde 5:

Boretårnet er i posisjon og det ble 
prøveboret forsiktig i det 
horisontalt liggende tømmer, dels 
for å se hvordan tømmeret 
reagerte og dels for å oppnå størst 
mulig presisjon på hullet.

Bilde 6:

Formodningen om kraftig 
rundtømmer under pelene blir ble 
bekreftet da vi begynte å bore.

Bilde 4:

Innmåling av pelepunktet for boring
markert med spray slik det er
enklere å få borekrona i posisjon.

Bilde 5:

Boretårnet er i posisjon og det ble
prøveboret forsiktig i det
horisontalt liggende tømmer, dels
for å se hvordan tømmeret
reagerte og dels for å oppnå størst
mulig presisjon på hullet.

Bilde 6:

Formodningen om kraftig
rundtømmer under pelene blir ble
bekreftet da vi begynte å bore.

23.12.2022 3



Pilotprosjekt refundamentering av 
bukk nr. 8 Gruvedalen

23.12.2022 1

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen til Skjæringa

AskeladdenID: 87889-15

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Bildedokumentasjon fra pelehull SV på bukk nr. 8. Supplement til 
arbeidsrapporten fra Svalbard Bygg AS.

Pilotprosjekt refundamentering av
bukk nr. 8 Gruvedalen

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen ti l Skjæringa

Askeladden!D: 87889-15

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Bildedokumentasjon fra pelehull SV på bukk nr. 8. Supplement ti l
arbeidsrapporten fra Svalbard Bygg AS.

23.12.2022 c;:::;;?STORE
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l



23.12.2022 2

Bilde 1:

På de siste 2 pelehullene ble det 
brukt minigraver til å fjerne 
løsmassene med hvilket gjorde 
piggingen rundt pelene mer 
effektiv.

Bilde 2:

Diameteren på pelen ble målt til 
29cm rett over det horisontal 
tømmer (svill) som er plasser under 
2 og 2 peler i trassens 
lengderetning.

Bilde 3:

Den siste rest av pelen ble forsiktig 
fjernet slik det var mulig å se senter 
på pelens plassering. På bildet sees 
også sammenføyningen mellom 
pelen og svill som er gjort med 
bindhaker i dette tilfelle.

Bilde l:

På de siste 2 pelehullene ble det
brukt minigraver ti l å fjerne
løsmassene med hvilket gjorde
piggingen rundt pelene mer
effektiv.

Bilde 2:

Diameteren på pelen ble målt t i l
29cm rett over det horisontal
tømmer (svill) som er plasser under
2 og 2 peler i trassens
lengderetning.

Bilde 3:

Den siste rest av pelen ble forsiktig
fjernet slik det var mulig å se senter
på pelens plassering. På bildet sees
også sammenføyningen mellom
pelen og svill som er gjort med
bindhaker i dette tilfelle.

23.12.2022 2
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Bilde 4:

Innmåling av pelepunktet for boring 
markert med spray slik det er 
enklere å få borekrona i posisjon. 

Bilde 4:

Innmåling av pelepunktet for boring
markert med spray slik det er
enklere å få borekrona i posisjon.

23.12.2022 3



Pilotprosjekt refundamentering av 
bukk nr. 8 Gruvedalen

23.12.2022 1

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen til Skjæringa

AskeladdenID: 87889-15

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Bildedokumentasjon fra pelehull NØ på bukk nr. 8. Supplement til 
arbeidsrapporten fra Svalbard Bygg AS.

Pilotprosjekt refundamentering av
bukk nr. 8 Gruvedalen

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen ti l Skjæringa

Askeladden!D: 87889-15

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Bildedokumentasjon fra pelehull NØ på bukk nr. 8. Supplement ti l
arbeidsrapporten fra Svalbard Bygg AS.

23.12.2022 c;:::;;?STORE
NOIRSKE

l



23.12.2022 2

Bilde 1:

Diameteren på pelen ble målt til 
38cm rett over det horisontal 
tømmer som er plasser under 2 og 
2 peler i trassens lengderetning.

Den siste rest av pelen ble forsiktig 
fjernet slik det var mulig å se senter 
på pelens plassering.

Bilde 2:

Innmåling av pelepunktet for boring 
markert med spray slik det er 
enklere å få borekrona i posisjon. 

Boretårnet er i posisjon og det ble 
prøveboret forsiktig i det 
horisontalt liggende tømmer, dels 
for å se hvordan tømmeret 
reagerte og dels for å oppnå størst 
mulig presisjon på hullet.

Bilde 3:

I takt med at dybden på hullet økte 
kunne det bores i et høyere tempo.

Bilde l:

Diameteren på pelen ble målt t i l
38cm rett over det horisontal
tømmer som er plasser under 2 og
2 peler i trassens lengderetning.

Den siste rest av pelen ble forsiktig
fjernet slik det var mulig å se senter
på pelens plassering.

Bilde 2:

Innmåling av pelepunktet for boring
markert med spray slik det er
enklere å få borekrona i posisjon.

Boretårnet er i posisjon og det ble
prøveboret forsiktig i det
horisontalt liggende tømmer, dels
for å se hvordan tømmeret
reagerte og dels for å oppnå størst
mulig presisjon på hullet.

Bilde 3:

I takt med at dybden på hullet økte
kunne det bores i et høyere tempo.

23.12.2022 2
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Bilde 4:

Formodningen om kraftig 
rundtømmer under pelene blir ble 
bekreftet da vi begynte å bore. 
Tømmeret lå fastfrosset hvilket 
gjorde

Bilde 5:

Pelen ble gyst fast med sirka 100L 
ferdigbetong tilsatt strøsand før 
den resterende del av hullet ble fylt 
med borkaks.

Bilde 6:

Slik ble resultatet etter omfylling av 
pelen.

Bilde 4:

Formodningen om kraftig
rundtømmer under pelene blir ble
bekreftet da vi begynte å bore.
Tømmeret lå fastfrosset hvilket
gjorde

Bilde 5:

Pelen ble gyst fast med sirka lOOL
ferdigbetong tilsatt strøsand før
den resterende del av hullet ble fylt
med borkaks.

Bilde 6:

Slik ble resultatet etter omfylling av
pelen.

23.12.2022 3



Pilotprosjekt refundamentering av 
bukk nr. 8 Gruvedalen

23.12.2022 1

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen til Skjæringa

AskeladdenID: 87889-15

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Bildedokumentasjon fra pelehull SØ på bukk nr. 8. Supplement til 
arbeidsrapporten fra Svalbard Bygg AS.

Pilotprosjekt refundamentering av
bukk nr. 8 Gruvedalen

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen ti l Skjæringa

Askeladden!D: 87889-15

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Bildedokumentasjon fra pelehull SØ på bukk nr. 8. Supplement ti l
arbeidsrapporten fra Svalbard Bygg AS.
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Bilde 1:

Det pigges rundt det SØ pelepunkt 
for å blottlegge tømmeret slik det 
kan innhentes dokumentasjon om 
fundamenteringen under bakken.

Bilde 2:

Diameteren på pelen ble målt til 
4cm rett over det horisontal 
tømmer som er plasser under 2 og 
2 peler i trassens lengderetning.

Bilde 3:

Den siste rest av pelen ble forsiktig 
fjernet slik det var mulig å se senter 
på pelens plassering. 

Bilde l:

Det pigges rundt det SØpelepunkt
for å blottlegge tømmeret slik det
kan innhentes dokumentasjon om
fundamenteringen under bakken.

Bilde 2:

Diameteren på pelen ble målt t i l
4cm rett over det horisontal
tømmer som er plasser under 2 og
2 peler i trassens lengderetning.

Bilde 3:

Den siste rest av pelen ble forsiktig
fjernet slik det var mulig å se senter
på pelens plassering.

23.12.2022 2



Pilotprosjekt 
- rydding av gammel wire

23.12.2022 1

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen til Skjæringa

AskeladdenID: 87889-70 - 87889-61

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Bemerkning fra RA: Vi har gjort en rask vurdering. 
Forutsatt at taubanebukkene som ryddes blir dokumentert med foto 
før- og etter, og at dokumentasjonen innarbeides i sluttrapporten for 
pågående istandsettingstiltak jf. vårt vedtak datert 01.03.2022 har vi 
ingen merknader til tiltaket.

Pilotprosjekt
- rydding av gammel wire

Navn på eiendom: Taubaneanlegget fra Adventdalen ti l Skjæringa

Askeladden!D: 87889-70- 87889-61

Type objekt: Annet tekn-ind. minne

Eier: NFD

Vernestatus: Vedtaksfredet

adresse: Longyearbyen arealplanområde (2111)

Foto/tekst: Christoffer Snaprud Christensen

Dato: 18/8-2022

Andre opplysninger: Bemerkning fra RA: Vi har gjort en rask vurdering.
Forutsatt at taubanebukkene som ryddes blir dokumentert med foto
før- og etter, og at dokumentasjonen innarbeides i sluttrapporten for
pågående istandsettingstiltakjf. vårt vedtak datert 01.03.2022 har vi
ingen merknader ti l tiltaket.
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Bilde 1:

Bukk 9. AskeladdenID: 87889-70

Bilde 2:

Bukk 10. AskeladdenID: 87889-69

Bilde 3:

Bukk 11. AskeladdenID: 87889-68

Bilde l:

Bukk 9. AskeladdenlD: 87889-70

Bilde 2:

Bukk 10. AskeladdenlD: 87889-69

Bilde 3:

Bukk 11. AskeladdenlD: 87889-68

23.12.2022 2
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Bilde 4:

Bukk 12. AskeladdenID: 87889-67

Bilde 5:

Bukk 13. AskeladdenID: 87889-66

Bilde 6:

Bukk 14. AskeladdenID: 87889-65

Bilde 4:

Bukk 12. AskeladdenlD: 87889-67

Bilde 5:

Bukk 13. AskeladdenlD: 87889-66

Bilde 6:

Bukk 14. AskeladdenlD: 87889-65

23.12.2022 3
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Bilde 7:

Bukk 15. AskeladdenID: 87889-64

Bilde 8:

Bukk 9. AskeladdenID: 87889-63

Bilde 9:

Bukk 9. AskeladdenID: 87889-62

[

Bilde 7:

Bukk 15. AskeladdenlD: 87889-64

Bilde 8:

Bukk 9. AskeladdenlD: 87889-63

Bilde 9:

Bukk 9. AskeladdenlD: 87889-62
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Bilde 10:

Bukk 9. AskeladdenID: 87889-61

Bilde 12:

Den gamle wire ble transportert 
ned til Vinkelstasjonen hvor det ble 
klippet opp og levert til 
miljøstasjonen.

Bilde 13:

Totalt ble det levert 680KG med 
gammel wire.
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Bilde 10:

Bukk 9. AskeladdenlD: 87889-61

Bilde 12:

Den gamle wire ble transportert
ned ti l Vinkelstasjonen hvor det ble
klippet opp og levert t i l
miljøstasjonen.

Bilde 13:

Totalt ble det levert 680KG med
gammel wire.
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