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Sentrum av Andenes
sett fra det gamle
fyrtårnet. Et fiskevær
som med årene har
utviklet seg til et tettsted,

FELTARBEID

I februar 2020 reiste jeg til Andenes. Andenes
ligger i Andøy kommune og er en del av øyene
som tilhører Vesterålen. Målet med oppholdet
var å bli kjent med samfunnet og de aktuelle
problemstillingene som Andenes står ovenfor
fra innsiden. Feltarbeidet la grunnlag for kartlegging og analyse, for valg av informanter og
for gjennomføring av intervjuer, over en periode på to uker.

I løpet av feltarbeidet fikk jeg oppleve de ustabile værforholdene som vinteren ofte kan by
på, fra storm til strålende sol og snøfokk. Jeg
fikk også oppleve ekstremværet Elsa, som satte
samtlige Widerøe-fly i regionen på bakken. Den
høye vannstanden som stormfloa førte med seg
gjorde det tydelig at stigning i havnivå vil få store konsekvenser langs kysten, selv om Andøya
ikke ble så hardt rammet som andre steder.
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Det ustabile været, den iskalde vinden,
og et samfunn tett på havet ledet meg
inn på en dreining mot hvordan jeg
som landskapsarkitekt kan bidra til å
planlegge gode offentlige uterom når
klima legger begrensninger.
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På Andøya er avstandene store. I
løpet av felarbeidet ble det lagt ned
mange timer på å kjøre rundt og
observere de store landskapene.
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BAKGRUNN FOR PROSJEKT
Å legge grunnlag for levende lokalsamfunn
i distriktene er et nasjonalt mål som forsøker å
bøte på den stadig høyere andelen unge som
flytter fra bygd til by. I hvilken grad, eller hvilken
form offentlige rom og møteplasser kan virke inn
på bostedsattraktivitet og tilflytting er et stort og
viktig spørsmål å stille. Oppgaven ser på stedsutvikling i Nord-Norge, og utforsker hvilken betydning uterom har for å bygge sterke og attraktive tettsteder.
Hvordan planlegge offentlige rom og møteplasser tilpasset et værhardt kystlandskap?
Med mål om å komme nærmere inn i de dynamikkene som preger bruk og opplevelse av
uterom langs kysten, ble det naturlig å selv reise til et kystsamfunn. Valget falt på Andøya og
Andenes. Kystkommunen Andøya i Vesterålen
er valgt som caseområde av to grunner; statusen
som omstillingskommune og de klimatiske forutsetningene på denne delen av norskekysten.

FELTARBEID

Med beliggenhet ytterst ut mot storhavet, er klimaet på Andøya det man gjerne kan kalle værhardt.
Andenes har fått stor dekning nasjonalt og internasjonalt det siste året på grunn av nedleggelsen av flystasjonen, men også på grunn av
en mer positiv hendelse - konkurransen om nytt
hvalmuseet, The Whale. Til tross for dystre statistikker koblet til tap av arbeidsplasser og nedgang i befolkningen, presenteres informasjon
gjennom nyhetsartikler og sosiale media med en
optimisme og positiv holdning til utvikling og til
framtidsutsiktene. Det er både en satsningsvilje
og optimisme her som gjør at det er et spennende sted å dykke nærmere ned i.
Gjennom prosjektet ble intervjuer og observasjonen fra ukene på Andenes det vitkigste empiriske materialet til oppgaven. Funn som kom
frem av å snakke med andøyværinger ble til
prinsipper for bedre tilpassing av uterom til værharde kystlandskap, og en katalog med typer
uterom - typologier - som man kan finne i gamle
fiskevær og kystsamfunn.
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UTDRAG FRA
UTEROMSTYPOLOGIER
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- Jeg går ofte ned i Værret og til
Fyrvika, her kan man se konturene av
de gamle tresvillene og følge historien
helt ned til fyret. Noen ganger går jeg
ned til havna for å se på båtene, slik
jeg ofte gjorde som unge (L3)

FELTARBEID

ANDENES

