Rapport fra studietur til Svalbard, februar 2019.
Tidspunkt: 4.-11. februar 2019.
Studenter: Frida Røed Skaara og Lotte Bull Berg v/ Bergen Arkitekthøgskole.
I forbindelse med diplomoppgaven «Adapting debris – rethinking resources at Svalbard» dro vi
opp til Svalbard på studietur.
For å komme i gang med oppgaven var det både vesentlig og viktig å reise oppover så tidlig som
mulig, for å kunne få en større forståelse av stedet, stedsidentiteten og komme i kontakt med
menneskene som bor der.
På forhånd hadde vi lagt en klar plan for alle dagene, men etter som dagene gikk og menneskene
vi møtte underveis, ble en del ting forandret, noe som var til det positive.
Det er et lite samfunn, hvor det var lett å komme i kontakt med beboerne.
Hovedfokuset for turen var å se nærmere på problematikken rundt havavfall og avfallshåndtering i
Longyearbyen, i tillegg til å studere livet, menneskene og bebyggelsen der.
I løpet av studieturen snakket vi og ble kjent med både mennesker som bor og var på besøk i
Longyearbyen. I tillegg fikk vi en god oversikt over byen og dagens situasjon. Vi fikk gjort registreringer som foto, intervjuer og tegninger, i tillegg til mye vandring i terrenget, for å få en helhetsoversikt. Vi har både sett og fått høre at det er mange utfordringer Svalbard står overfor i fremtiden, og at det er mange områder som kan tas tak i å jobbe med.
I etterkant av turen ønsker vi å jobbe videre med strategier for stedsutviklingen i Longyearbyen,
samt å kunne bevare den lokale identiteten og stedets kvaliteter i kombinasjon med den stadig
voksende turismen.
Det har vært en veldig givende og interessant tur, som har gitt og flere ideer og inspirasjon til å
jobbe videre med oppgaven.
Vi vil med dette takke Afag for støtte til å dra på studietur.
Frida Røed Skaara og Lotte Bull Berg

Reisedagbok, Longyearbyen.
Mandag 4. februar		
				

Ankomst Longyearbyen, Svalbard.
Møte på UNIS - fremlegging av klimarapport ”Klima på Svalbard 2100”

Tirsdag 5. februar 		
Første registreringsdag i Longyearbyen.
				
Samtale med studentene vi bodde med.
				Møte på Lokalstyret.
				
Møte med Greg Tsouloufris (”lokal” turist).

Onsdag 6. februar		
Utflukt til Bolterdalen.
				
Vandring i sentrum, foto og samtaler.
				
Intervju med lokale på Svalbardbutikken.
				
”Saving Svalbard? Contested value and conservation practices” ved Dr.
				Samantha Saville, Longyearbyen Folkebibliotek.

Torsdag 7. februar 		
Utflukt til Tempelfjorden.
				Foto og registrering.

Fredag 8. februar 		
Møte med Kjersti Olsen Ingerø, teknisk sjef, Longyearbyen Lokalstyre.
				
Vandring langs havneområdet.
				
Møte med Hans Petter Lauritsen, driftsleder på avfallsstasjonen, Long				yearbyen.
				
Møte med Silje Hagen, Svalbard Turn - aktiv i friluft.

Lørdag 9. februar		
Registreringer og vandring.
				Samtale med turistinformasjonen.
				Svalbard museum.

Søndag 10. februar		
Kartlegging av siste delen av Longyearbyen.
				Besøk i kirken.
				Pakke og vaske ut.

Mandag 11. februar

Hjemreise; Longyearbyen - Oslo - Bergen.

