Rapport fra studietur til Longyearbyen, Svalbard,
i forbindelse med diplomoppgave i arkitektur

Høsten 2017 dro jeg på en studietur til Longyearbyen. Utgangspunktet for turen var å gjøre
undersøkelser i forbindelse med diplomoppgaven jeg gjør nå, tiende semester, vår 2017, ved
NTNU. Diplomoppgaven er en oppgave der jeg skal prosjektere folkehøyskole på Svalbard.
Dette er et reelt initiativ på Svalbard og en oppgave jeg fant interessant i og med at Svalbard er
et samfunn i stor transformasjon. Folkehøyskolen som oppgave skal sees på som en del av en
denne stedsutvikling og diplomoppgaven ønsker vi at skal resultere i en skisseoppgave som kan
brukes som en mulighetstudie for hva en folkehøyskole kan være i Longyearbyen.
Jeg besøkte Longyearbyen fra 14. til 20. oktober 2016. Da jeg ikke hadde vært i Longyearbyen
tidligere, brukte jeg dagene på ulike undersøkelser for å bli kjent med byen. En del av arbeidet
var å kartlegge, undersøkte og besøkte mulige plasseringer for skolen. I løpet av oppholdet
var jeg i møte med Lokalstyret, kommunen der oppe, interimstyret i Svalbard Folkehøyskole,
turistnæringen, Visit Svalbard, og LPO sin avdeling der oppe. Disse møtene brukte vi på å
diskutere skolens rolle i byen, mulig plassering og høre om visjoner og tanker om skolen
og byens utvikling. I tillegg var vi med Store Norske til Svea, en gruveby en liten flytur fra
Longyearbyen, som har blitt vurderte som en mulig plassering i media.
I løpet av oppholdet fikk jeg et dypere innblikk i Longyearbyen som samfunn. En av de mest
overraskende observasjonene jeg gjorde under oppholdet var hvor lite miljøvennlig befolkningen
i Longyearbyen lever, disse observasjonene gjorde at miljø skal bli en viktig del av oppgaven. At
turen ble gjennomført såpass tidlig var viktig for å finne riktig fokus for oppgaven.
Byggeskikk i Longyearbyen kan
oppleves som noe tilfeldig. Typehus fra
fastlandet dominerer bygningsamassen
i byen. Disse er tilpasset til klimaet kun
ved at de står på peler.
Behovet for lagring i bolig er stort på
Svalbard. Typehusene har ikke blitt
tilpasset dette behovet, og resultatet av
pelefundamenteringen er at typehusene
mangler kjelleretasjen, der mye av
lagringsplassen var lokalisert. Dette er
kanskje en av grunnene til at det lagres
mye utenfor husene i byen og bybildet
virker noe rotete.

