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var att undersöka och få bättre förståelse för 
relationen mellan natur, kultur, landskap, 
människa, teknik och miljö i ett av världens 
nordligaste samhälle, vars extrema klimat med 
rådande istid och mycket mörker, framstår 
som en skrämmande boplats för människor. 
Finns det möjlighet för arkitekturen att vara 
något förutom ett konstruktivt skydd mot 
isbjörn, väder och vind?

Hur skapar man arkitektur för sociala och kulturella 
sammanhang på en plats som framstår som en 
ogästvänlig boplats för människor?

Rumsprogram
1. Vindfång/Kapprum - obemannad garderob 
med öppen/låsbar avhängning och skoställ, 
samt mindre sitt-/väntyta och tillgång till wc.

2. “Friyta” 600-680 kvm - foajéyta i 1-
2 plan med mer eller mindre privata sitt-
/uppehållsytor för fi ka, väntan, läsning, 
stickning, galleri/utställning och multimedia, 
inkl hiss/trappa, uppvärmningspentry, wc, städ 
och förråd.

2.1 Info-/biljettdisk - med tillgång till 
backoffi ce, vilorum, lunchrum och 
personaltoalett.

2.2 Kaffebar - inkl kök/pentry och med 
tillgång till vilorum, lunchrum och 
personaltoalett. Kapacitet - vardagsservering, 
samt catering och servering vid större 
arrangemang.

2.3 Bibliotek - barn-/vuxen-/lokalsamling för 
ca 50 hyllmeter (1700 titlar), lässal, mediatek, 
lånedisk och mindre design-/hantverksbutik, 
och med tillgång till backoffi ce, vilorum, 
lunchrum och personaltoalett.

3. Kombinationssal 400 kvm - biograf/
teater(dans/konsert)/mässa  med en kapacitet 
på ca 260-600 pers, inkl scen, med tillgång till 

Program              Allaktivitetshus

Yta:
1200-2800 kvm

Antal arbetsplatser:
5-10 st

Behov:
Biograf/storsal
Allaktivitetsrum
Lagerlokaler

Tomt:
Nära till naturen och samhället.
Fantastisk utsikt över Isfjorden, 
Longyeardalen och Adventsdalen.
Nära till bostadsområden, service och barn-
/ungdomsverksamhet.

Önskvärd mål: 
Plats för aktiva och oförpliktade möten; ett 
Campus Kultur som fungerar som knutpunkt 
dygnet runt.
Möjlighet till fl exibel användning och effektiv 
kvm-användning, samt kunna användas i olika 
kulturaktiviteter; musik, dans, revy, cirkus, 
idrott, litteratur, språk och multikulturellt 
arbete och dessutom     passa i sammanhang 
av olika skalor; för öppet hus, mässor och 
konferenser.

utsikt över LYB och god kontakt med “friytan” 
på samtliga plan genom stora öppningsbara 
partier samt vissa direkt angränsande 
allaktivitetsrum.

3.1 Teknikrum

3.2 Lagerlokal och fl ygelgarage

3.3 Verkstad kombinerat med allaktivitetsrum

3.4 In-/utlastning

3.5 Loge för omklädning kombinerat med 
allaktivitetsrum

4. Övningslokaler 10-20 kvm/rum - för sång/
teater/dans/yoga/pilates med tillgång till wc 
och förråd.

5. Allaktivitetsrum 10-20 kvm/rum - för 
föreningsverksamhet/föreläsning/möten/
workshops/hobbyverksamhet/multimedia, inkl 
handfat/pentry, med tillgång till wc och förråd.

6. Defi nierade utomhusarealer t ex 
entréterrass eller balkong inkl belysning och 
anpassningsbara vindavskiljare för att “ankra” 
byggnaden
6.1 Bil och scooterparkering m motorvärmare.

Plats
Longyearbyen (LYB) vid Adventsfjorden på 
Svalbard, 78 grader N 16 grader Q, unik för 
sin belägenhet som världens nordligaste stad, 
där extremt arktiskt klimat gör sig gällande 
i 9 månader lång vinter, låga temperaturer, 
vind och snöblåst. Svalbard omfatts i Arktis, 
tillsammans med delar av Ryssland, Alaska, 
Kanada, Grönland, Skandinavien och Norra 
ishavet och är till stora delar täckt av packis 
och drivis. 

LYB är det norska administartiva sätet 
på Svalbard och infattar en yta på 242 
kvkm (tätort 7 kvkm), avgränsat av 
Miljövärnsdepartementet.

Målgrupp
Då det aldrig funnits någon infödd 
befolkning på Svalbard, betraktades det 
som ingenmansland tills Svalbardtraktaten 
förhandlades fram i samband med 
fredsförhandlingarna efter första världskriget. 
Norge fi ck suveränitet över ögruppen. Norska 
lagar gäller och Norge ansvar för miljö och 
naturvård. Enligt avtalet skall Svalbard vara 
neutralt och permanent en demilitariserad 
zon. De största folkgrupperna på Svalbard 
idag är en ung befolkning av män/kvinnor 

Longyearbyen

Barentsburg

Sveagruvan

Ny Ålesund

Pyramiden

(60%/40%);  i åldern 20-45, barn/ungdomar 
i åldern <20år och äldre i åldern >45år 
(inkl någon enstaka pensionärer) från 
Norge, Thailand, Sverige och Ryssland. 
Förutom dessa var enligt statistik över 20 
nationaliteter respresenterade på Svalbard år 
2005.
Gruvindustrin, forskning och turism är 
de främsta arbetsgivarna, samt därefter 

sysselsättning inom samhällsservice. Dessutom 
upptar studenter en stor del av befolkningen 
då LYB har ett universitet för polarforskning, 
UNIS.
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Tomt
Aktuell plats för projektering:
Tillbyggnad till Naeringsbygget, beslutat i 
februari 2008.
Naeringsbygget hyr redan idag ut lokaler 
för kulturaktiviteter och har dessutom 
nära tillgång till befi ntlig serviceutbud 
och lättåtkomligt för barn ocht ungdomar. 
Möjligheten till framtida utveckling är dock 
begränsad pga tomtsituationen; grönståk och 
skyddzon för kulturminne, samt medverkar 
tillbyggnaden till omotiverad förtätning och 
pga bist på yta har byggnaden minimerats till 
endast en biograf/storsal som inte längre tycks 
vara en mötesplats eller ett allaktivitetshus.

Projektets förslag:
Fristående byggnad på tomt i utkanten på 
LYB, med nära till natur, service, barn-
/ungdomsverksamhet, samt det största 
bostadsområdet. Tomten har dessutom  
fantastisk och representativ utsikt över 
Isfjorden, Longyeardalen och Adventsdalen. 
Stor möjligthet för framtida utveckling. 

Longyearbyen, Svalbard
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Klimat/Säsong
Svalbards klimat är högarktiskt, dvs kallt, 
blåsigt, torrt (mycket lite nederbörd och låg 
luftfuktighet) och permafrost nertill 150-
300 m djup. Mycket lite nederbörd faller på 
Svalbard, lika lite som i Sahara, vilket gör att 
Svalbard är en arktisk öken. Västkusten har 
under vår-sommar-höst (juni-juli-augusti) 
ganska milt klimat, jämfört med övriga platser 
på samma breddgrad, tack vare golfströmmen. 
Medeltemperatur på sommaren + 6 grader 
och på vintern -14 grader, men pga av vind, 
dimma och snöblåst, sänks temperaturen och 
orienteringsförmågan drastiskt. 
Sandstormar är under hösten en vanlig 
föreetelse, och jordbävningar är, dock ett 
mindre, förekommande fenomen. 
LYB ligger i totalt mörker dygnet runt i cirka 
3 månader (från slutet av oktober till början 
av februari) och under evig sol i 4 månader 
(från mitten av april till slutet av augusti). 
Där emellan råder ljusvariationer i form av 
månadslång gryning respektive skymning.

Grönstruktur/Miljö
Svalbard är och ska fortsätta att vara “världens 
bäst bevarade vildmarker”.
Omgivningen blir påträngande då det inte 
fi nns någon naturlig avskärmning. Då man 
inte har vegetation till att rama in och skapa 
sammanhängande ytor tycks bebyggelse och 
friytor något fl ytande. Man förstår då vikten 
av den mest basala grönstruktur och vilket 
identitetsskapande och samlande element 
det är i våra tätorter. Tyvärr är mycket av 
tundran bortbyggd i LYB, utav bebyggelse 
och infrastruktur. I några av de andra 
bosättningarna på ön har man jobbat aktivt 
med att återskapa tundra inom tätorten, genom 
att plantsätta och fl ytta torv, vilket tyvärr 
beträder gränslandet för vad som är accepterat 
i enlighet med Norska Naturvårdverkets skrift. 
Friområden i planeringen ska säkra gröna 
zoner för lek, utsikt, fritid och rekreation och 
får ej bebyggas. 

Natur/Landskap
Oberoende om man bor eller besöker Svalbard 
är naturen och landskapet framträdande och 
närvarande, och det är lätt att överväldigas av 
styrkan och renheten naturen.
Fjällmassiv, landytor täckta av gigantiska 
glaciärer, djupa fjordar, karga skärgårdar och 
blommande tundra, utan träd eller buskar. 
Landskapet ser ut nästan som det gjorde under 
istiden; naket med tydliga jord- och bergarter 
pga sparsam vegetation som generellt inte blir 
högre än någon centimeter över marknivån. 
Vegetationstäcket är mycket känsligt för 
slitage och det behövs mycket lite för att 
yttäcket, permafrosten och grundvattnets 
struktur, och därtill natur/djurliv, ska påverkas. 
Djurlivet på Svalbard är rikt, påfallande och 
totalfredat (förutom under jaktperioder), 
och en vanlig syn i LYB är svalbardsrenen 
stilla betande mellan husen. Längs med 
den fl acka landsremsan vid kust och fjord, 
fi nns det mesta landlivet - natur, djur och 
då även inräknat människan. Relationen 
mellan hav/vatten, djur och människa har 
en extremt viktig roll i Svalbard historia. 
Isbjörnen, vilket det är fl er av än människor 
på Svalbard, står högst i näringskedjan och 
vandrar över hela Svalbard och vaksamheten 
i samhällena är stor. Vapenplikt råder utanfört 
tätortsgränserna.
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Stadsbyggnad i Arktis
Kolförekomster och människans jakt 
på ekonomisk profi t är det som bestämt 
lokalisering av bosättningar på Svaldbard, 
men landskapet och klimatet är det som satt 
gränser för platsens utvecklingsmöjligheter.

I och med statligt övertagande av Store 
Norske (bedrivande företag av kolutvinning 
i LYB), samt anläggning av regulär 
fl ygplats och drivande politiska krafter 
under 1970-talet, sattes en modernisering 
och normaliseringsprocess igång för att 
omvandla LYB från company town till 
familjesamhälle, de mest avgörande åren 
för LYBs skepnadsbyte var de mellan 1988 
till 2002. Gruvindustrins prägel minskade 
successivt, medan långsiktiga investeringar 
inom forskning/utbildning och turism blev 
ytterligare stöttepelare i samhället LYB.   

Infrastruktur
Fjärrvärme och el distribueras från LYB 
kolkraftverk. Samtlig tekniska infrastrukturen 
kräver luftning mot backen för att undvika att 
smälta permafrosten.
Avloppsnätet i LYB är 13 km långt och 
mynnar ut 20 m ner i Adventfjorden. 
Vattenledningarna är 14 km och täcker hela 
tätorten, inkl fl ygplatsen. 
Vattnet, som sandfi ltreras och UVstrålas, 
kommer från Isdammen i Adventfjorden och/
eller sommarreservoar i Steintippdalen.
Vägnätet är indelat i 4 huvudgrupper; 
huvudväg för tung trafi k (t ex lastbilar för 
gruvdrift), samle-/ankomstväg, anläggsväg 
och gång-/cykelväg. Det fi nns dessutom 
rekommenderade färdsträckor för scooter, 
främst ur trafi k-och miljösynpunkt, men dessa 
leder måste dock inte följas. 
Vanliga färdmedel i LYB och på Svalbard är 
gång, cykel, scooter, bil, lastbil, båt och fl yg, 
samt även hundspann och skidor.

Teknik/Material
Att inte på några vilkor tina permafrosten, pga 
av möjliga katastrofala följder, tillsammmans 
med begränsad kommunikation vintertid med 
fastlandet och det faktum att Svalbard inte är 
självförsörjande i byggmaterial (förutom den 
förvånadsvärda mängd drivved som anländer 
till Adventfjorden) komplicerar byggprocessen 
och påverkar struktur och konstruktionsval. 
Inte heller berg är säker grund på Svalbard, 
den innehåller sprickor med is som skulle 
bidra till sättningar och deformationer i 
grunden om den smälte. Det uppstår behov 
av andra fundamenteringsmetoder än de 
traditionella på fastlandet. Alla “varma” 
byggnader måste förhålla sig och underordna 
sig permafrosten.
Vinden är den främsta plågoanden på 
Svalbard vilket kräver minitiös nogrannhet 
vid tätning av husen med vindpapp. Fuktspärr 

Samhälle
Idag är LYB ett modernt samhälle, men 
skillnaden samhällsmässigt i jämförelse med 
städer på fastlandet är kompositionen av 
invånare och deras relation till platsen. LYB är 
vanskligt att planera pga om den omfattande 
och ständiga omskiftningen i befolkning; 
bostadsbrist avlöser bostadsöverfl öd. Detta 
beror på korttidskontrakt inom de största 
sysselsättningsområdena; gruvdrift, forskning 
och turism, vilket därmed försvårar en 
normalisering av LYB. Folk byts ut och 
initiativ krävs för att involvera och integrera 
ny och befi ntlig befolkning med varandra och 
platsen. LYB är en på många sätt ovanligt 
social och multikulturell stad! Man förstår 
även vikten i att underhålla det social livet, 
inte minst under tiden då polarnatt råder. 
Det fi nns inget ålderdomshem, inget BB och 
ingen A-kassa på Svalbard.

med minimalt antal skarvar är att fördrag 
för att undvika att isoleringen fryser på 
grund av ansamlande fukt i väggen, detta 
då sommarsäsongen är kort och försvårar 
torkprocessen.
Sten, grus och sand är det enda byggmaterialet 
som fi nns tillgängligt på plats, men används 
främt till väg-och tomtarbeten. Massuttag 
begränsas dock utav miljömässiga och 
ekonomiska skäl.

Ett uttalat mål för framtiden är att LYB har 
upp mot 2500-3000 invånare; differentierat 
näringsliv, arbetsmarknad för hela familjen, att 
barn/ungdommar stannar och vidareutbildar 
sig. För att uppnå målet behöver fl er etablera 
sig långsiktigt i LYB, det stärker som inget 
annat känslan av tillhörighet och ökat 
engagermang.
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