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Hvordan kan vi med arkitektoniske, kunstneriske og 
psykologiske virkemidler skabe rammer for trivsel 
når vi udvikler boliger?

Svalbard kategoriseres som et ekstremt miljø. På trods af dette bor der over 
2600 beboere på Svalbard. 

To af dem er Sonja og Erik. De er hhv. 24 og 22 år og er netop flyttet til øen. 
De skal bo på Svalbard i ét år. Øgruppen er kendt for sin fauna og dyreliv, og 
omkring 89.000 turister besøger årligt øerne for at opleve den storslåede 
natur. 

Sonja skal forske i øens særlige dyreliv med fokus på klimaforandringer, og Erik 
- som er naturfotograf - skal fotografere og arbejde med ture til øens turister. 

Sonja og Erik har besluttet at placere deres nye hjem tæt på Nordvest-
Spitsbergen National Park for at kunne optimere deres arbejdesrammer. 

Sonja og Erik er begge meget opmærksomme på deres klimaaftryk, og de 
udfordringer og omkostninger der er ved at transportere byggematerialer til 
øen. Først skal materialerne nemlig flyves eller sejles til øen for derefter at 
køres i det utilgængelige terræn ud til Nordvest-Spitsbergen National Park. 

I skal udvikle Sonja og Eriks nye hjem i det ekstreme miljø på Svalbard!

Fra overlevelse til 
trivsel – en bolig på 
Svalbard 
Brief
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Krav
Design en bolig der:
• Understøtter beboernes trivsel over hele året (tænk i materialer, lys, luft 

og farver)
• Skaber ly, læ og sikre rammer (tænk i formgivning og kontekst – de 

naturlige omgivelser)
• Har minimalt klimaaftryk (tænk i materialer og transportmuligheder)
• Måler maksimalt 15 kvm i grundplan (tænk i fleksibilitet og funktioner).

Overvej i processen hvordan arkitekturen er tæt forbundet til æstetikken og 
sanserne. 

Produkt
Konceptpræsentation med procesbeskrivelse og skitser

Design en bolig

Foto: Flickr/Christopher Michel

GRUPPER: 
2-3 personer
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Baggrund – Svalbard

Svalbard er en norsk øgruppe i Nordishavet (Barentshavet) på ca. 62.050 km² 
(Danmark er knap 43.000 kvm), hvoraf 36.500 km² er udgjort gletsjere. Øen 
har 2642 indbyggere (2012) heraf en del er russere og ukrainere m.fl.  

Et fremherskende træk ved øgruppens geologi er de mange kullag, der med en 
svag hældning gennemskærer de karakteristiske fladtoppede fjelde omkring 
isfjorden i det centrale Spitsbergen. 

Ordet Svalbard kommer af islandsk, og betyder ‘den kolde kyst’. Svalbard har 
et arktisk klima, hvor vinterhalvåret byder på minusgrader helt ned til -30°C og 
sommermånederne op til +10°C. 

Svalbard har et årligt regn- og snefald på blot 200-300 mm, og pga. den lave 
luftfugtighed er området blevet betegnet som en ”arktisk ørken”. På Svalbard 
begynder mørketiden den 26. januar, og solen er ikke tilbage før den 16. 
februar. Der er midnatssol fra 19. april til 26. august. 

Øerne er et vigtigt knudepunkt i isbjørnenes vandring fra Grønlands østkyst til 
Franz Josefs Land, hvorfor bevæbning på øen er påkrævet, når man færdes 
uden for bysamfundene. Det er også årsagen til en lang tradition for, at 
beboerne på øgruppen ikke aflåser hverken huse eller biler, primært for at de 
selv og andre skal kunne søge hurtig tilflugt i tilfælde af isbjørneangreb.
I det nordvestliger Svalbard finder man Nordvest-Spitsbergen nationalpark 
som omfatter den nordvestlige del af hovedøen Spitsbergen. Parken har 
et areal på 9.914 km², og indeholder blandt andet varme kilder og rester af 
vulkaner. 

I nyere tid er Svalbard blevet mål for dyr turisme, hvor folk kommer valfartende 
med cruiseskibe for at få »et sidste glimt« af den arktiske is, der er ved at 
forsvinde. I dag kommer et stigende antal forskere og diplomater desuden 
til området for at undersøge, hvordan Svalbard og dets indbyggere tilpasser 
sig livet ved klimanedsmeltningens frontlinje. Intetsteds på planeten foregår 
opvarmningen nemlig i højere tempo end på Svalbard. 
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