
 
 
 
 
 

 
 

KUNSTPLAN FOR LONGYEARBYEN KULTURHUS 
 

 

 
                                                                                                                                                              Fotomontasje: PW Arkitekter as /Kyrre S. Fledsberg 

 
Innledning 
Longyearbyen kulturhus er lokalisert i sentrum av byen oppunder fjellet med den store skrå veggen vendt ut 
mot hovedveien. Bygget er finansiert ved overskudd alkoholsalg fra Nordpolet, ”Korkpengeordningen”.  
Longyearbyen ble grunnlagt av John Munroe Longyear i 1906 som drev kullgruvedrift. Gruvedriften ble 
senere kjøpt av Store Norske Spitsbergen kulkompani AS.  De opprettet i 1988 Svalbard Samfunnsdrift AS 
med formål «å drive og videreutvikle de norske lokalsamfunn på Svalbard». 1. januar 2002 ble 
Longyearbyen lokalstyre opprettet, og alle aksjene i Svalbard Samfunnsdrift AS ble overført fra staten. 
Lokalstyret har blant annet et foretak som heter Kultur- og fritidsforetak, og kulturhuset er en del av denne.   
 
Arkitektkontor: PW Arkitekter as Harstad 
Byggherre: Longyearbyen lokalstyre 
 
Innhold: 
 
1 Beskrivelse av bygget/prosjektet vedlagt ett sett tegninger evt. annet aktuelt materiale 
2 Hensikten med kunstprosjektet i forhold til byggets/stedets art og bruk 
3 Begrunnelse for valg av type kunstverk/kunstprosjekt og plassering  
4 Beskrivelse av kunstverk (angivelse av materiale, størrelse o.a.) 
5 Forslag til utførende kunstner(e) og dokumentasjon på kunstneren(e)s faglige bakgrunn 
6 Budsjett for kostnader og finansieringskilder 
7 Fremdriftsplan 
8 Formidlingsplan, skilting, kunstutvalg, vedlegg 
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1. Beskrivelse og analyse av bygningen / stedet: 
 
Kulturhuset er lokalisert i sentrum av Longyearbyen som tilbygg til eksisterende næringsbygg (mot sørvest) 
hvor administrasjon til Longyearbyen lokalstyre har kontorer. Byggene er sammenkoblet på flere etasjeplan 
i kulturhusets vestibyleområde. Den delen av bygget hvor kunstprosjektet konsentreres inneholder 
vestibyle/amfi, sal/scene. 
 
Om området rundt, bygg, og eksisterende skulptur: Kulturhuset ligger ved siden av (mot nordøst) 
Longyearbyen sykehus. Mellom kulturhuset og sykehuset er det en taubanebukk som er en del av en taubane 
som fører til en nedlagt gruve. Ved siden av den står det en skulptur som tilhører Longyearbyen sykehus. 
Skulpturen har tittelen: «Gruvearbeideren» laget av billedhugger Kristian Kvakland, 1993, og forestiller: 
Gruvearbeideren som ligger og borrer i kull. Kunstneren ønsket at skulpturen skal symbolisere det slitet 
gruvearbeiderne hadde i gamle dager.  Skulpturen og taubanebukken er elementer som forsterker 
kulturhuset arkitektonisk og konseptuelt. 
 

  
                                                                                                          Foto: Mari Tefre 

Brukerne av bygget: Brukerne av bygget er hele befolkningen på Svalbard. Det er ca. 2600 personer bosatt 
på Svalbard. De fleste bor i Longyearbyen og Barentsburg. Det er over 40 nasjonaliteter, ca 300 fra ulike 
nasjoner, 1900 nordmenn og 400 ukrainere og hviterussere. I tillegg kommer det stadig flere turister både 
sommer og vinterstid. Ei viktig gruppe brukere er barn og unge som har øvingslokaler og ulike forestillinger 
i kulturhuset. Det blir arrangert ei rekke ulike arrangementer som trekker ulike brukergrupper; Alt fra 
daglig kafedrift, kino, ulike ungdomsarrangement, folkefester, dans, opptredener av ulike grupper med mer.  

Beskrivelse av bygget: Bygget er et hellende prisme som er høyest over sceneområdet og lavest over 
vestibyleområdet. Bygningens funksjoner er samlet i en enkel og robust form. Selve bygget spiller opp mot 
taubanebukken. En stor skrå vegg vender ut mot hovedveien i nordøstlig retning. På den står teksten 
”Kulturhuset”. Mot sørøst er inngangspartiet i form av en grønn kube: Beskrives som ”en sukkerbit” av 
arkitekten Øyvind Lind. På grunn av permafrosten blir byggene på Svalbard vanligvis bygd på påler. Det 
betyr at byggene står over bakken og har gjennomstrømming av luft under. Kulturhusgrunnen er løst ved et 
rørsystem som kjøler ned bakken, slik at bygget ligger helt nedpå. For mange gir kulturhuset assosiasjon til  
fangsthytte. 
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Mezzaninen sett fra kafeen i mørketid og med dagslys.                                                                                                                                    Foto: Sigfrid Hernes 

Materialer inne: Den innvendige materialbruken er nøktern. Bortsett fra salen som har parkett på gulvet, har 
alle rom mørkt vinylbelegg på gulv og malte hvite plater med noen markante fargepartier på vegger.  
Inngangsparti og inngang til sal, er malt i grønt. Himlinger er i hovedsak systemhimlinger. Langs vegger i 
vestibyle er det montert hvite lyddempende plater. 

                              
Hvordan salen endres til ulik bruk.                                                                                                                                                                          Foto: Sigfrid Hernes 

                      Vegg i sal. Foto: Sigfrid Hernes 
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Salen har et vindu med blendingssystem slik at man ved enkelte arrangement kan få inn dagslys. Akustisk er 
kinodriften prioritert. Ved sceneopptredener brukes lydanlegg. Skyveamfiets midtseksjon kan flyttes når 
den er skjøvet sammen slik at det blir direkte dør forbindelse mellom vestibyle og sal. 

           
Veggparti over inngang sett fra grunnplan og fra mezzanine. Gardiner (paneler) vil bli senket til overkant av vinduene.           Foto: Sigfrid Hernes 

Illustrasjon PW Arkitekter AS 

Det er tilrettelagt for tilkobling av lyd og lysutstyr for opptredener i vestibylen. 

Farger: 
Vegger generelt i vestibyle: NCS S 1500-N 
Vindfang hovedinngang samt nisje for inngang til sal fra mezzanine: Grønn NCS S 2070 G50Y 
Storsal: Svart. I praksis NCS S 9000-N 
Håndlist på rekkverk i vestibyle og sal, tredetaljer i akustiske felt sal: Eik 
Vinduskarmer og rekkverk av stål i vestibyle: NCS S 7005 B20G. Aluminiumsoverflater i vinduer og 
ytterdører har samme farge, men lakkert, og da blir fargekoden RAL 7011. 
Dører innvendig har laminatoverflate Formica 2297 VEL Terril. Tilsvarende NCS S 7502-B. 
Golvbelegg i vestibyle og mezzanine er vinyl tarkett Primo Premium nr 3128 656. Fargen er svart med hvite 
prikker og framstår som koksgrå. 

Bruken av bygget: Adkomst for publikum er fra gangvei gjennom sentrum. Byggets funksjoner består av en 
sal for 244 personer i skyveamfi, kinomaskinrom, kontrollrom, et lydstudio, flerbruksrom og artistfasiliteter.  
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Området utenfor inngang, platting, og selve vestibyle på grunnplan er, på grunn av kommersiell kafedrift, 
vanskelig å bruke til kunstprosjekt.  

2. Overordnet idé for kunstprosjektet: 
 Et kunstprosjekt som skal gjøre bygget komplett som et monument for kulturens selvfølgelige plass i  
samfunnet. Svalbard er i dag et moderne samfunn med gruvedrift, fangst, forskning og turisme. Nesten all      
aktivitet handler om relasjon mellom menneske og natur.  Det særprega er få mennesker i en storslått natur i 
arktisk strøk. Kunstkomiteen ønsker at kunsten som presenteres, skal kommunisere med brukerne og 
forholde seg eksperimenterende og utfordrende i forhold til kunsttradisjonen som tar utgangspunkt i 
inntrykk av natur og landskap. 
 

3. Beskrivelse av kunstprosjektet og redegjørelse for valg av    kunstform / kategori: 
Kunstkomiteen har valgt å konsentrere kunsten i de mest sentrale områdene inni bygget hvor de fleste 
brukerne ferdes.  Vi ønsker kunst på vegg over inngangsparti, kunst på vegg i mezzaninen hvor 
hovedinngangen til salen er, og kunst i selve salen. Tanken er å la brukerne oppleve kunsten hele veien fra 
inngang og inn i selve salen. En vandrer med sukkerbiten i munnen (jamfør punkt 1). 
 

4. Forslag til gjennomføring: 
Kunstkomiteen har kommet til at den beste måten er å gjennomføre en prekvalifisering. Det vil sikre at 
kunstnere som har kunstnerisk aktivitet i forhold til Svalbard eller ønske om det, kan melde sin interesse. 
Komiteen gir oppdrag til kunstnere fra prekvalifiseringen. Det kan også bli aktuelt med innkjøp av 
enkeltverker. 
  

1. Kunst på sideveggene i sal. Her tenkes video/lys projisert på sorte kvadratiske plater som er satt 
sammen i ulike vinkler og fungerer som akustiske elementer.  Visning av kunsten i salen vises før og 
etter ulike forestillinger og filmvisninger og under andre arrangementer i salen som folkefester.  

2. Kunst på vegg i mezzaninen. Høyde:3,93m, bredde: 6,5m. Her tenkes tegning, maling, annet, montert 
eller gjort direkte på vegg.   

3. Kunst på veggparti over hovedinngang. Høyde: 2,27m, bredde: 10,6m.  Her tenkes et videoverk vist 
på skjermer eller med projektor.  

 
5. Forslag til utøvende kunstnere:  

Til sal/scene ønskes video/lys kunstner.  
Vegg i mezzaninen ønskes en kunstner som arbeider todimensjonalt. 
Vegg over inngangsparti ønskes en video kunstner. 
 

6. Budsjett kostnader og finansieringskilder: 
5% avgift gjelder ikke på Svalbard 
Kunstprosjektet er basert på følgende budsjett: 

 Byggherres egenkapital 525000 
Tilsagn fra KORO 120000 
Til sammen 645000 

  Disponering av budsjettet: 
 Kunst i sal  240000 

Kunst på vegg i mezzaninen 160000 
Kunst på vegg over inngangsparti 200000 
Prekvalifisering, utsendelse materiell og annonser 20000 
Formidling, fotografering og skilting 20000 
Uforutsette utgifter 5000 

 
645000 
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7. Fremdriftsplan:  
Mars 2012: Kunstplanen sendes RSU for godkjenning. 
Mai 2012: Utlysing prekvalifisering. Frist innsending material 15.august 
August /september2012: Behandling av søknader på e-post.  
September 2012: Befaring av kunstnerne, underskriving kontrakter med mer.  
Februar 2013: Frist for fremlegging av forslag. 
November 2013: Gjennomføring og godkjenning,  
8. november.  Åpning  
 

8. Andre merknader/opplysninger: 
Formidlingsplan: 
Det utarbeides en brosjyre som også legges ut på kulturhusets nettside.   
Skilting etter mal fra KORO. 
 
 
Kunstutvalget: 
Sigfrid Hernes, utvalgets leder og kunstnerisk konsulent 
Roger Zahl Ødegård, byggherre og sekretær i komiteen 
Jan Martin Berg, brukerrepresentant  
Øyvind Lind, arkitekt 
 
Vedlegg: Situasjonsplan, plan 1.etasje, plan 2.etasje, plan 2.etasje del 1, plan 2.etasje del 2, snitt A-A, Snitt D-
D, snitt I-I. Illustrasjoner utarbeidet av PW Arkitekter AS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatur og dato: 
 
 
Navn:      Dato: 
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