
Etablering av et autorisert 
besøkssenter nasjonalpark 
på Svalbard
– innhold og konsept



Besøkssenteret skal skape
engasjement og forståelse
for vern, verneverdier, 
natur- og kulturarven i
Svalbards nasjonalparker.



Konseptskisse arkitektur













Konseptskisse interiør



• UTSIKTSKAFE
• BUTIKK
• HVILE

• MØTEROM
• AUDITORIUM/KINO
• TOALETTER
• GARDEROBE

GEOGRAFI BIOLOGIAKVARIE-
TUNNEL

• ØKOSYSTEM
    • KLIMA

• MENNESKELIG 
   PÅVIRKNING
• ETTERTANKE

FISKEØGLE

VELKOMMEN 
TIL SVALBARD GEOLOGI

FORSKNING

• BUTIKK
• INFORMASJON

RESEPSJON

Konseptskisse
interiør

Totalt 1500 m2

 Fellesareal/vrimle
 Utstilling/betalsone
 Publikumsflyt





Fellesareal/

vrimleområde











• Resepsjon
• Kafe/vrimleområde
• Butikk
• Informasjosområde

• Møterom
• Garderobe
• Toaletter

• Auditorium
• Kino



Konseptskisse utstilling



Utstillingen skal formidle 
verdifull natur og 
kulturarv, sårbarhet og
bevare for framtiden.



• Flere levende bilder – færre ord
• Mer informasjonsgrafikk – færre tall
• Mer opplevelse – mindre lesing
• Mer interaksjon – mindre passiv læring
• Mer lek :-)



GEOGRAFI BIOLOGIAKVARIE-
TUNNEL

• ØKOSYSTEM
    • KLIMA

• MENNESKELIG 
   PÅVIRKNING
• ETTERTANKE

FISKEØGLE

VELKOMMEN 
TIL SVALBARD GEOLOGI

FORSKNING

Konseptskisse
utstilling



Geografi og geologi 









Kort film om Svalbard
• Hvor ligger Svalbard?
• Kultur
• Næring
• Aktiviteter

Interaktiv film om 
Svalbards geologi

Landskapsmodeller

Steiner som kan 
snurres og 
kjennes på
Interaktiv modell av 
geologiske lag som
styres med konsoll

• 
 
 
•

• 
 
 
•



Biologi og økosystemer











Akvarietunnel med 
gjennomlys

Arktiske økosystemer Marine liv



Forskning og forvaltning







Fiskeøgle hengende fra 
himling

Akvarietunnel med 
gjennomlys i enden av loalet

Forskning og forvaltning: 
Nye oppdagelser og ny 
kunnskap formidlet på en 
deltagende måte



Menneskets påvirkning
og ettertanke







Hvert minutt dumpes 15 
tonn plast i havet

Geofysikk, nordlys og 
lysforurensing

Så mange arter på jorda 
forsvinner hver dag 



Lokalisering



Målestokk 1 : 20 000 i A3
Rutenett = 500 M

1. Samlokalisering/nytt 
byggetrinn ved 

 Svalbard 
 forskningspark

2. Nytt eget bygg 
 ved sjøskrenten

2

1



• Svalbard museum
• Norsk Polarinstitutt
• Universitetssenteret på Svalbard
• Longyearbyen lokalstyre
• Sysselmannen og Visit Svalbard


