Rapport:
Nye informasjonsskilt i Ny-Ålesund

Gjennomført med støtte fra Svalbards miljøvernfond

Bakgrunn
Hvert år kommer det flere tusen båtturister til Ny-Ålesund. Vi har i flere år hatt en
informasjonssti, enkelt utformet med laminerte A3 ark som forteller om freda bygg,
vitenskapelige stasjoner, natur og så videre, og som guider turistene gjennom byen. Sammen
med Ny-Ålesund museum er det eneste tilrettelagte tilbudet vi har til turister. Skiltene har
også vært et tilbud til besøkende, forskere og andre som er i byen.
De gamle skiltene hadde en hjemmelaget stil, og de laminerte arkene har en tendens til å
blåse vekk.
Med støtten fra Svalbard miljøvernfond har vi fått designet nye skilt med oppdatert
informasjon og med et design som passer inn i natur- og kulturmiljøet i Ny-Ålesund.
Gjennomføring av tiltaket
Designmalen som er brukt på de nye skiltene er den samme som vi har brukt på
informasjonsskiltene vi har i gruveområdet, men med en annen kontrastfarge for å skille
designene noe. Det er Arkeoplan som har utarbeidet designet og produsert skiltene, mens
Kings Bay har skrevet tekst, utformet kart og valgt ut bilder og illustrasjoner.
Teksten på skiltene er på norsk, engelsk og tysk.
Vi tok utgangspunkt i den eksisterende informasjonssti-traseen og utformet nye skilt til de
ulike lokalitetene, samt føyde til nye stopp der det var naturlig. Til sammen har vi satt ut 13
skilt fordelt rundt i byen. Skiltene er informative både for turister, og også andre besøkende
og forskere som kommer til Ny-Ålesund. Skiltene komplimenterer med det
museumsutstillingen som alltid står åpen og man får som besøkende god kunnskap om
historie, forskning- og dyreliv.

Figur 1 - Utformingen av skilene.
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Figur 2 - plassering av skilene rundt i Ny-Ålesund

Driftsavdelingen i Kings Bay har støpt solide betongfundament til skiltene sli at de tåler å stå
ute i vær og vind. Fundamentene vil bli gravd ned i veiskuldra i samarbeid med
brøytemannskap for at fundamentene ikke skal være i veien for brøytebilen til vinteren.

Figur 3 - nærbilde av fundamentet. Dette vil bli stående i bakken i vinterhalvåret, mens
skiltene taes inn
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Bilder av noen av lokalitetene som er skiltet

Figur 4 - skilt ved lokomotivet

Figur 5 - skilt ved hundegården

Figur 6 - skilt ved klokketårnet
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