


Bakgrunn
Sandnes museum er en ny avdeling av Jærmuseet og
er et resultat av nye statlige føringer innenfor muse-
umspolitikken som oppfordrer museene til sammen-
slåinger til større driftsenheter. Dette er bakgrunnen for
at Sandnes kommune og Jærmuseet ble enige om en
konsolideringsavtale som innebar at de tre museene i
Sandnes ble slått sammen med Jærmuseet fra 1. mai
2002. De tre tidligere museene; Øglænds bedrifts-
museum, Sandnesmuseet og Krossen Havremølle, ble
organisert som en egen avdeling av Jærmuseet under
navnet Sandnes museum. Avdelingen skal utvikles til
et vitensenter med vekt på teknologi og industri, et
regionalt industrimuseum (Jærmuseets planlagte 3.
byggetrinn) og skal i tillegg være et bymuseum for
Sandnes. Sandes kommune har grunnlagsinvestert 25
millioner i et helt kvartal i Sandnes sentrum til formålet.

I 2002 ble det ansatt en avdelingsleder for Sandnes
museum for å lede arbeidet med å bygge opp den nye
avdelingen. 

Nasjonal satsing på regionale vitensentra
Vitensentra (science centre) er populærvitenskapelige
opplevelsessentra som særlig skal stimulere barn og
unge sin interesse for teknologi og naturvitenskap og
formidle forskning og kunnskap på aktive og enga-
sjerende måter. Manglende realfagsinteresse blant 
barn og unge gjør at regjeringen vil satse på regionale
vitensentra som et virkemiddel for å snu utviklingen 
i riktig retning. 

Jærmuseets etablerte formidlingsmetoder, «Læra
ved å gjera» er i samsvar med vitensentraenes interak-
tive formidlingsprinsipp, særlig fordi museet i sin for-
midling også vektlegger teknologi og naturvitenskap
satt inn i en regional tradisjon og samfunnsramme. Jær-
museet på Kvia ble valgt som et pilotprosjekt for viten-
sentra i Norge og fikk tildelt 11 millioner til pilot-

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland offentliggjorde på en pressekonferanse 22. juli 2005 at viten-
senteret i Sandnes er tildelt totalt 45 millioner fram mot 2008 til prosjektets første byggetrinn. Dermed er 
en viktig milepæl nådd i arbeidet med å realisere et nytt vitensenter for industri og teknologi i Rogaland. 
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Storstilt Sandnessatsing
GRO PERSSON

Nytt vitensenter for industri og teknologi, illustrasjon arkitektene
Askim og Lantto AS. 



utstillinger over statsbudsjettet i 2001–2003. Utstil-
lingen ble åpnet i mai 2005 og har fokus på jærland-
skapet, landbruk og matproduskjon.

I 2003 fikk Jærmuseet status som et av 6 regionale
vitensentra. De øvrige er Norsk teknisk museum,
Midtnorsk vitensenter i Trondheim, Bergen vitensen-
ter, Nordnorsk vitensenter i Tromsø og Innlandets
vitensenter i Gjøvik. Ved tildeling av midler, ble det
understreket at Jærmuseet skulle gi Sandnes museum
særlig prioritet i vitensenterarbeidet pga den sentrale
lokaliseringen og det store besøkspotensialet. 

Sandnes museum og resultater så langt
Det har gått tre år siden Sandnes museum og viten-
senter ble etablert som en ny avdeling av Jærmuseet.
Den gang ble det satt et ambisiøst mål om at hele
museumskvartalet skulle være ferdig utbygget til by-
jubileet i 2010 og at dette ville innebære en gradvis
utbygging i årene framover. Da kulturminister Valgerd
Svarstad Haugland offentliggjorde i sommer at viten-
senteret i Sandnes er tildelt statlige midler til 1. byg-
getrinn var en viktig milepæl på vei til målet nådd. Til-
delingen er hentet fra tippemidlene og er på totalt 45
millioner fram mot 2008. 

Bred involvering og nettverksbygging
Bred involvering og oppbygging av nettverk har vært
sentrale elementer i utviklingsarbeidet helt fra Sand-
nes museum ble etablert i mai 2002. Først og fremst
fordi en ønsket å sikre prosjektet en høy faglig profil
men også fordi en ønsket å gi prosjektet et solid regio-
nalt eierskap. I november 2002 ble det gjennomført en
regional konferanse der sentrale regionale offentlige
og private utviklingsaktører ble invitert til å gi innspill.
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Avisoppslag i tilknytning til etableringen av Sandnes Museum i 2002,
Stavanger Aftenblad.



Konferansen ble gjennomført i samarbeide med NHO,
TEKNA, NITO, Høgskolen i Stavanger, Næringslivets
opplæringshus og Næringsforeningen for Stavanger-
regionen. Signalene var entydige. Vitensenteret i Sand-

nes ble oppfattet som et viktig prosjekt for regionen,
særlig med tanke på en langsiktig rekrutteringsstrategi
for å sikre framtidig konkurransekraft. Det ble opp-
fordret til «å tenke stort» i det videre arbeidet. 
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KONFERANSE OM REGIONALT VITENSENTER
Invitasjonen gikk ut med følgende program:

Møteleder:
Ivar Rusdal, sjefredaktør/
adm.dir. Jærbladet

Velkommen:
Jostein Rovik, ordfører 
i Sandnes 

Innledning: 
Victor D. Normann,
statsråd 

Internasjonalt perspektiv: 
Harald Espedal, adm. dir. 
i Skagenfondene 

Regionalt perspektiv:
Gunnar Berge, olje-
direktør i Oljedirektoratet

Vitensenter som ledd i en
regional samarbeidsstrategi: 

Leif Johan Sevland,
ordfører i Stavanger 

Vitensenter – hva kan de
tilby forskningen: 

Merethe Frøyland,
dr. scient, Norsk museums-
utvikling 

Vitensenter som ledd i en
regional merkevarebygging: 

Hans Øyvind Sagen,
markedsrådgiver
Pro & Contra AS 

Veien videre: 
Astrid Sjurseike, styreleder
i Næringsforeningen i 
Stavanger regionen 



«Leonardo da Vinci, et geni av sin tid» 
– et første vitensentertilbud
Næringslivet og universitetet i Stavanger har vært vik-
tige støttespiller for Sandnes museum allerede i
oppstartsfasen. Blant annet bevilget bankrådet i SR-
bank avdeling Sandnes, høsten 2002 kr 450 000,– til
kjøp av utstillingen «Leonardo da Vinci, et geni av sin
tid». 

For å sikre høy faglig kvalitet og en forankring mot
skoleverket ble det høsten 2002 etablert et tett sam-
arbeid, gjennom en skriftlig avtale, med det fagdidak-
tiske miljøet ved Høgskolen i Stavanger (nå UiS). 
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Åpningen av utstillingen «Leonardo – et geni av sin tid» fikk mye
god mediaomtale. Illustrasjon, Stavanger Aftenblad.

FORMIDLINGSTILBUD 
Formidlingstilbudene som tilbys er i samsvar med
vitensentrenes didaktiske plattform og baseres på
praktisk interaktiv læring, der publikum lærer ved å
gjøre («learning by doing»). Oppleggene er ved sin
forankring i det konstruktivistiske læringssyn opptatt 
av å fokusere på kreativ problemløsning og praktisk
kunnskapstilnærming.

Et viktig aspekt ved formidlingstilbudet er å gi
elevene innblikk i de ulike eksperimentenes historiske
kontekst og sammenheng. Sandnes museum bruker
derfor rollespill som en «døråpner» til de ulike temaene,
der elevene møter sentrale historiske personer som
hører til installasjonene de skal utforske.

«Leonardo som oppfinner og vitenskapsmann» er 
et eksempel på formidlingstilbud knyttet til utstillingen
«Leonardo da Vinci – et geni av sin tid». Utstillingen
består av 30 interaktive modeller konstruert etter
Leonardo sine arbeidstegninger. 

• Gjennom rollespill blir elevene tatt med tilbake til
Leonardo sin tid

• Elevene får se og utforske utstillingen på egenhånd 
• Leonardo bygget en automobil som var drevet på

fjærkraft. Elevene får selv bygge en bil som er drevet
av kraften i en musefelle.

Opplegget varer i ca 1,5 time og er tilpasset alle klasse-
trinn fra 4.–10. Formidlingstilbudet kan knyttes opp mot
historie, fysikk, kunst og håndverk i lærerplanene.
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Bilder fra formid-
lingstilbudet «Leo-
nardo som oppfinner
og vitenskapsmann». 
Foto: Jærmuseet.
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Med utstillingen «Leonardo, et geni av sin tid» fikk
Sandnes museum et vitensentertilbud å tilby skole-
klasser parallelt med at en var i gang med å planlegge
oppbygging av et nytt vitensenter. Formidlingsopp-
legget har vært en suksess. Publikumsbesøket har økt
fra noen hundre registrerte besøkende ved overtagelsen
i 2002 til ca 10 000 årlig besøkende i 2004!

Europeisk arkitektkonkurranse
Våren 2003 igangsatte Jærmuseet arbeidet med en eu-
ropeisk arkitektkonkurranse, finansiert av Sandnes
sparebank og Sandnes kommune. Vinnerutkastet ble
«Jonas og vitenfabrikken» og er utarbeidet av det nor-
ske arkitektkontoret Askim og Lantto AS. Vinnerpro-
sjektet består av tre deler. Et nytt museumsbygg på 
ca. 3000 kvm som forbinder eksisterende bygnings-
masse Solaveien 10 og Krossen Havremølle, en «viten-
park» og et underjordisk P-anlegg. Totalt vil dette ut-
gjøre et samlet museumsareal på ca. 6 000 kvm.

Nybygget representerer 1. byggetrinn av vitensen-
teret og skal ferdigstilles til 2008. Nybygget vil inne-
holde ca 2000 kvm utstillingsareal, planetarium, kafé,
museumsbutikk, auditorium og møterom og er kost-
nadskalkulert til 95 mill. 

Finansieringsplanen forutsetter at Sandnes kom-
mune bidrar med 25 mill, Staten 45 mill, Rogaland
fylkeskommune 17 mill, eierkommunene og private
aktører med henholdsvis 4 mill hver. Finansieringen
fra Staten, eierkommunene og Sandnes kommune er
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Avisoppslag fra Stavanger Aftenblad, 2003. Bildet til høyre: Museumskvartalet, flyfoto 2003.
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Solaveien 10

Tomt til nybyggPlanlagt vitenpark

Krossen havremølle
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Avisoppslag fra Stavanger
Aftenblad, 2004.
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SANDNES MUSEUM
Begrenset plan- og designkonkurranse for arkitekter

Gjennomføring
30.10.2003 inviterte Stiftinga Jærmuseet syv utvalgte team til en
begrenset prosjektkonkurranse (plan- og designkonkurranse) for
arkitekter på bakgrunn av en prekvalifisering. 49 arkitektteam hadde
meldt sin interesse til å delta i konkurransen. Stiftelsen v/prosjekt-
leder Gro Persson var ansvarlig for planlegging og gjennomføring
av prosjektet. 

Det var oppdragsgiverens intensjon at konkurransen skulle gi
grunnlag for å engasjere forfatteren av vinnerutkastet til videre arbeid
med prosjektet. Gjennomføring av prosjektet er betinget av politiske
vedtak og ekstern finansiering.

Jury
Juryen hadde følgende medlemmer:
Styreleder Martha Ulvund, leder
Direktør Målfrid Snørteland
Avdelingsleder og sivilarkitekt Gro Persson MNAL
Gunnar Byrkjedal, kommunalsjef kultur og byutvikling, Sandnes

kommune
Sivilarkitekt MNAL Iver Corneil (oppnevnt av NAL)
Sivilarkitekt MNAL Svein Lund (oppnevnt av NAL)
Juryens sekretær: 

Sivilarkitekt Grete Kvinnesland, MNAL
Konkurransefunksjonær: 

NAL v/Per Rygh, Sivilarkitekt
Konsulenter for juryen: 

Raugstad AS Rådgivende ingeniører Bygningsteknikk

Innkomne forslag
19.03.04 gikk en enstemmig jury inn for vinnerforslaget «Jonas og
Vitenfabrikken». Da navnekonvoluttene ble åpnet viste det seg at
følgende forfattere sto bak de 7 forslagene:
1. «Et kjennemerke for byen», Dominique Perrault Architecte
2. «Golden Flash», LPO Arkitektur & Design og Vulkan

arkitekter MNAL AS
3. «Transformasjon», Lundgaard & Tranberg
4. «DBM», Helge Schjelderup sivilarkitekter AS
5. «Jonas og Vitenfabrikken», Askim/Lantto Arkitekter MNAL AS
6. Transmisjon, KOD arkitekter
7. TRAKTOR- FAKTOR, Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter

MNAL

Juryens individuelle kritikk av «Jonas og Vitenfabrikken» 
– utdrag
«Prosjektet viser et potensial for en historisk tolkning, både i for-
hold til kvartalets bygninger, tidligere bekkeløp og i forhold til bypla-
nen. Vitenfabrikken kan føye seg inn i byveven, på samme måte som
industribyggene gjorde det; langs gaten innimellom de 2etasjers tre-
husene i de gamle sentrumskvartalene. Prosjektet fristiller Møller-
bygningen og oppretter et smau mellom Møllerbygningen og sitt nye
hovedvolum. Dette er et godt grep som vi også finner andre steder
i kvartalstrukturen i Sandnes sentrum. Forbindelsen med Havrem-
øllen kan få en karakter beslektet med broer i andre smau i Sand-
nes. Hovedadkomst legges med en forplass på hjørnet av Storgata
og Solaveien. Forplassen kan virke noe trang men må sees i sammen-
heng med Vitenparken som opprettes vest for hovedvolumet. Ved å
bevare Smia spoleres noe av denne parkens potensial. 

Prosjektet har et høyt arkitektonisk potensial der nybygger leg-
ges i et enkelt og renskåret volum, som skiller seg fra de andre byg-
ningene i kvartalet og samtidig tar hensyn til disse. Bygningen gir
et signal om å være et vitenskapssenter og eksponerer byggets indre
liv i fasaden, bl.a. med planetariet som blikkfang. Det nye museums-
byggets volum er stort og fasaden mot boligene i Solaveien er etter
juryens oppfatning for høy. Møtet med Solaveien 10 (sykkelfabrik-
ken) er godt løst og vil ved en eventuell reduksjon av høyden bli
ytterligere forbedret.

Med hensyn til materialbruk kan halvtransparente materialer og
utstrakt bruk av glass være problematisk i forhold til ønske om lite
dagslys i museumsarealer.

Over bakken har prosjektet et kompakt volum med effektiv plan-
løsning uten kompliserte byggetekniske forhold. Prosjektet viser en
god integrering mellom Solavn. 10 og nybygget. Sammenknytning
av eksisterende golvnivåer er godt løst ved hjelp av en kompakt
vertikalkjerne mot Solavn. 10. Denne kjernen knytter sammen alle
museets driftsfunksjoner. Sammenknytningen mot Havremøllen er
mindre god, men dette er en konsekvens av smauet som gjenetable-
res langs Møllermesterboligen og Havremøllen. 

Prosjektet viser innganger via forplassen ved krysset Storgata/
Solavn og fra Oalsgate. Resepsjonsområdet har god oversikt over
adkomstene og de mest utadvendte publikumsarealer på hovedpla-
net. Løsningen inviterer publikum til å bevege seg gjennom museet,
alternativt gjennom smuget mot Havremøllen. Dette gir museet
meget gode muligheter for eksponering mot byen. Plassering av
administrasjon i 1. etasje gir god kontakt mellom arbeidsplassene
og publikumsfunksjonene.
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Avisoppslag fra Stavanger Aftenblad, 2004. 

I samsvar med juryens kritikk, er vinner-
utkastet «Jonas og vitenfabrikken» bear-
beidet og redusert i omfang. Arbeidskisser
våren 2005, arkitektene Askim og Lantto. 

Sett fra Solaveien.

Sett fra Storgata.

Sett fra «Vitenparken».

Sett fra loft i Solaveien 10. 



allerede på plass. Det er nå igangsatt nødvendige pro-
sesser for å sikre den resterende finansieringen skal til
byggestart i mai 2006. 

Rehabilitering av Solaveien 10 og den byhistoriske
utstillingen utgjør sammen med vitenparken og P-an-

legget byggetrinn 2. Byjubileet i 2010 vil bli en viktig
milepæl for dette arbeidet.

Pilotutstillingen «Alle teller» på Abelloftet
Pilotutstillingen «Alle teller» ble åpnet av kulturmi-
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Arbeidsmodell av Abelloftet og pilotutstillingen «Alle teller.» Foto: Jærmuseet. 



nister Valgerd Svarstad Haugland og direktør Mary
Miller i Stavanger 2008, 9. februar 2005. Målet med
pilotutstillingen er å skaffe verdifull erfaring når det
gjelder utvikling av vitensenterutstillinger og formid-
lingsmetoder fram mot realisering av et nytt museum-

senter. Pilotutstillingen «Alle teller» består av ca. 35
interaktive eksperiment som konkretiserer matema-
tikken og viser sammenhenger mellom matematikk og
verden rundt oss. I det endelige byggeprosjektet plan-
legges et planetarium med sitteplasser til ca 60 per-
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Kulturminsister Valgerd Svarstad Haugland, fra åpningen av utstillingen «Alle teller». Foto: Jærmuseet.
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Øverst fra venstre:
Jostein Rovik, ord-
fører i Sandnes, 
Mary Miller, direktør 
i Stavanger 2008, 
Martha J. Ulvund,
styreleder i Stiftinga
Jærmuseet, Arne B.
Slettsjøe, styremedlem
i Abelfondet. 
Foto: Jærmuseet.



soner. Temaet astronomi er derfor særlig vektlagt i ut-
stillingen. Arbeidet med pilotutstillingen har blitt
gjennomført som en bredt anlagt samarbeidsprosess
sammen med ulike fagmiljøer, næringslivet, frivillige
organisasjoner og ulike ressurspersoner som har ønsket
å bidra. SEGRO/TEKNA sin seniorekspertgruppe,
NHO, Stavanger astronomiske forening, UiS, avdeling
for lærerutdanning, NITO og Gand Videregående skole

og Lyse energi har deltatt i prosjektgruppen. Andre vik-
tige bidragsytere har vært Inge Stenslands stiftelse,
Rogaland fylkeskommune, Sandnes kommune, Varner
Invest AS, Sandnes sparebank, Øvstebø eiendom, og
Melvær og Lien AS.

Sandnes museum har fått en påskjønnelse på kr
10 000 fra styret i Abelfondet for innsatsen med mate-
matikkutstillingen «Alle teller» på Abelloftet.
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Under åpningen av utstillingen «Alle teller», stod elever fra Lundehaugen videregående skole for det kunstneriske innslaget. Foto: Jærmuseet.
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Fra utstillingen «Alle teller». Arbeidet med pilotutstillingen er gjennomført som en bredt anlagt samarbeidsprosess. Eksterne aktører har bidratt
med konseptutvikling og faglige råd samt med ulike ressurser og virkemidler. Museets egen stab har hatt ansvar for utstillingsarkitekturen,
utvikling og produksjon av eksperiment, samt utvikling av de ulike formidlingsoppleggene. Foto: Jærmuseet.
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Museum i vekst

Sandnes museum kan siden oppstarten vise til
god utvikling i besøkstallene. Dette gjelder
særlig for skolebesøk, men også i tilknytning
til andre aktiviteter ved museet. Blant disse
kan nevnes:

1. Utleie til konferanser og seminarer. Bilde fra
Næringsforeningen for Stavanger regionen sin
konferanse om veiutbygging.

2. «Bokkafe» i samarbeid med Dahle Libris 
og Sandnes bibliotek. Bilde fra bokkafe med
«Kjakan», Gunnar Sønsteby. 

3. Forskningstorget under forskningsdagene i
samarbeid med NITO og Tekna og arrange-
ment ved astronomiske begivenheter i samar-
beid med «Stavanger astronomiske forening».
Bilde fra Venus-passasjen med 700 elever som
er innom dagsarrangementet.

4. Opplegg for teambuilding. Bilde fra team-
building med Rosenberg.

5. Forskerfabrikken – ettermiddagstilbud til
barn og unge – opplegg hentet fra Oslo. Bilde
av unge utforskere.

6. Vitenforum – populærvitenskapelige fore-
drag for unge og voksne i samarbeid med
Universitetet i Stavanger. Bilde fra professor
Martin Ystenes sitt foredrag om krystaller.

7. Geometriklubben – ettermiddagstilbud til
barn og unge – egenprodusert opplegg. 

Samtlige foto: Jærmuseet. 

Bildemontasjen til venstre: Avisoppslag fra Sandnesposten og utklipp fra avisoppslag i
Stavanger Aftenblad.

Matteloftet på Vitensenteret vant i konkurranse 

med Teknisk museum i Oslo da 74 elever fra Kristiansand

skulle på utflukt. 
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Universitet i Stavanger, læreravdelingen, bruker
Abelloftet som arena for sine årlige matematikkdager,
alle første årsstudenter ved læreravdelingen har vært
gjennom et undervisningsopplegg på Abelloftet. Lof-

tet er også arena for deres etterutdanningstilbud og
praksisarena for studenter med fordypning i mate-
matikk. Abelloftet er arena for det regionale forsk-
ningstorget under de årlige forskningsdagene og
ingeniørdagene. Dette er et samarbeid med NITO og
TEKNA. Det er bl.a. etablert en geometriklubb for barn
på ettermiddagstid i tilknytning til Abelloftet.

Abels skissebok – Stavanger 2008
Sandnes kommune har spilt inn Sandnes museum som
et sentralt investeringsprosjekt i kulturbyprogrammet.
I tillegg vil Sandnes museum være en aktør i flere av
delprosjektene. En av disse er «Abels skissebok» et
prosjekt under temaet «Open Port of innovation and
science». Dette er et interaktivt utstillingsprosjekt som
skal utforske sammenhenger mellom, kunst, teknologi
og forskning. 

Abels skissebok er planlagt som en åpningsutstilling
i 2008. Stavanger 2008 har i mai 2005 innvilget 
kr 200 000 i forprosjektmidler til prosjektet. Forpro-
sjektet ble ferdigstilt til innleveringsfristen 1. oktober 
2005. Prosjektet vil bli utviklet i samspill med regio-
nalt næringsliv og Universitetet i Stavanger og er
forankret i Strategisk næringsplan for Stavanger-
regionen.

Bevaring og dokumentajon
Jærmuseet er et samtidsorientert museum, og utstil-
lingene på Sandnes museum skal både gi historisk
tilbakeblikk og samtidig presentere og dokumentere
dagens samfunns- og næringsliv. I tillegg har en som
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Ressurspersoner med kunskap om den regionale industrihistorien
har vært viktige støttespillere i oppstartsarbeidet. Noen av disse er
avbildet på brosjyren; Gunnar Bloch Watne, Kjell Anda, Alv Tengs
Pedersen og Lars Øglænd. 



mål å peke på regionens muligheter og behov fram-
over. Sandnes museum har i dokumentasjonsarbeidet
til nå hatt et hovedfokus på å registre og overflytte
Øglændsamlingen til lager i forbindelse med at tidli-

gere museumslokaler i Vågen ble revet. Det er også
igangsatt registrering av det tidligere Sandnesmuseet
sin fotosamling og Sandnes museum har fått i ny til-
vekst TESA arkivet. (Teknisk samarbeid, 1960–1990)
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Fra formidlingsopplegget knyttet til gamle håndverkstradisjoner og lokale naturressurser. Dette er en del av tilbudet gjennom den  kulturelle
skolesekken. Foto: Jærmuseet.



Veien videre
Den store utfordringen i det videre arbeidet vil, i til-
legg til å følge opp byggeprosjekt og utvikle åpnings-
utstillinger, være å sikre finansieringen. Betydelig sum-

mer skal på plass før en kan nå målet om å realisere
begge byggetrinnene. I august fikk vitensenteret 10,2
millioner i gave fra SR-bank sitt gavefond. Dette var
et viktig skritt på vei til å nå målet. 

98

Gaven fra Abelfondet og ingeniørorganisasjonen NITO ble brukt på studietur til København og Kiel i august 2005. Målet var å hente ny inspira-
sjon til videre innsats. Fra venstre Ted Jonny Taraldsen, Trygve Westlye Fintland, Olav Bråtveit, Sven Gundersen, Victoria Dixon Sandberg,
Inger Smidt Olsen, Sigbjørn Stangeland, Anne Torunn Braut. Foto: Gro Persson, Jærmuseet. 
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Avisoppslag fra Stavanger Aftenblad, 2005.


