
Vitensenteret
i Trondheim

Nysgjerrighet og skaperglede



• Grunnlagt 1988. 

• 82 600 besøkende i 2016. 

• Stor formidlingsinstitusjon i regionen

• 31 ansatte – bredt fagmiljø

• Et av 10 regionale vitensenter - støttes av Forskningsrådet

• Et av 350 vitensenter og naturhistoriske museer i Europa – internasjonale 
ambisjoner

Begeistring og rekruttering i 29 år



• Realfag og teknologi gjennom: 

utstillinger - aktiviteter - undervisning - Newtonrom - bursdager - show  -

festivaler - verksteder - oppdrag - kurs - SoMe - butikk - studentprosjekter –

masteroppgaver – etterutdanning m.m.

Begeistring og rekruttering i 28 år



Vitensenteret 2016 - 2020

Strategiske mål:

•Vitensenteret er en sentral ressurs for 
naturvitenskaplig kunnskapsformidling

•Vitensenteret har høy kvalitet i alle deler av 
virksomheten.

•Vitensenteret er nyskapende i sin utvikling av 
produkter og tjenester.

•Vitensenterets arbeidsmiljø preges av orden, trivsel 
og lekenhet.



Mål for Vitensenterprogrammet 2016 – 2019 

(Forskningsrådet)

1: Bidra til økt kompetanse i bruk av vitensentrene hos skole- og 

barnehagelærere

2: Bidra til å øke familiers realfagsinteresse

Kveldskurs og workshops for familien

3: Bidra til videreutvikling av sentrenes egen kompetanse







• Gi skoleklasser og andre besøkende en lærerik, spektakulær reise i 
universet, i menneskekroppen, under havet eller krympe til 
størrelsen av et atom

• Arena for forskningsformidling

• Vise populærvitenskapelige 2D og 3D-filmer

• Foredrag

• Konserter

• VitenShow

• Visualisering av forskningsbasert kunnskap

• Laboratorium for visuell kommunikasjon

• Live kirurgiske operasjoner, rakettoppskyting eller andre 

begivenheter.

• Vise nyheter fra byens forskningsmiljøer

• Sted for kunnskapsrike seminar og arrangement



• Synliggjøring av teknologihovedstaden.

• Ny attraksjon og norges første 3D 4K 
multimediateater og planetarium.

• Godt tilbud for bedrifter og organisasjoner  
med særlig behov for visuell kommunikasjon.

• Byutvikling og merkevarebygging

• Trekker folk til sentrum









• Multimediateateret er mer enn en projeksjon 
på en buet skjerm, men……



• ….et fartøy for å reise til andre tid og rom!

(Warik Lawrance, Museum Victoria Planetarium, Melbourne, Australia)























21.03.2017



• Samspill med de fremste
utdannings- og fagmiljøene

• Nettverk for innovative 
partnere

• Formidle forskningsprosesser
i Norges teknologihovedstad

• Offentlig laboratorium og 
deltagende prosesser. 

• Arena for FoU!

Vitensenterets satsing 3D-360



VR-filmer 2016

• Great Barrier Reef og First Life.  David Attenborough/Atlantic 

Productions

• Investere i teknologi og kompetanse sammen med 
Vitenskapsmuseet og DKNVS

• 45 Samsung Gear VR på Vitensenteret
• Bygge nettverk – arena for VR



VR-filmer 2016

• Statnett
• Samarbeid med Jannicke Mikkelsen og Headspin
• 4 minutters film
• Formidling av ingeniørutfordringer
• Spektakulære bilder
• Vises fra kl 14.00



Økonomi

• Totalbudsjett ca. 15,3 millioner
• Vi har ca. 12,8 millioner
• Kulturrådet gir gaveforsterking
• Vi søker VitenByggere som vil samarbeide 

om prosjektet
• «Kjøp» et sete – 50 000,-
• Bygge varige verdier av Starmusfestivalen

• Byggeperiode ca. 6 måneder



Disse har bidratt til nå:

E.A. Smith AS Stiftelse



• Matpartner
- Hvor skal vi sende våre besøkende å spise?

• Bedriftsarrangement

• Reklame før visning av dome-filmer

• Stunts i midtbyen
- Kapre Torget med Science Busking

- Vitenshow på Torgscenen

- Vitenpromenade

- Annet? Forslag til samarbeid?

Vitensenteret i midtbyen. 



Målsetting: 
Åpne i 2017 

• Åpning i juni 2017


