
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORRETNINGSPLAN  
det nye SOLOBSERVATORIET – «fra flott til fantastisk»  
 
45 km nord for Oslo Skal vi skape et sted for undring, nysgjerrighet og begeistring. Et 
fantastisk anlegg midt i skogen med tilgang til hele naturen. 
 
 
 
 

1. Sammendrag 
 
Solobservatoriet på Harestua har en lang og stolt historie som Nord-Europas største 
astronomiske anlegg. For å kunne møte forventninger og skape begeistring også for 
kommende generasjoner er det på tide å tenke nytt og stort. 
 
Med hjelp fra landets beste arkitekter har vi begynt å visualisere drømmen, en drøm om å 
skape noe helt unikt for fremtidige generasjoner. 
 
Med investeringer på ca. kr. 200 mill. skal Solobservatoriet bli et unikt sted for opplevelser og 
læring. Vi skal etablere en nasjonal- og internasjonal attraksjon. 
 
Med fokus på naturen, fremtiden og god drift skal dette bli en bærekraftig destinasjon for 
fremtiden.  
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3. Innledning 
 
Solobservatoriet på Harestua har en lang og stolt historie som Nord-Europas største 
astronomiske anlegg, og forskningen som ble gjort her står fortsatt sterkt i det astrofysiske 
miljøet. 
 

 

I årene 1954 til 1986 var det et 
forskningssenter av stor nasjonal og 
internasjonal betydning og et samlingspunkt 
for flere norske forskere og studenter. 
Solobservatoriet var også vertskap for en 
satellittstasjon som i samarbeid med U.S. Air 
Force stod for overvåkning av Sovjetiske 
satellitter under den kalde krigen. 

Solobservatoriet var raskt ute med å ta i bruk ny teknologi. Forskere og studenter som ble lært 
opp i ny teknologi på Harestua har siden anvendt sin kunnskap til stor nytte for den videre 
utviklingen av det norske samfunn. 

Fra 80-tallet og fram til i dag har Solobservatoriet vært en populær destinasjon for et 
publikum søkende etter kunnskap og opplevelser knyttet til natur og vitenskap om 
verdensrommet.  

Det astronomiske anlegget er en unik arena for formidling av kunnskap om astronomi, 
naturfag, teknologi og historie. I 2008 fikk Solobservatoriet ny eier, Turid Margrethe Næss. 
Hun opprettet det ideelle foretaket Tycho Brahe Instituttet AS og som siden den tid har stått 
for driften ved Solobservatoriet.  

 

   
Turid Næss 

Gründer og økolog 

Turid Næss underviser i bl.a. økologi 
og vitenskapshistorie. Hun har 
bakgrunn som lærer i den 
videregående skole og som 
undervisningsansvarlig i Norges 
Jeger- og Fiskeforbund. Turid har 
jobbet ved Solobservatoriet siden 
2008. 

Foto: Kine Therese Vik-Erstad/Hadeland 

Vegard Rekaa 

Daglig leder 

Vegard Rekaa er astronom og står for 
astronomiundervisningen for 
videregående skoler, studenter og 
voksne. Han har lang 
undervisningserfaring og en 
doktorgrad i plasma-, astro- og 
romfysikk fra Universitet i Oslo. 
Vegard har jobbet ved 
Solobservatoriet siden 2006. 

Foto: Marit Skjøtvik/Hadeland 

Bjørn Berge 

Uteskolepedagog 

Bjørn Berge er astronom og 
uteskolepedagog. Han har bred 
utdanning fra Universitet i Oslo, 
Høyskolen i Oslo og Høyskolen i 
Sogn og Fjordane og lang 
arbeidserfaring fra frilufts barnehager 
og uteskoler. Bjørn har jobbet ved 
Solobservatoriet siden 2010. 

Foto: Tycho Brahe Instituttet AS 
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Turid ble tidlig introdusert for nytenkning, utvikling og nyskapning. Som elev ved 
forsøksgymnaset fikk hun lære mye om ansvar og drift. Skolen var nyskapende (-og 
ofte debattert) i kraft av elevenes grad av medbestemmelse og styringsrett.  

Det var som elev av Harald Jørgensen at Turid for første gang ble introdusert for 
Solobservatoriet. Hun ble tidlig fasinert av astronomi og har senere studert 
matematikk, landbruk- og skogbruksfag samt hatt en rekke verv innen 
kunnskapsformidling. Som gründer har Turid bl.a. vært med på å starte tre 
barnehager og en Steinerskole. 

Turid er opptatt av sansing, fenomener i naturen og fysisk nærhet til ting. Prosjektet 
«Levende naturfag» er et kurstilbud initiert og drevet av Solobservatoriet. Kurset er 
rettet mot lærere og skal fremme akkurat disse verdiene gjennom å lære bort hvordan 
man kan flytte undervisningen ut i naturen i nærområdet. 

 

Solobservatoriet er et besøkssenter for barn og voksne som ønsker å oppleve naturen, 
verdensrommet og hvordan et forskningssenter av internasjonal standard fungerer.  
På Solobservatoriet får skoleklasser, foreninger, familier, bedrifter, private selskap og turister 
se innsiden av de tekniske byggene og muligheten til å se stjerner, planeter, galakser og 
selvsagt sola i store teleskop. De tekniske byggene ved Solobservatoriet ble fredet av 
Riksantikvaren i 2016. Solobservatoriet skal være et sted for begeistring. 
 
Med bygninger og fasiliteter som trenger omfattende vedlikehold og oppgradering, er det tid 
for å tenke stort. 
  

 

Med utgangspunkt i en velkjent destinasjon, 
historien og et brennende engasjement for 
formidling av kunnskap har ideen om å skape 
fremtidens «Solobservatoriet» vokst frem. 
 
I forstudien av det nye anlegget beregnet 
Arkitektfirmaet det totale bygningsarealet til 
2.600 m2. Det inneholder et besøkssenter med 
kombinert foredragssal og planetarium med 
plass til 120 personer, samt tilleggsfunksjoner 
som resepsjon, lobby, butikk, utstillingsarealer 
og en restaurant/kafe. I tillegg skal det 
etableres overnatting for ca. 120 personer i 
frittliggende «planeter». 
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4. Forretningsidé  
 
Vi skal bygge en fantastisk møteplass, et internasjonalt anerkjent opplevelse- og 
formidlingssenter innen astronomi og naturforståelse. Den råeste kunnskapsdestinasjonen i 
Norge med opplevelser for besøkende i alle aldre, det perfekte sted for å fostre begeistring, 
nysgjerrighet og kreativitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I marka rundt Harestua i Lunner kommune, rundt 45 kilometer 
nord for Oslo, har vi fått hjelp av Snøhetta som har designet et 
nytt besøkssenter i tilknytning til Norges største astronomiske 
anlegg og det største solobservatoriet nord for Alpene.  
 
Med sitt høyteknologiske utstyr og unike plassering 580 moh., 
inviterer senteret besøkende inn i en av Nord-Europas fremste 
astronomiske forskningsstasjoner. 
 
Med et unikt arkitektonisk uttrykk, særegne kurs-
/møtefasiliteter og overnatting i planeter skal vi bygge 
Østlandets mest attraktive møteplass.  
 

Les mer i Snøhettas pressemelding som ligger vedlagt sist i forretningsplanen. 

5. Produkt/kjerneaktivitet 
 
Solobservatoriet skal aktivt søke å oppnå en ledende posisjon som den mest attraktive 
destinasjon for opplevelser og formidling relatert til naturforståelse og verdensrommet. 
 
Med sentral beliggenhet i nærhet til Gardermoen, i et tett befolkningsområde og med unike 
fasiliteter skal man tiltrekke seg et bredt segment av kunder fra næringsliv, kunnskapsturisme 
og andre grupper som søker utdanningsrelatert formidling med konferanse- og 
arenafasiliteter. 
 
Med internasjonal publisitet er det lagt til rette for en betydelig fagrelatert «turisme». 
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Tre pilarer står sterkt i konseptutviklingen: 
 
 
 
 
 
 
 

OPPLEVELSER 

 
 
 
 
 

 
FORMIDLING 

 
 
 
 
 

FASILITETER 

• utstillinger 
• dagsturisme 
• skole/barnehager 
• lag foreninger 
• sansing og 

tilstedeværelse 

 
 

• kunnskap relatert til 
verdensrom og nærhet til natur 

• belyse klimadebatten fra et 
vitenskapelig perspektiv 

• bærekraft i et helhetlig 
perspektiv 

 

• overnatting og servering 
• møte-/konferanselokaler 
• unikt planetarium 
• events 

Det nye opplevelsessenteret må baseres på en rekke aktiviteter som gir en unik kobling 
mellom teknologi og natur. Sentralt i konseptet står et enormt planetarium som i seg selv vil 
være en attraksjon med utallige muligheter for visuelle opplevelser. 
 
Gjennom Solobservatoriets store teleskoper vil vi se stjerner og planeter, lære deg hvor 
stjernebildene er og hvordan du selv kan finne spennende «deep sky»-objekter. Med vår 
nordlys-maskin kan gjestene oppleve en autentisk gjengivelse av nordlyset i miniatyr, hele 
året uansett vær. Solflekker og solstormer kan studeres gjennom Nord-Europas største 
solteleskop. Solobservatoriet er også et spennende sted å studere det ypperste av den 
teknologiske utviklingen i Norge på 60- og 70-tallet, samt å få opplæring i å bruke avanserte 
teleskoper og forskningsinstrumenter.  
 
 

 

I tillegg til fantastiske 
«overnattingsplaneter» er det lagt 
opp til en utvidelse med to store 
lavvoer for overnatting i tillegg til 
eksisterende lavvo.  
 
Disse vil også fungere som spisested 
og lage grunnlag for naturnære 
opplevelser som en kontrast til det 
digitale og høyteknologiske. 
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6. Markedet 
 
Det nye Solobservatoriet tar sats fra en allerede etablert plattform. 
Som en allerede kjent destinasjon over flere tiår vil man ha store fordeler i forhold til 
markedsaksept. Med et unikt utrykk skapt av landets fremste arkitekter vil det nye senteret 
høste stor oppmerksomhet og bidra til mye publisitet.   
 
En million mennesker bor i dag mindre enn en times reise fra Solobservatoriet. I følge en 
Facebook-undersøkelse gjort i samarbeid med Hadelandshagen er 750 000 nordmenn 
interessert i astronomi, og 30 mill. nord-europeere deler denne interessen.  
 

 
 
 
Typiske kundegrupper vil være:  
 

• Skoler og universiteter 
• Næringsliv 
• Reiseliv 
• Kunnskapsturister 

 
Som en ypperlig leirskoledestinasjon er det gledelig at elevers rett til leirskole nylig har blitt 
lovfestet. Dette gir et betydelig større potensiale for dette segmentet i fremtiden. 
 

Stortinget har vedtatt en ny paragraf i Opplæringsloven som lovfester leirskoleopphold. Loven gjelder 
f.o.m. skoleåret 2019/20 
  

• 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur 
«Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan 
skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.» 
Intensjonen fra Stortingets side er at den etablerte leirskoleordningen skal videreføres. Opphold ved 
bemannede leirskoler skal fortsatt være på 4 døgn, en full skoleuke, med naturen som læringsarena, 
gratis for elevene. 
Loven skal gjøre slutt på leirskolekutt og usikkerhet rundt tilbudet. Ingen skal lenger holdes hjemme. 
 
Kilde: https://leirskole.no/nasjonale-foringer/ 
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For bedrifter mener vi at dette vil være en helt ny og inspirerende møteplass sett i forhold til 
tradisjonelle hotellopphold. Ved å markedsføre dette på riktig måte mener vi det er et stort 
potensial, både for bedriftsinterne samlinger så vel som en arena for samhandling og aktivitet 
på tvers. 
 
Solobservatoriet vil bli en perfekt arena for events og sosiale arrangementer. 
I tillegg til det som relaterer seg til verdensrom og natur, vil både stedet og kompetansen 
danne den perfekte ramme for fototurisme, foto-events og kurs relatert til foto og optikk. 
 
Selvfølgelig skal mat og drikke være av god kvalitet fra lokale leverandører, men besøkende 
får også noe i tillegg som vil bli husket.  
 

 
 
Innen turisme må det lages egne opplegg for grupper og enkeltbesøkende, som markedsføres 
både i inn- og utland. Vi erfarer at reiseselskaper er opptatt av å kunne tilby kundene noe 
spesielt, og Solobservatoriet vil så absolutt kunne tilfredsstille disse. Vi er innforståtte med at 
det må legges ned en betydelig markedsinnsats for å komme inn i reiselivsmarkedet, men 
påpeker samtidig at et slikt arbeide er i gang. Beliggenheten er meget god, både i forhold til 
Gardermoen og Oslo. Vi opplever tiltakende besøkstall fra disse områdene.  
 
Skoler og universiteter vil favne alt fra forskning til praktisk undervisning i naturfag. For 
universiteter og forskning vil disse ha sine egne opplegg, som vil kunne trekke til seg mange 
internasjonale universitetsmiljøer.  
 
For skoleverket tenker vi oss å tilby leirskole og dags- eller kveldsbesøk, hvor en praktisk 
utførelse av astronomifaget vektlegges. Undervisningen tilpasses det enkelte alderstrinn og vi 
har god erfaring med å tilpasse undervisningen til læreplaner.  
 
Solobservatoriet har de siste årene etablert en kursvirksomhet for lærere, hvor lærere øves i 
praktiske og fenomenologiske undervisningsmetoder. Kursene tar utgangspunkt i lærernes 
eget nærmiljø og gir de redskapene de trenger til å undervise i naturen. Lærerkursene, som 
heter «Levende naturfag» (levende-naturfag.no), står i dag for en stor andel av Tycho Brahe 
Instituttets aktivitet og er tenkt videreført etter bygging.  
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Det vil være andre aktører som konkurrerer om de samme kundene. Ingen vil dog kunne ha et 
tilbud likt det som tilbys på det nye Solobservatoriet, spesielt med tanke på arkitektonisk 
utførelse, fasiliteter og kompetanse/kunnskap. 

7. Markedsstrategi/markedsplan 
 
En plan for tidlig markedsbearbeiding og profilering må trekke på alle fordeler vi kan spille 
på, inkludert beliggenhet, særegenhet samt at dette er et SNØHETTA-prosjekt. 
Herunder vil vi kunne høste mye oppmerksomhet og profilering allerede gjennom arbeidet 
med å finne finansiering til prosjektet. 
 

En markedsplan og hertil hørende strategi, vil videreutvikles i takt med at finansiering 
av prosjektet skrider frem. 

 
SOLOBSERVATORIET er allerede en kjent merkevare. Den strategiske delen blir derfor 
viktig, hvordan vi skal få tilslag hos nye kundegrupper. 
 

 
 

8. Økonomi og budsjetter (kalkyler, drifts- og likviditetsbudsjett) 
 
Drift 
 
Vi har lagt til grunn 30.000 gjestedøgn.  
Gjestedøgn definert som en overnatting med frokost. 
 
 Eksisterende anlegget     30 sengeplasser 

Lavvo eksisterende samt to nye-   60 sengeplasser (lavkost) 
Overnattingsplaneter   120 sengeplasser 

 
Dette gir et belegg på ca. 39%. 
Ut fra at det nye anlegget på Harestua vil være unikt, både med tanke på utforming og 
innhold, kan en ambisiøs holdning til belegg forsvares. Anlegget vil kunne høste internasjonal 
oppmerksomhet og potensielt ha et større markedspotensial enn sammenlignbare 
destinasjoner i kraft av sin særegenhet.  
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SSB tall «overnattingssteder»: 
 

                                      Snittpriser/døgn        Belegg 
 

Oslo                                   Kr. 1 059,-            51,2% 
Oppland                             Kr.    859,-            22,1% 
Akershus                            Kr. 1 000,-            38,2% 
Landet                                Kr.    966,-            32,7% 

 

  
Kommentar: 

 
Det nye anlegget vil oppleves 
som noe særegent og unikt, og 
derav forsvare en pris som ligger 
over snittet for landet. 
Solobservatoriet vil være en 
destinasjon fremfor et 
overnattingssted. 

 

 
 
De økonomiske forutsetninger for modellen fremgår av driftsprognosen nedenfor, som er 
basert på bransjetall samt drøftinger med fagpersoner. 
 

INNTEKTER 
20.000 overnattingsdøgn bedrifter/turister etc. á kr.1.200 per døgn 24 000 000 
10.000 overnattingsdøgn leirskole á kr.600 per døgn 7 000 000 
10.000 dags- og kveldsturister á kr.400 per besøkende 4 000 000 
SUM  35 000 000 
 
Det er ikke lett å finne offisielle tallgrunnlag for leirskoleaktivitet da de i liten grad registreres 
som AS. Dog vil Vassfaret leirskole i Valdres være et godt sammenligningsgrunnlag med sine 
1200 elever pr. år. 
 

 

 
figur 1 
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Bransjetall: 
 
Varekostnad  13% 
Lønnskostnad  35% 
ADK   45% 
 

 
Kommentarer til prognosetall: 
 
Under ANDRE DRIFTSKOSTNADER er leiekostnader 
på kr. 5 mill./år inkludert. Dette gir grunnlag for en 
positiv kontantstrøm for eiendomsselskapet som vist 
senere i figur 5 (beregnet med en årlig leieinntekt på kr 
4 mill./år). 
Dette er et nytt bygg med nytt utstyr. Uten vesentlige 
innkjøringsproblemer vil det derfor være plausibelt å 
kunne overprestere ift bransjetall. 
I tillegg vil lavkostdøgn i lavvo kunne bidra til lavere 
kostnadsprosenter enn for bransjesnittet.  
 

 
 

 
figur 2 

 
Det er lagt inn en kassakreditt i kalkylen med en ramme på kr. 3.000.000,-. 
Behovet vil avhenge av oppkapitalisering av selskapet samt kontantstrøm i tidlige driftsår, 
men det må påregnes en realistisk kassakreditt som utgangspunkt. 
 
Finanskostnadene på kr. 168 000,-/år er beregnet ut fra: 
 
 
Ramme 
Provisjon 
Rente nom. 
Opptrekk 
 
(Etableringskostnad vil påløpe) 

 
kr. 3 000 000,- 
2% 
6% 
60% (snitt) 
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Kontantstrøm eiendomsselskap 
 
Prognosen er fundamentert på en restfinansiering i eiendomsselskapet på kr. 50 000 000,- som 
skal betjenes med leieinntekter. Prognosen er videre basert på en årlig leieinntekt på  
kr. 4 000 000,- mens det i prognosene for driftsselskapet er kalkulert med leiekostnader på 
inntil kr. 5 000 000,-. 
 
Forutsetninger for kalkylen: 
 
Annuitetslån 
Løpetid 
Nom. Rente 
Avdragsfritt 
Leieinntekt 
KPI årlig 
Eiekostnader 
 

kr. 50 000 000,- 
25 år 
4,5% 
2 år 
kr. 4 000 000,-/år 
2% (reelt 2019 er 1,6%) 
5% (noe ambisiøst, men 
forsvarlig på ett nytt bygg) 

 

 
figur 3 

 
Vi ser av kalkylen at vi under de rådende forutsetninger klarer å etablere en marginalt positiv 
kontantstrøm fra første driftsår. Den akkumulerte positive kontantstrøm over 30 år er 
kalkulert til drøyt kr. 62.000.000,-. Det antas dog at det i denne perioden vil være behov for 
investeringer knyttet til oppgradering og vedlikehold av bygg som må finansieres helt eller 
delvis med denne kapitalen. 
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Det er lagt opp til 
avdragsfri periode på to 
år i kalkylen. Dette er 
nødvendig under de gitte 
forutsetning for å sikre 
en positiv kontantstrøm 
og derav evne til å tåle 
uforutsette kostnader i en 
innkjøringsperiode. 

figur 4 
 
 

9. Kapitalbehov og finansiering 
 
Totalt er byggeprosjektet estimert å koste kr. 208 000 000 inkl. mva. (kr. 172 000 000 eks 
mva.). 

 
Pris inkl. mva.: 
 
Planetariet (inkl. uteområdet) 
Overnattingsplaneter (7stk) 
Vei, parkering og snuplass 
 
SUM inkl. mva.  
Herav mva. 
 

 
 
 
Kr. 147.000.000,- 
Kr.   55.000.000,- 
Kr.     6.000.000,- 
 
Kr. 208.000.000,- 
Kr.   36.200.000,- 

 

Inventar og prosjektorsystemet som inngår i planetariet har en relativt høy pris, og er alene 
estimert til å koste kr. 21.000.000,- inkl. mva. (ved en kurs på 9,5 NOK per EUR). 
Overnattingsplanetene koster hver seg kr. 10.650.000,- (10m diameter) og kr. 5.650.000,- (8m 
diameter) inkl. mva. 

Med et restlån på inntil kr. 50.000.000,- som skal betjenes med leieinntekter, er det  
kr. 158.000.000,- man skal søke finansiert. Det må vurderes å søke forhåndsuttalelser rundt 
muligheter til kommunal- eller annen offentlig garanti for rest-finansieringen. 
 
  



 13 

10. Organisering og administrasjon av virksomheten 
 
Dagens tekniske bygg ved Solobservatoriet ble i 2008 overdratt fra Universitetet i Oslo til 
Turid Næss for kr.1,-. Grunnen er bygslet fra Lunner Allmenning gjennom en avtale med 
løpetid på 40 år med rett til fornyelse. Bygslingsavtalen stadfester også Solobservatoriets rett 
til bruk av veien fram til observatoriet, samt at ved utbedringer av veien forplikter 
allmenningen å stille med grunn vederlagsfritt.  
 
Eiendommen er i dag taksert til kr 10 mill. etter at eiendommen er omregulert og krav til 
rivning er frafalt. 
 

Stiftelsen Solobservatoriet  
(prosjekteier og ansvarlig for utvikling av eiendommen) 
 
Det nye eiendomsselskapet er under stiftelse. Vedtekter og innstilling fra stiftelsestilsynet 
ligger vedlagt. 
 
Eiendommen er i dag, som tidligere nevnt, eiet av Turid Næss og taksert til kr. 10.000.000,- 
etter vesentlige utbedringer de senere år. 
Intensjonen er at eiendommen overdras eiendomsselskapet ved prosjektstart. Dette vil sikre et 
godt fundament for å bygge egenkapital i det nye selskapet.  
 
 
Tycho Brahe Instituttet AS  
(driftsselskap for all aktivitet knyttet til destinasjonen) 
 
Tycho Brahe Instituttet AS (org.nr. 992.167.521) ble opprett i 2008 og har siden da stått for 
driften av Solobservatoriet. Tycho Brahe Instituttet er et ideelt aksjeforetak og har i sine 
vedtekter at det ikke er mulig å hente utbytte.  

Navnet på selskapet er av den danske vitenskapsmannen, Tycho Brahe (1546-1601), som i sin 
tid grunnla den moderne observerende astronomien. Ved siden av å være en fremragende 
astronom, hadde han en allsidig praksis og kunnskap om naturen. Denne allsidigheten 
inspirerer oss i Tycho Brahe Instituttet og gjenspeiler måten vi formidler verdensrommets og 
naturens lovmessigheter til våre besøkende og kursdeltakere.   

Tycho Brahe Instituttet står også for flere desentraliserte lærerkurs som tilbys lokalt i flere 
kommuner rundt om i landet. Her kurses lærere i hvordan undervise med utgangspunkt i 
skolens nærområde. Tiltaket har mottatt betydelige tilskuddsmidler fra Norges Forskningsråd 
og Sparebankstiftelsen DNB. For mer informasjon om lærerkursene. 

(se www.levende-naturfag.no)  

Solobservatoriet ble i 2018 med i et europeisk samarbeid, hvor fem eldre astronomiske 
observatorier samarbeider om å utvikle pedagogisk materiell for europeiske skoler. Materialet 
gjøres tilgjengelig for skolene på nettstedet onlineobservatory.eu og er gratis og åpent 
tilgjengelig.  Samarbeidet er fullfinansiert med EU-midler via Erasmus+ ordningen.   
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Tycho Brahe Instituttet AS har de siste tre årene hatt en solid vekst i driftsinntekter og -
resultat. 
 

År Driftsinntekter (i 1000 kr) Driftsresultat 
(i 1000 kr) 

2016 1 663 -385 
2017 2 803 358 
2018 6 421 709 
 

11. Virkelighetsorientering (SWOT) 
 
Styrker Beliggenhet: Nærhet til et stort befolkningsområde, flyplass og med 

historiske installasjoner som blir en del av det nye 
anlegget. Som et eksempel kan det nevnes at for Kielfergen  
står busser klare for å transportere passasjerer rundt i Oslo- 
området. 

  
Omdømme: Allerede et godt omdømme og et kjent sted. Potensielt bredt 

spekter av tjenestetilbud og opplevelser. Bred kundegruppe. 
  

 Kompetanse: Lang og bred kompetanse innen alle relevante fagområder 
 
Særegenhet: Det nye Solobservatoriet vil med sin særegne karakter høste stor 

interesse og fremstå unik uten sammenlignbare destinasjoner. 
 
Marked: Anlegget vil bli en nasjonal- så vel som en internasjonal 

attraksjon for folk med interesse for kunnskap innen optikk, 
astronomi arkitektur og natur. 

 
Svakheter Beliggenhet: Sentral beliggenhet men fortsatt ikke sentrumsnært. 

Dette reduserer tilgangen på et drop-inn marked. 
Alternativ skyttelkorrespondanse er nødvendig ved 
togtransport. 
 

Samfunn: I en økonomi med moderat vekst bevilges det stadig mindre til 
events, kurs og konferanser i næringslivet. Det prioriteres å 
legge slike arrangement i umiddelbar nærhet til transportpunkter 
(flyplasser).  

 
Kontinuitet: I en byggeperiode vil det, grunnet begrensninger i adkomst, ikke 

la seg gjøre å opprettholde aktivitet på nåværende lokasjon. Det 
jobbes med løsninger for å opprettholde aktivitet i en 
byggeperiode. Dette ansees som veldig viktig for å unngå 
forringelse av omdømme og tap av publikum.  
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Muligheter Bærekraft: Vi har en gylden mulighet til å bli en viktig formidler av 
kunnskap inn i en tid der bærekraft og miljø stadig får en 
viktigere rolle i verden. 
Ved å tilføre vitenskap inn i miljødebatten kan vi ta en viktig 
rolle med å skape nye holdninger til vårt fremtidige klima. 

Turisme: Det unike konseptet bringer noen unike muligheter ift 
«kunnskapsturisme». Dette er kanskje en smal nisje, men med et 
internasjonalt publikum kan dette allikevel bli en betydelig 
mulighet for økt omsetning/aktivitet. Herunder kan nevnes at det 
hvert år kommer tusenvis av fototurister til Norge hvert år. Dette 
er en industri hvor man lett kan se for seg at Solobservatoriet 
blir et stoppested for fotografer på tur til f.eks. Nord-Norge for 
nordlysfotografering. 

 
Trusler Økonomi: Prosjektet er fullstendig avhengig av å oppnå en finansiering lik 

den som er skissert i kalkylen. Et høyere restlån vil kunne gi 
utfordringer ift. gjeldsbetjening.  
 
En unik arkitektur kan gi utfordringer. Kostnadsoverskridelser 
er alltid en mulighet når vi skal bygge noe særegent, noe 
nyskapende som i mindre grad støtter seg på erfaring og 
tidligere kalkyler. 
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12. Handlingsplan 
 
Vi er allerede godt i gang med forberedelser mot en gjennomføring av forprosjektet. 
Etter at en kartlegging ble gjennomført i 2017, har vi jobbet både med offentlige- så vel som 
private aktører med tanke på finansiering. Vi har både fokus på bygg-finansiering og 
mulighetene for driftstilskudd. 
 
Det må i fortsettelsen jobbes videre med å finansiere prosjektet forsvarlig for å redusere 
risiko. Samtidig må det jobbes med konseptutvikling og markedsavklaring parallelt. Dette er 
oppgaver det løpende jobbes med fra 1. kvartal 2020. 
 
Det er viktig å koble ekstern kompetanse inn i de kommende fasene, dette for å sikre kvalitet 
og redusert risiko i prosjektet. Markeds- og forretningskompetanse er bl.a. tilgjengelig via 
akademia og næringshager. 
 
Markedsføring og konseptutvikling skal gå parallelt med- og inkorporeres i prosessen med å 
skaffe tilveie forsvarlig finansiering av prosjektet. Målet er å sitte igjen med en maksimal 
restfinansiering på kr 50.000.000,-. 
 
Som tidligere nevnt foreligger det fredning av byggene fra 2016. Dette er en punkt- og ikke 
områdefredning av eksisterende bygningsmasse.  
 
Reguleringsplanen ble godkjent i 2015. Ettersom Solobservatoriet ligger innenfor Oslomarka, 
var det nødvendig å få reguleringsplanen behandlet av kommunen, Fylkesmann og til sist av 
Klima- og Miljøverndepartementet. I sin godkjenning, understreker departementet sin støtte 
til byggeprosjektet med følgende uttalelse: «utvidelsen av Solobservatoriet og virksomheten 
der vil fremme markalovens intensjoner». Det understrekes her at de tekniske byggene er 
punktfredet, ikke områdefredet og at de omtalte byggeplanene er i tråd med 
fredningsvedtaket.  
Rammetillatelsen og dermed den endelige byggegodkjenningen ble gitt av Lunner kommune i 
år 2019.  
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13. Vedlegg 
 
Utskrift fra Brønnøysundregistrene 

 
 
 
Vedtekter 
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Snøhettas pressemelding om prosjektet 

«Snøhetta redesigner Norges største astronomiske anlegg 

I marka rundt Harestua i Lunner kommune, rundt 45 kilometer nord for Oslo, har 
Snøhetta designet et nytt besøkssenter i tilknytning til Norges største astronomiske 
anlegg og det største solobservatoriet nord for Alpene. Med sitt høyteknologiske utstyr 
og unike plassering 580 moh., inviterer senteret besøkende inn i en av Nord-Europas 
fremste astronomiske forskningsstasjoner. 

Det nye besøkssenteret ligger nært det originale solobservatoriet som ble bygget av 
Universitetet i Oslo i 1954, akkurat i tide for den totale solformørkelsen samme år. 
Senteret fungerte i mange år som et forsknings- og informasjonssenter for universitet 
frem til det ble solgt i 2008. I dag eies senteret av Tycho Brahe-instituttet, oppkalt 
etter den danske vitenskapsmannen og grunnleggeren av den moderne observerende 
astronomi, Tycho Brahe (1546 – 1601). Dagens senter tilbyr en rekke aktiviteter 
innenfor astronomi, solstudier, naturvitenskap og opplevelsesaktiviteter. Publikum 
spenner vidt, fra forskere til pensjonister og skole- og barnehagegrupper. 

Snøhettas design består av et planetarium og spredte sovesaler formet som små 
planeter. Planetenes plassering rundt det gylne planetariet imiterer planetenes bane 
rundt sola. Totalt kan de nye byggene ta imot opp mot 200 gjester, og byr på en 
førsteklasses pedagogisk, visuell og taktil reise inn i astronomiens verden. 

Planetariet 

Det gylne planetariet er det første man legger merke til når man nærmer seg anlegget 
til fots, en kort spasertur fra nærmeste parkering. Det kuppelformede teateret skrur 
seg opp fra bakken, halvveis tildekt av lyng, blåbær- og tyttebærbusker. Bygget er 
halvveis begravet under bakken og består av fire nivåer toppet av en gyllen kuppel 
inngravert med stjernetegn. Kuppelen er delvis dekket av et spiralformet tak, en 
krysning mellom landskap og bygningsmasse, som besøkende kan utforske til fots. 

Under finner man hjertet til planetariet, et kuppelformet himmelteater som opplyser 
besøkende om astronomi og nattehimmelen. Her kan besøkende oppleve en projisering 
av stjernebildene og planeter som imiterer virkeligheten. Rommet kan ta imot over 100 
gjester – både på dagtid og over natten. Rundt teateret finner man resepsjon, kafé, 
utstillingsområder og en rampe som dreier seg slakt opp mot taket. 

Under bakken har planetariet et eget, kuppelformet rom dedikert til lek og utfoldelse 
for de minste barna. 

Planetene 

Rundt planetariet finner man syv sovesaler formet som planeter. Hver av planetene 
har et eget design – med et røft eller glatt eksteriør, halvveis begravet under bakken, 
eller hvilende på skogbunnen, som om de nettopp hadde landet. 

Planetene er ikke miniatyrkopier av faktiske planeter, men er heller tenkt som 
oppdiktende planeter med hvert sitt særegne navn: Futi, Slepsi, Somnoe, Sovo, Zolo, 
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Abidea og Visito. Seks av planetene er mellom 10 og 8 meter i diameter og kan ta imot 
henholdsvis 32 og 10 gjester. Den minste planeten, Zolo, er 6 meter i diameter og er et 
dobbeltrom som byr på en uforstyrret natt under stjernene. 

De nye fasilitetene oppfyller Tycho Brahe-instituttets opplysningsmisjon gjennom å 
skape undring og nysgjerrighet rundt Universet, som om arkitekturen selv stilte 
spørsmålet: Hvor kommer alt fra?» 

 
Teknisk Museum 
 

 
 
Herunder ser vi en fallende trend, men nedgang i besøkstall kan i stor grad relateres til været. 
 
 
Uttalelser vedr. lovfesting av leiskole 
 

20 prosent av elevene i grunnskolen får i dag ikke tilbud om leirskole. Nå vil 
regjeringen gi kommunen plikt til å tilby gratis leirskoleopphold eller annen 
skoletur med overnatting som en del av grunnskoleopplæringen. 
– Et leirskoleopphold er viktig for mestringsopplevelser, for å skape 
selvstendige unger og for å få sosial kompetanse. Det å fikse å være på 
overnattingstur med jevnaldrende, er en viktig ferdighet, sier kulturminister 
og Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB. 
 
Skal være gratis 

I dag er det opp til hver enkelt skoleeier om de ønsker å tilby leirskoleopphold 
eller annen skoletur med overnatting, noe som har ført til at rundt 20 prosent 
av elevene ikke får dra på tur. 

– Noen kommuner sier i dag nei til tur og legger opp til at foreldre og elever 
selv må finansiere en tur gjennom loddsalg, dugnader og gaver. Det ønsker vi 
ikke. Dette handler om gratisprinsippet i skolen, sier kunnskaps- og 
integreringsminister Jan Tore Sanner (H). 
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– Vi må sikre at alle elever får reise på skoletur i løpet av grunnskolen, 
uavhengig av hvor de bor og om foreldrene har råd. Leirskole skal være en del 
av grunnskoleopplæringen og kan gi elevene opplevelser og andre perspektiver 
på skolefagene. Leirskole for alle vil også være viktig for å fremme integrering, 
sier Sanner. 

Kilde: Afteposten 
 

 


