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Politiske prosesser 2014-2017

- Vedtak 2014: Steinkjer Kommune ønsker en god og langsiktig byutvikling. 

Dette arbeidet krever at vi ser de muligheter som ligger i bruk av sentrum 

både i forhold til aktivitet og opplevelser. I denne sammenheng er det viktig å 

skape utviklingsrom for kulturinstitusjonene i Steinkjer. 

- Vedtak 2017: Steinkjer har behov for å styrke sin posisjon i det regionale 

landskapet. Til sammen vil Steinkjer Kirke, et nytt kulturhus, et oppgradert 

samfunnshus, bedre parkeringsløsninger, et møblert torg, og Rismelen

aktivitets og folkehelsepark gi kulturen bedre rammer, øke folkelivet i byen 

og være et vesentlig bidrag til attraktiviteten til Steinkjer. 



Endelig vedtak formannskap 17. januar 2019

Med prosjekt Jakob ønsker Steinkjer Kommune å realisere et betydelig 

byutviklingsløp for Steinkjer sentrum. Dette som en del av en helt nødvendig 

satsing sett i sammenheng med rollen som administrasjonsby for nye 

Trøndelag, og byens generelle attraktivitet som bosted for nye generasjoner. 

Dette gjøres nå med en helt nødvendig opprustning av kulturfunksjonene 

som i dag ligger i Dampsaga. Prosjekt Jakob har etter hvert utviklet seg til en 

bred og helhetlig løsning som ivaretar innbyggernes behov innenfor 

kulturfeltet på en særdeles god måte for fremtiden. Innholdet i et nytt og 

totalrenovert samfunnshus sammen med det nye Weidemannbygget, utgjør 

en solid løsning for kommunens innbyggere. Prosjektet har også funksjoner 

med stor regional og nasjonal verdi



o

i

Kirka

Rismelen

Torget

Byens møteplass

Park på Holmen

Shopping

P-hus

Innovasjonscampus 

250 m

Guldbergaunet 

600 mSamfunnshuset

Weidemannkvartalet



II

•,,,il'._.1•'.'
••••••••••••••  ø:.
••••••••••

•
•fYff

II

y
' ··:,

•••  7

AR AM a

1.&aa  • •• il i

•

0 Steinkjer kommune

-
SlE\NOF\

:,,p-en,ly5 og glc1.:I



t

a

'\

E3 kommune
sad-

STEINER
Apen, lys og glad



:Ill

r
EE
Jg

·f
'' . l

11

,__ .. ..--,-,..,.

rt ; ·-·

0 Steinkjer kommune SlEIN(JE,
Apen, lys og glad



Romprogram 
Steinkjer Bibliotek

Kunstgalleri

Gjenreisningssenteret

Steinkjer Kino

Egge museum

Steinkjer Kulturskole

Ungdomstjenesten

Visit Innherred

Livssynsnøytralt seremonirom

Digitalt visningsrom

Kultursaler og scene

Felles kontorlandskap 

Studentenes hus

Serveringstilbud

Aktivitetssenteret

Stiftinga Hilmar Aleksandersen

Dalemspenna eldre jernalder: utstilt i Steinkjer 

for første gang på 146 år i 7 timer - 2014. 

Funnet i Sparbu 1868. Kulturhistorisk museum 

UIO

Weidemann 1980

http://www.steinkjerleksikonet.no/index.php?bilde=3184
http://www.steinkjerleksikonet.no/index.php?bilde=3184


FREMDRIFTSPLAN

• Oktober 2018 presentasjon skisseprosjekt for hovedutvalg og formannskap

• Januar 2019 Behandling av forprosjekt i Kommunestyret

• November 2019 Byggestart samfunnshuset og prosjektering nytt bygg

• November 2020 Byggestart nytt bygg

• Desember 2020 – åpningsfest Samfunnshuset

• Januar 2023 – åpningsfest Weidemann og hele prosjekt Jakob



Veien videre…. 

- Jobbe videre med romprogram og innholdsløsninger både internt og med 

galleri og museum 

- Tenke nytt rundt samhandlingsmuligheter mellom alle aktørene i hele Jakob 

- Ivareta meråpent-konseptet 

- Jobbe med å definere driftsmodellen for hele Jakob 


