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Årsrapport VilVite 2016  
 

VilVite er et moderne vitensenter av internasjonal klasse. 

Formål 
VilVite har som formål å gi kunnskap om og skape økende og positiv interesse for 
realfag, naturvitenskap og teknologi for å motivere og inspirere flere til å utdanne seg 
og velge yrke i den retningen. 

Besøk 
VilVite hadde 119 716 besøkende i 2016. Dette er 1430 flere enn 2015 og dermed 
ny rekord. Gjestene fordeler seg med 33 % skolebesøk og 67 % fritidsbesøkende. 
Barn og ungdom utgjør 66 % av besøket, og voksne 34 %.  

Besøk per måned 

 

Gult felt = høyeste notering 

Grønt felt = nest høyeste notering 

 

Antall Besøkende jan feb mars april mai juni juli august sept okt nov des Totalt

Real 2007 11 557 15 492 10 181 9 696 10 976 9 709 5 660 73 271

Real 2008 6 441 9 972 6 495 7 478 7 562 11 130 8 359 6 576 5 527 10 198 8 216 4 000 91 954

Real 2009 6 188 9 011 9 649 5 548 8 146 8 814 14 541 9 014 7 855 12 368 8 649 4 204 103 987

Real 2010 4 856 8 387 10 883 10 132 9 042 10 523 13 693 8 985 7 498 15 050 8 429 4 482 111 960

Real 2011 6 886 11 154 11 250 8 893 10 567 12 221 11 810 7 540 7315 14 140 9 575 4 709 116 060

Real 2012 5 421 12 842 9 602 8 610 7 304 12 696 13 925 7 765 7 670 14 692 10 711 5 063 116 301

Real 2013 7 421 11 489 9 819 9 485 9 261 10 203 11 226 8 694 7 341 14 377 9 877 5 748 114 941

Real 2014 7 464 12 436 8 798 9 256 7 459 8 873 10 153 9 634 7 774 16 603 9 866 8 016 116 332

Real 2015 8 129 12 959 10 350 9 658 8 332 10 268 12 547 9 126 7 100 13 549 9 493 6 775 118 286

Real 2016 7 790 10 857 11 548 8 508 8 328 11 123 14 663 10 069 8 257 12 449 9 211 6 913 119 716
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Besøk VilVite 
 

 

 
Lego er populær familieaktivitet i høstferien 

Hvem besøker VilVite 
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Årsregnskap 2016 
Ekstraordinære inntekter på NOK 15 013 000 ga et årsresultat for VilVite på NOK 
15 260 000 i 2016. Rettskraftig dom fra Bergen Tingrett i august 2016 ga grunnlag 
for en tilbakeføring av avsetning fra 2014 for usikkerhet rundt en tvist om 
merverdiavgift med Skatt vest.  

 

 

 

Driftsresultatet på NOK 247 000 viser inntekter og kostnader relatert til driften av 
VilVite. 

I tillegg til driftsinntektene vist over hadde VilVite inntekter fra næringsliv og 
samarbeidspartnere øremerket til utvikling og investeringer i innhold og 
publikumstilbud. Totalt utgjorde dette NOK 4 593 000 i 2016. 

Egne inntekter består av inntekter fra billetter, butikk, arrangementer, 
konsulentoppdrag og annet. Noe av dette er salg av tjenester til det offentlige. Salg 
av tjenestene gir økt besøk og aktivitet på VilVite, men det økonomiske utbyttet 
påvirkes av at det er høye produksjonskostnader knyttet til dette. 

 

 

 

2016
Driftsinntekter:

Offentlige tilskudd sentralt 7 000 000    

Offentlige tilskudd regionalt 8 200 000    

Sponsorinntekter 4 307 000    

Egne inntekter 20 279 000  

Totale inntekter 39 786 000  

Driftskostnader:

Personalkostnader -20 893 000 

Husleie -5 850 000   

Andre kostnader -12 796 000 

Totale kostnader -39 539 000 

Driftsresultat 247 000       

Ekstraordinære inntekter 15 013 000  

Årsresultat 15 260 000  
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Inntekter ved salg av tjenester til det offentlige 
 

 

 

Balanse 
 

 

Bergen Vitensenter har en egenkapital på NOK 18 510 000 (66,4 %) ved utgangen 
av 2016. 

 

Personal 
VilVite hadde 35 årsverk i 2016 som ble fylt av ca. 80 ansatte. Sykefraværet i 2016 
var 6 %. 

 

 

 

 

Driftsinntekter/salg til det offentlige

Billetter skoleelever/ førskolebarn kjøpt av Bergen kommune 1 165 072

Billetter skoleelever kjøpt av Hordaland Fylkeskommune 500 000

Billetter kjøpt av skoler andre kommuner, fylker 168 628

Billetter barn med aktivitetskort kjøpt av Bergen kommune 150 000

SommerViten, Bergen kommune 550 000

Universitetet i Bergen 822 050

Høgskulen på Vestlandet 368 510

Sum leveranser til det offentlige 3 724 260kr   

EIENDELER 31.12.2016 GJELD/ EGENKAPITAL 31.12.2016

Anleggsmidler: Egenkapital:

Utstillingsmidler 2 187 000    Innskutt egenkapital 2 368 000    

Driftsløsøre/ inventar 1 428 000    Opptjent egenkaital 16 142 000  

Sum anleggsmidler 3 615 000    Sum egenkapital 18 510 000  

Omløpsmidler: Langsiktig gjeld:

Varelager 612 000       Pensjonsforpliktelser 4 287 000    

Fordringer 5 147 000    Sum langsiktig gjeld 4 287 000    

Investeringer- Obligasjonsfond 6 294 000    

Bankinnskudd 12 205 000  

Sum omløpsmidler 24 258 000  Kortsiktig gjeld 5 076 000    

SUM EIENDELER 27 873 000  SUM GJELD/ EGENKAPITAL 27 873 000  
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Hva skjer på Vi lVite?  
 

VilVite har en permanent utstilling bestående av ca. 75 installasjoner og 
eksperimenter. I tillegg vises det ulike temautstillinger. Vandreutstillingen «20X0 – en 
reise til fremtiden» åpnet på VilVite i februar 2016, og i tillegg utstillingen «Prosjekt 
Fantasi» i samarbeid med Statoil Morgendagens Helter. VilVite utvikler installasjoner 
til utstilling og skoleprogram sammen med aktører fra næringsliv og forskningsmiljø 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

VilVite tilbyr tilrettelagte læringsprogram for barnehage, og alle trinn i grunnskole og 
videregående skole. Tilbudene er utviklet av VilVite med forankring i gjeldende 
ramme- og læreplaner. Læringstilbudet er et supplement til vanlig skoleundervisning. 
Bestillingssystemet for skoler og barnehager ble fornyet i 2016 og er blitt meget godt 
mottatt av brukerne. VilVite tilbyr også oppsøkende virksomhet til skoler i Hordaland 
og Sogn og Fjordane.  

VilVite har et omfattende tilbud til fritidspublikum. I tillegg til utstillingen er det 
vitenshow, verkstedsaktiviteter, 3D-filmer, populærvitenskapelige foredrag, 
forskerkurs og «sommerskolen» SommerViten. VilVite viste også «Vilde Vite og 
Halemysteriet» en egenprodusert teateroppsetning med naturfaglig tema. Dessuten 
opplever VilVite stor interesse fra næringsliv, organisasjoner og myndigheter for å 
bruke senteret som arena for ulike møter og arrangement. 

VilFinne - en vitenbutikk, tilbyr bøker, eksperimenter og varer utenom det vanlige. 
Kaféen VilSpise drives av Søtt + Salt og tilbyr servering for besøkende.    

Hjemmesiden www.vilvite.no har oppdatert informasjon om aktuelle tilbud og 
aktiviteter. VilVites profil ble frisket opp i 2016 og hjemmesiden fornyet. VilVite bruker 
også Facebook, Twitter og Instagram aktivt for å nå målgruppene, og opplever stor 
økning i interesse gjennom de sosiale media.  

 

 
First Lego League – konkurranse i robotprogrammering 
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Aktiviteter 2016 
Utstillinger og store prosjekter 

 Fast utstilling med hovedtema Hav, Energi og Vær/ klima. Det er foretatt en 
rekke fornyelser i den faste utstillingen.  

 Vandreutstillingen ”20X0 – en reise til fremtiden”- om hvordan dine valg 
påvirker fremtiden vår med tilhørende læringsprogram og tilleggsaktiviteter. 

 Prosjekt Fantasi, i samarbeid med Statoil Morgendagens Helter, utvikling og 
lansering av en utstilling basert på barns forslag til fremtidens oppfinnelser. 

 Lansering av VilVites «Mattekjøkken», en egen avdeling for 
matematikkeksperimenter. 

 Samarbeidsprosjekt med Q-meieriene med nasjonal markedsføring av VilVite 
på melkekartongene og konkurranse for barn.  

 Teateroppsetningen ”Vilde Vite og halemysteriet” i juli 2016 - en 
vitenforestilling med naturfag og gjenvinning som tema. 

 Driften av VilVite Sotra på Sartor senter ble avviklet etter ønske fra 
oppdragsgiver, Sartor Holding AS. Arealet ble omdisponert. 

For skoler og barnehager 

 Læringstilbud til skoler og barnehager. I 2016 har VilVite tilbudt ca. 65 ulike 
læringsprogram og faglige temaløyper i utstillingen – fra barnehage til 
videregående skole. De fleste innenfor naturfag, matematikk og teknologi, 
men også samfunnsfag og norsk. Det mest populære er 
”Spenningsekspedisjonen” som arrangeres i samarbeid med BKK. 

 Talentsenter i realfag. VilVite er et av fire vitensenter som deltar i et treårig 
pilotprosjekt for etablering av slike sentre. Utdanningsdirektoratet er 
oppdragsgiver og tiltaket er et ledd i Kunnskapsdepartementets 
realfagsstrategi for å styrke realfagsinteresse og -kompetanse hos elever med 
høyt læringspotensial. 

 Inspirasjonskurs for lærere og barnehageansatte om alternative 
undervisningsmetoder. 

 Vitendagen, en konkurranse for elever i videregående skole. 

 Regional juryleder for Forskningsrådets forskerkonkurranse, Nysgjerrigper.  

 Samlinger for VilVite «ambassadører», lærere som er kontaktpersoner ved 
skoler i Bergen og Hordaland.  

 «VilVite på hjul» tilbyr oppsøkende vitensenteropplevelser til skoler, 
kjøpesentre, bedrifter og organisasjoner.  

 Energikonkurransen – en realfagskonkurranse for videregående skole, i 
samarbeid med Science City Bergen. 

 First Lego League, regional finale. 

 

 

 

 

 

”Samarbeidet med VilVite er en 
medvirkende årsak til den gode 
økningen vi ser på søkningen til 
realfagene på UiB” 
 
Tidligere Fakultetsdirektør Mat-Nat 
Bjørn Åge Tømmerås 
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Kurs 

 SommerViten - inspirasjonskurs for elever på 7.-10. trinn i samarbeid med 
Bergen kommune. 

 Robotprogrammering, vårt mest populære fritidskurs for barn og unge. 

Aktiviteter for fritidsgjester på VilVite  

 Vitenshow:  
o Vilde Vite og Halemysteriet - en større vitenforestilling som ble vist i 

sommerferien med tema bærekraft og forsøpling. 
o Vitenshowfestival i vinterferien med interne og eksterne krefter. 
o Egenproduserte vitenshow i helger og ferier. 

 Verkstedsaktiviteter der deltakerne, barn og familier, får skape og 
eksperimentere: 

o Prosjekt Fantasi - en konkurranse hvor barn utvikler ideer om 
fremtidens oppfinnelser som dannet grunnlag for vandreutstilling. 

o LEGO: Bygg barnas drømmeby i høstferien. 
o Verksted med pynting av innendørs juletreskog i desember. 

 3D-filmer: minst to ulike titler.  

 Fødselsdagsfeiring for barn.  

 Deltakelse i Bergen kommunes tiltak for ressurssvake familier, 
«Aktivitetskortet». 

 
Samarbeid med Q-meieriene og tilhørende verkstedsaktiviteter på VilVite i 2016  
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Forskning og utvikling 

 En medarbeider avsluttet sitt doktorgradsarbeid om vitensenter som 
læringsarena. 

 VilVite er en drivende kraft i de norske vitensentrenes arbeid med å øke intern 
kompetanse på vitensenterformidling. Blant annet er VilVite nasjonal leder for 
Vitensenterforeningens FoU nettverk. 

 VilVite deltar i norske og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekt. 

 
Konferanser og arrangementer hvor VilVite har vært arrangør eller 
medarrangør 

 First Lego League: VilVites var prosjektleder for den regionale finalen i 
teknologiturneringen. 

 Energikonkurransen, en konkurranse om fremtidens energiløsninger i 
samarbeid med Science City Bergen.   

 
Vitendagen – konkurranse for videregående skole. Samarbeid mellom Statoil og VilVite 

Nasjonale og internasjonale nettverk 
VilVite har engasjert seg aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk som er 
relevante for utvikling av virksomheten. VilVite er medlem i Vitensenterforeningen, 
Nordisk Vitensenterforening og Ecsite (europeisk vitensenterforening) og 
medarbeidere deltar aktivt på bransjesamlinger og innehar tillitsverv. Det legges 
også stor vekt på deltakelse i faglige konferanser. 
 

 

 
”100 % av alle lærere sier de vil 

komme tilbake på VilVite med sine 
klasser” 
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Markedsundersøkelser 
Med 97 % kjennskap blant innbyggere over 18 år har VilVite oppnådd meget høy 
kjennskap i markedet i Bergensområdet. Brukerundersøkelser blant senterets 
kundegrupper gjennomføres jevnlig. Lærere, fritidsgjester og arrangementskunder 
gir VilVite en snittkarakter i overkant av 5 (skala 1 til 6), og nær samtlige ønsker å 
besøke og benytte senteret igjen. 

Utdrag fra Vitensenterutvalgets Evalueringsrapport 2009: 

 

”VilVite er Norges største frittstående vitensenter og oppfyller gjennomgående høye 

kvalitetskrav i sin virksomhet. Senteret er utvilsomt av internasjonal klasse og i visse 

tilfeller en foregangsinstitusjon. VilVite har egenskaper til å kunne spille en nøkkel 

rolle i utviklingen av vitensenterbransjen i Norge.” 

 

 

 
Forsker-spirer på Sommerviten – arrangeres hvert år i samarbeid med Bergen kommune 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Fra markedsundersøkelser 2016:  

 

Resultater fra jevnlige undersøkelser hos VilVite sine kundegrupper brukes i 

forbedring og utvikling av tilbudet. 

 
Fra brukerundersøkelse blant gjester. Kilde: VilVite, sommeren 2016 

 

 

 

Som familieopplevelse er VilVite en av tre mest kjente i Bergen. 

 
Fra ekstern undersøkelse. Kilde: Respons analyse, 2016 
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Fra brukerundersøkelser blant lærere gjennomført i 2016: 
 

 
 

 

 
Både læringsprogram og VilVite generelt får gode resultater fra lærerne. 

Gjennomsnittlig karakter er i overkant av 5 (skala 1 til 6). 
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Samfunnsnytte  
VilVite mottar økonomisk støtte fra det offentlige og yter et betydelig bidrag tilbake til 
samfunnet i form av læring, positive opplevelser og annen samfunnsnytte, samt i 
form av skatter, avgifter og økonomiske ringvirkninger. I dette vitenregnskapet søker 
vi å vise verdiene av ”transaksjonene” mellom samfunnet og VilVite. Særskilt ønsker 
vi å belyse hva samfunnet får tilbake for satsningen på VilVite. 

Bidrag VilVite til samfunnet 
En oppsummering av pengestrømmene mellom VilVite på den ene siden og stat/ 
fylkeskommune/kommune på den andre siden viser at VilVite i 2016 ga et positivt 
bidrag til samfunnet på NOK 3,32 mill. som vist nedenfor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------- 
1 Verdien av en elevs besøk på VilVite for samfunnet kan vanskelig fastslås. På bakgrunn av Bergen 
kommunes beregnede kostnad per undervisningstime og antall besøk på VilVite organisert av skoler 
er verdien kalkulert ut fra en konservativ kostnadstilnærming. Verdien antas å være vesentlig høyere.  

Direkte betaling til samfunnet 

Arbeidsgiveravgift og skattetrekk ansatte 7 180 204

Energiavgifter 50 000

Sum direkte betalinger til samfunnet 7 230 204

Indirekte betaling til samfunnet 

Sysselsettingseffekt samarbeidspartnere og leverandører 8 105 967

Sysselsettingseffekt besøkende 290 944

Verdi elevers besøk på VilVite 
1

3 586 828

Sum indirekte betalinger til samfunnet 11 983 739

Mottatt fra samfunnet 

Ordinære driftstilskudd fra det offentlige 14 300 000

Merverdiavgift netto 697 000

Refusjoner sykelønn, fødselspermisjon og lignende 895 546

Sum betaling fra samfunnet 15 892 546

Nettobidrag til samfunnet 3 321 397kr   
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Sysselsettingseffekt 
VilVite sysselsetter 32 fast ansatte og ca. 70 deltidsansatte fordelt på 35 årsverk i 
egen virksomhet. VilVite bidrar i tillegg gjennom å generere omsetning for 
nærstående virksomheter som kafeen, og til sysselsetting gjennom innkjøp av varer 
og tjenester til drift og investeringer. De totale innkjøp til VilVite utgjorde 20,2 MNOK 
ekskl. mva i 2016, hvorav innkjøp fra leverandører i Bergen kommune utgjorde ca. 
17,8 MNOK ex mva. 

Sysselsettingseffekten ut over egne ansatte bidro til å skape eller å opprettholde 
14,4 arbeidsplasser lokalt, som samlet genererte NOK 8,1 millioner til det offentlige i 
form av arbeidsgiveravgift, mva og skatt. 

Tilsvarende har besøkende en ringvirkning på sysselsettingen i nærområdet 
gjennom overnatting og annet forbruk. Basert på konservative vurderinger anslår vi 
at besøk hos VilVite genererer en omsetning for nærområdet på NOK 726.000 i 
2016. Dette bidrar videre med NOK 290.000 til det offentlige i form av 
arbeidsgiveravgift, merverdi og skatt. 

 

 

 
Markering av gjest nummer 1 000 000 blant stolte ansatte på VilVite 
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Formidling av naturvitenskap og teknologi 
Det foreligger betydelig internasjonal dokumentasjon på at vitensentrenes interaktive 
utstillinger og øvrige aktiviteter øker de besøkendes kunnskap, interesse og forstå-
else for matematikk, naturfag og teknologi (MNT-fagene), noe som er selve kjernen i 
det et vitensenter ønsker å oppnå: 

 VilVites interaktive læringsprogrammer og feltarbeid for skoleelever bidrar til 
læring og til å skape positive holdninger overfor MNT-fagene.  

 Barn og unge som har gått på skoler der vitensentre brukes aktivt har større 
tilbøyelighet til å velge utdannelse innen MNT-fagene. 

 VilVite oppmuntrer til karrierevalg innen MNT-fagene. 

 Unge mennesker oppnår økt selvtillit og arbeidsferdigheter samt interesse for 
vitenskap og forskning. 

 VilVite fremmer tillit og forståelse mellom publikum og vitenskapen.   

 Læringsopplevelser hos VilVite huskes og skaper langtidsminner. 

 Vitensentre bidrar til å bygge «MNT kapital» (science capital) i familiene. 

 Kunnskap om MNT-fagene er viktig for demokratiet og aktiv deltakelse i 
samfunnsdebatten. 

Kunnskapsdepartementets realfagsstrategi «Tett på realfag» anfører vitensentrene 
som et virkemiddel i sin tiltaksplan. Dette er en anerkjennelse og verdsettelse av 
vitensentrenes arbeid og en bekreftelse på at vitensentrene gjør en forskjell i Norges 
realfagssatsing. 

Verdien av en elevs besøk på VilVite for samfunnet kan vanskelig fastslås eksakt. 
På bakgrunn av Bergen kommunes beregnede kostnad per undervisningstime og 
antall besøk på VilVite organisert av skoler har vi kalkulert verdien i tabellen på s. 13. 
Det er i denne beregningen ikke tillagt noen verdi for fritidsbesøkende. Samme 
konservative kostnadstilnærming som bruk over vil gi samlet fritidsbesøk en verdi på 
over NOK 4,4 mill.  

 
Undring, læring og motivasjon  
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Kompetanseutvikling 
Gjennom praktisk læring og sosial interaksjon gir VilVites utstilling en god plattform 
for kompetanseutvikling gjennom å tilby 

 Kompetent og variert læringsstøtte for skoler. 

 Praksisnær, ”hands-on” tilnærming til vitenskapelige fag som oppmuntrer til 
læring. 

 En «erfaringsbro» mellom teori og virkelighet. 

 Læring på tvers av generasjoner. 

 Læring på tvers av fagområder. 

 En samfunnsrettet formidlingsarena for universitet og høgskole sektoren. 

 Sosial utvikling i tillegg til det naturvitenskapelige. 

 Etterutdanningskurs for lærere. 

 Relevant arbeidserfaring for ca. 80 studenter i 2016. 

Møteplass/ arena 
VilVite er en møteplass med særlig kontaktskapende kulisser som fremmer samvær 
og læring på tvers av generasjoner, yrkesbakgrunn og kultur. 

VilVite brukes til både fagseminarer, konferanser, mindre møter, kick-off, 
nettverksbygging, teambuilding og mer sosiale arrangementer. Vårt brede tilbud av 
konferanselokaler og mulighet for å engasjere deltakere i konkurranser, show og 
egne opplevelser har slått an i konferansemarkedet. 

Totalt ble det holdt ca. 170 møter, kurs og konferanser i 2016 med deltakere fra 
næringslivet, utdanningssektoren, forskning, myndigheter og organisasjonslivet. 
Antall deltakere pr arrangement varierer fra 10 til 500. 

 
Teambuilding for samarbeidspartnere i BKK 
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Attraksjon 
VilVite er en attraksjon både lokalt og nasjonalt som i kraft av dette bidrar til å 

 Trekke turister til byen og regionen. 

 Gjøre byen attraktiv for de som bor her. 

 Gi Bergensregionen tiltrekningskraft, eksempelvis ved å påvirke kompetent 
arbeidskraft, lærekrefter og studenter med familier til å arbeide og bo i 
regionen. 

 Utvikle lokalområdet som senter for forskning og næringsliv.   

 Gi Bergensregionens innbyggere noe å være stolte av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
VilVite, Bergen Vitensenter AS 
Thormøhlensgate 51 
5006 Bergen 
 
Tlf: 55 59 45 00 
E-post: post@vilvite.no 
 
www.vilvite.no 
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http://www.vilvite.no/

