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Grunnsteinsnedleggelse – Nytt rådhus.  

 

Bakgrunn for saken: 

I denne saken fremlegger daglig leder forslag om grunnsteinsnedleggelse for nytt rådhus. 

Saksopplysninger: 

I forbindelse med bygging av nytt rådhus, foreslås det å gjennomføre seremoni med 

grunnsteinsnedleggelse. Grunnsteinsnedleggelse har tradisjoner tilbake i tid og gjennomføres i dag 

som en markering av byggestart for offentlige- og private signalbygg.  

En grunnstein kan i praksis være et stål- eller kobberskrin med forskjellig innhold, eksempelvis 

gjenstander og dokumenter som byggherren ønsker skal gi informasjon til fremtidige generasjoner 

om bygget og tiden det ble oppført. En grunnstein plasseres gjerne sentralt i bygget i områder hvor 

det vurderes å ikke være risiko for fremtidige ombygginger. 

Nedleggelse av grunnstein skjer som oftest under en seremoni der inviterte gjester deltar. 

Hedersgjesten får oppgaven med å legge ned og «grave over» grunnsteinen. I tillegg til selve 

grunnsteinsnedleggelsen inneholder gjerne slike seremonier taler, lett bevertning og eventuelt et 

kulturelt innslag. 

Vurderinger: 

Det nye rådhuset blir et sentralt bygg i bybildet og vil på mange måter symbolisere Sandnes 

kommune sin visjon: I sentrum for fremtiden. Basert på byggets betydning vil det være naturlig å 

gjennomføre en markering med grunnsteinsnedleggelse for nytt rådhus.  

Plassering av grunnsteinen foreslås i området foran hovedtrapp i 1. etasje. Dette er et område som 

det er svært liten sannsynlighet vil bli berørt av framtidige ombygginger. 



Det foreslås at selve seremonien gjennomføres i november 2017, før påstøp i 1. etasje blir gjort.  En 

kan se at det hadde vært flott å kunne tilby et åpent arrangement, men fordi dette skal skje på en 

byggeplass anbefales det av sikkerhetsmessige årsaker at seremonien gjennomføres som et lukket 

arrangement med inviterte gjester.  En hedersgjest får oppgaven med grunnsteinsnedleggelsen. 

Gjestelisten avklares i samråd med rådmannen. 

Avklaring av eventuelt kulturelt innslag avklares i samråd med rådmannen. 

Det foreslås at seremonien avsluttes med enkel bevertning i form av kaffe og grunnsteinskake.  

 

Når det gjelder innholdet i grunnsteinen, foreslås det at det legges ned følgende innhold: 

 Arkitekttegninger av bygget samt arkitektens beskrivelse/tanker av bygget 

 Brev fra Ordføreren i Sandnes kommune  

 Brev fra Rådmannen i Sandnes kommune 

 Lokal- og regionsaviser fra seremonidagen 

 Årets myntserie 

 Program for seremonien og deltakerliste 

 

Forslag til vedtak: 

 Daglig leder gis fullmakt til å arrangere grunnsteinsnedleggelse for nytt rådhus. 

 Innhold i grunnstein, gjesteliste og eventuelt kulturelt innslag avklares i samråd med 

rådmannen. 

 

Torbjørn Sterri      

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 20.09.17 

Daglig leder 

 

 


