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Hva	er	god	arkitektur?	
	

	

	

Et	sted	man	elsker	å	være,	
og	ikke	vil	dra	fra.	

Og	når	man	har	dra/,	
lengter	man	Dlbake.	
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Bedømmelseskriterier	
		
Juryen	har	lagt	vekt	på	følgende	forhold	når	utkastene	skal	bedømmes:	
Kriteriene	er	ikke	sa/	opp	i	prioritert	rekkefølge.		
		

•  God	arkitektur	-	herunder	arkitektonisk	u/rykk	i	forhold	Dl	landskap	og	
omkringliggende	bebyggelse	

•  Byplanmessig	grep	
•  Oppfyllelse	av	programmets	funksjonsbeskrivelse	og	romprogram		
•  Arealøkonomisering	
•  Planløsning	
•  Mulighet	for	fleksibilitet	
•  Prosjektets	DlpasningsdykDghet	i	forhold	Dl	videre	bearbeidelse	
•  Gode	og	inkluderende	løsninger	m.h.t.	universell	uPorming	
•  EnergieffekDve	og	energibesparende	løsninger	
•  Materialvalg	og	tekniske	løsninger	i	forhold	Dl	kvalitet,	miljø	og	vekt	på	lave	

driRs-	og	vedlikeholdskostnader		
•  Sannsynlighet	for	at	kostnadsrammen	kan	overholdes	samt	at	flest	mulig	

funksjoner	kan	innpasses	innenfor	kostnadsrammen.	
	
	



KVINESDAL	KOMMUNE		
Begrenset	plan-	og	designkonkurranse	for	bygging	av	ny	svømmehall	



OVER BEKKEN ETTER VANN
svømmehall i Kvinesdal
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OVER BEKKEN ETTER VANN
svømmehall i Kvinesdal

Utomhusanlegget ned mot gangstien langs elva utføres med betong i samspill med 
treverk og naturstein. For tredekker benyttes sukkerimpregnert trevirke som for ek-
sempel lønn. Som vegetasjon velges en miks som gir variasjon i blomstring og farger; 
tregruppene sammensettes av løvtrær (bjørk, or) og bartre (furu).

MILJØ/ENERGI
Kompakt bygningskropp med få sprang danner grunnlag for gode miljøløsninger, sam-
men med vektlegging av bruk av lavemitterende materialer. I så stor grad som mulig 
benyttes kortreiste materialer. Et  godt isolert klimaskall med begrenset vindusareal 
og vinduer med 3-lags glass sikrer gode energimessige løsninger. Det legges til grunn 
U-verdier for bygningskomponenter som ligger på nivå med lavenergi- eller pas-
sivhuskrav. Geovarme bør vurderes for å dekke energibehovet.

KOSTNAD/UTBYGGINGSTAKT
Kostnadsrammen synes trang i forhold til ambisjonene for svømmehallen. Forslaget 
legger til rette for en gradvis utbygging, tilpasset en  nansiering over tid. Eksempelvis 

legges det konstruksjons- og planløsningsmessig til rette for at velværesonen kan 
realiseres som et senere byggetrinn.
Ved at klatrevegg og boblebad/kaldvannskulp/dampbadstu er lagt til to av byggets 
hjørner, kan disse elementene realiseres i senere byggetrinn. Kostnadsmessig er det 
relevant å vurdere disse elementene sammen med tilhørende bygningsmasse. Kost-
nad for klatrerom med klatrevegg estimeres til ca kr 1.600.000,- ekskl mva. Kostnad 
for boblebad, kaldtvannskulp og dampbadstu inklusive tilhørende bygningsmasse 
estimeres til kr 4.000.000,- ekskl mva.

AREAL OG VOLUM

  m2  m3

Plan 1  1831  11500
Plan U    831    2987
Total  2662  14487





PRIS KR 79,-

NORSKE 
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1. Pemie «Lanternen»  
Thomas Tulinius og Anders Lind, Arkitekter MAA
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I Våler sentrum finnes det i dag en barneskole 
og en ungdomsskole. En ny barneskole skal 
bygges i tilknytning til dagens ungdomsskole, 
slik at det etableres en 1-10 skole. 
I forbindelse med skolen skal det realiseres et 
nytt separat aktivitetshus som er tilgjengelig 
for hele Vålers befolkning.

Eksisterende ungdomsskole stod ferdig i 2009 og er dimensjonert for 
140 elever. Den nye barneskolen skal dimensjoneres for 260 elever, slik 
at ny 1-10 skole kan romme totalt 400 elever. 

Aktivitetshuset skal kunne brukes av både skolen og Vålers øvrige 
befolkning. Den skal romme en idrettshall på størrelse med en 
håndballbane, samt tilhørende garderober, lager og andre støtteareal. 
I tillegg skal aktivitetshuset inneholde funksjoner som kulturskole og 
skolefritidsordning (SFO). Videre er det viktig at disse funksjonene og 
det nye aktivitetshuset blir integrert med skolen på en god måte. 
Svømmehall med 25 meters basseng, skal legges inn som en opsjon/
utbyggingsmulighet i tilknytning til aktivitetshuset. 

Uteanlegget skal fremstå som et helhetlig anlegg der skolens utvendige 
lekeareal skal være tilgjengelig for offentlig bruk etter skolens 
åpningstid. Utearealet må knytte seg opp mot sentrum og Glomma på 
en helhetlig måte.

Biblioteket er i dag tilknyttet ungdomsskolen. Arealet må utvides og 
det åpnes opp for at biblioteket kan få en ny plassering. 

Bankbygningen, som ligger langs Vålgutua, har etter hvert et større 
areal enn det Sparebanken Hedmark har behov for. Det ønskes forslag 
til hvordan bankbyggets overskytende areal kan fylles av funksjoner 
beskrevet i programmet.

En rekke eksisterende bygninger på konkurranseområdet er forutsatt 
revet. Dette er den gamle yrkesskolen, bygning som inneholder gymsal 
og svømmebasseng, samt en utescene. Dagens barneskole med sitt 
uteområde skal være i normal drift i byggeperioden og skal etter 
prosjektets ferdigstillelse være et område for videre utvikling.

Våler kommune har gjennom flere år hatt en nedgang i folketallet på 
grunn av større fraflytting enn tilflytting. For å snu 
befolkningsutviklingen jobber kommunen aktivt med satsning på 

PREMIER

1. PREMIE 350 000 NOK
Motto: «Lanternen» 
Arkitekt:
Thomas Tulinius, Arkitekt MAA
Anders Lind, Arkitekt MAA

2. PREMIE 250 000 NOK
Motto: «Generasjon mix» 
Arkitekt: 
Atelier Lorentzen Langkilde ApS
Oslo Works AS

INNKJØP 100 000 NOK
Motto: «Byens lanterne» 
Arkitekt: BCVA ApS

INNKJØP 100 000 NOK
Motto: «Våler diagonalen» 
Arkitekt: 
JAJA Architects ApS
Lala Tøyen AS

INNKJØP 100 000 NOK
Motto: «Tigg og Topp» 
Arkitekt: Ravagnani Vecchi Architects

INNKJØP 100 000 NOK
Motto: «Skoletorget» 
Arkitekt: SundinLien Arkitekter

INNKJØP 100 000 NOK
Motto: «Visjon Våler» 
Arkitekt: Cubo Arkitekter AS

KORT OM KONKURRANSE-
OPPGAVEN

PREMIER
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JURYENS GENERELLE KRITIKK

Juryen er meget godt fornøyd 
med den store oppslutningen 
konkurransen har fått. 48 innkomne 
utkast er svært tilfredsstillende, 
særlig tatt i betraktning oppgavens 
vanskelighetsgrad og kompleksitet. 
Vanligvis gjennomføres konkurranser 
om denne type byggeoppgaver 
som begrensede plan- og 
designkonkurranser. Mange som 
ellers ikke slipper til i slike 
konkurranser har nok her benyttet 
anledningen til å levere utkast. 

Til sammen gir de 48 utkastene en bred belysning av 
tomtens potensial og mulige løsninger av 
byggeprogrammets krav og forutsetninger, og har gitt 
juryen et godt beslutningsgrunnlag. Det store flertall av 
utkastene er grundig og profesjonelt fremstilt med 
gjennomarbeidete løsninger.

Til tross for dette har det vært krevende for juryen å kåre 
en vinner. Dette har sammenheng med at det samlet sett 
har vært en svært utfordrende oppgave. I tillegg til å skulle 
skape gode arealer for skole, kultur og idrett, samt gode 
utearealer, har konkurransedeltagerne blitt utfordret til å 
skape et anlegg som bidrar til tettstedsutvikling og 
fremtidstro i et tettsted som opplever befolkningsnedgang. 
Det store konkurranseområdet har gitt rom for ulike 
løsninger. Samtidig har prosjektets stramme økonomiske 
ramme trolig vært en utfordring for konkurransedeltagerne. 
Juryens diskusjoner har i stor grad fokusert på spørsmålet: 
Hvordan kan man skape god sentrumsutvikling i Våler?
Selv om det har vært vanskelig å finne et vinnerutkast som 
svarer godt på samtlige evalueringskriterier, opplever 
juryen at konkurransen har vært vellykket. Den store 
bredden av løsninger som er presentert blant de 48 
utkastene, gir både svar på hva som vil kunne fungere og 
ikke minst hva som ikke vil kunne fungere. Det samlede 

materiale, og i særdeleshet de premierte og innkjøpte 
utkastene, utgjør et verdifullt grunnlag for kommunens 
videre arbeid med byggeoppgaven. 

Med utgangspunkt i konkurransens evalueringskriterier 
følger et sammendrag av juryens generelle vurderinger.

Til tross for at konkurranseprogrammet tydelig beskriver en 
ambisjon om at skolen og aktivitetshuset skal sette fokus 
på sentrumsutvikling og bidra til å snu den negative 
befolkningsveksten, er det overraskende få utkast som 
virkelig diskuterer dette på en god måte. Det er også svært 
få utkast som har integrert forprosjektet langs Glomma som 
en del av den helhetlige strategien.

I konkurranseprogrammet etterspør man løsninger som 
forsterker sentrumsutviklingen og samtidig skaper en god 
forbindelse mot Glomma. Dagens sentrum er orientert 
langs Vålgutua. Her finner man ulike servicetilbud, Våler 
kirke, samt Kommunelokalet, Stallen og Gamle banken. De 
sistnevnte er tre særegne bygninger av historisk betydning, 
orientert rundt en felles forplass. Bygningene som tidligere 
har fungert som henholdsvis rådhus, bank og stall, rommer 
i dag ulike offentlige funksjoner. Forplassen mellom 
bygningene henvender seg mot Vålgutua og fungerer som 
det offentlige samlingsstedet i Våler. Dagens ungdomsskole 
henvender seg mot Glomma, vest for Vålgutua. Mellom 
skolen og sentrumsbebyggelsen langs Vålgutua er det i dag 
et grønt uteområde. Til tross for sin sentrale plassering, er 
dette i dag ikke et mye brukt samlingspunkt for Vålers 
innbyggere. 

Juryen har diskutert hvorvidt det er skolen og aktivitetshuset 
som skal skape sentrumsutvikling eller om man skal legge 
til rette for en fremtidig sentrumsutvikling som kan komme 
i kjølvannet av den aktiviteten det nye anlegget genererer. 
Det er vanskelig å forutsi hvilket potensiale det er for 
nyetableringer og boligutbygging i Våler. Flere 
næringslokaler står i dag tomme langs Vålgutua. Skolen og 
aktivitetshuset har et potensiale for å skape et 
samlingspunkt for Våler. Spesielt biblioteket, idrettshallen 
og svømmehallen vil kunne trekke til seg mange besøkende 
i alle aldersgrupper fra morgen til kveld. Disse funksjonene, 
sammen med en tilhørende boligbygging i sentrum, vil 
bidra til økt aktivitet og være viktige elementer i en positiv 
utviklingsstrategi for Våler.
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Våler kommune inviterte i 
januar 2017 til en åpen plan- og 
designkonkurranse om Skole og 
aktivitetshus i Våler.

Konkurransen er kunngjort og gjennomført som en åpen 
plan- og designkonkurranse i henhold til Lov og Forskrift om 
offentlige anskaffelser (kapittel 31), i nært samarbeid med 
Norske arkitekters landsforbund (NAL). 
Konkurranseutkastene har blitt vurdert av en kompetent 
fagjury og anonymitetsprinsippet har konsekvent blitt 
ivaretatt. Det var satt opp en samlet premiepott på NOK 1,1 
millioner til fordeling blant premierte og ”innkjøpte” utkast. 

Kunngjøring overfor det norske og europeiske marked ble 
foretatt gjennom Doffin-systemet og TED 9. januar 2017. Det 
ble avholdt en ikke obligatorisk befaring på 
konkurranseområdet 20. januar og en formell ”spørre/svar-
prosedyre” med spørrefrist 20. februar. Denne resulterte i 
46 spørsmål som alle ble besvart og publisert på NALs 

nettsider. Det ble også foretatt en rekke suppleringer av 
konkurransegrunnlaget i perioden frem til 20. februar.

Frist for innlevering var satt til 3. april 2017, kl. 15.00. 
Utkastene ble levert digitalt til NAL og Våler kommune 
sørget for produksjon av plansjer. Navnekonvoluttene ble 
levert eller sendt per post til NAL. Innen fristen var det 
innkommet 48 utkast. 

Utkastene ble stilt ut i et tidligere butikklokale i Våler 
sentrum og utstillingen var godt besøkt. I tillegg publiserte 
Våler kommune samtlige utkast på kommunens nettsider.

Juryen har vært samlet fem hele dager (26.04, 02.05, 
08.05, 23.05 og 28.06) for å bedømme utkastene. 

Ved åpning av navnekonvoluttene, viste det seg at utkastene 
var levert av arkitekter fra 10 ulike land. Norge var sterkest 
representert med 25 utkast, etterfulgt av Danmark med 12 
utkast. 

GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

Juryen har gjennomført en 
systematisk evaluering av utkastene, 
basert på de forutsetninger og 
de kriterier som var satt opp i 
konkurranseprogrammets kapittel 5. 
Konkurranseprogrammet inneholdt 
følgende evalueringskriterier (i 
uprioritert rekkefølge): 

• Arkitektonisk uttrykk i seg selv og i forhold til landskap 
og omgivelser.

• Helhetlig hovedgrep i situasjonsplan, gjennom 
sambruk, integrering og forsterkning av 
sentrumsutvikling.

• Hensiktsmessig planløsning og funksjonalitet, 
herunder god universell utforming og effektiv 
arealutnyttelse med sambruksløsninger.

• Et bærekraftig miljøperspektiv i bruk av konstruksjoner, 
materialer og overflater, samt miljøvennlige og tekniske 
løsninger som reduserer byggenes ressursbruk og 
klimabelastning til et realistisk nivå.

• Materialbruk og arkitektoniske løsninger som hensyntar 
høy brukerintensitet og prosjektets totaløkonomi.

EVALUERINGSKRITERIER
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JURYENS AVGJØRELSE OG ANBEFALING

Det har vært en krevende prosess å evaluere de 48 
utkastene. Juryen fant ingen utkast som gir fullgodt svar på 
alle konkurranseoppgavens krav og utfordringer. Flere 
utkast er imidlertid utviklingsdyktige, og vil kunne oppfylle 
byggherrens behov og forventninger gjennom den 
etterfølgende prosjekteringsprosess. Med tanke på 
konkurransens kompleksitet er dette likevel ikke uvanlig.

Etter en systematisk evaluering av samtlige forslag, satt 
juryen igjen med ni utkast som diskusjonene konsentrerte 
seg rundt. Etter grundige analyser av disse utkastene, var 
det to som markerte seg: ”Generasjon Mix” og ”Lanternen”. 

Begge utkastene er av høy arkitektonisk kvalitet og 
arkitektene har lykkes med å skape en samlingsplass for 
Vålers befolkning, på tvers av generasjoner og interesser. I 
”Generasjon Mix” er samlingsplassen innvendig. I 
”Lanternen” er samlingsplassen like mye ute i parken 
mellom bygningene, som innendørs. Juryen har troen på 
robustheten i sistnevnte løsning.

Det er lite som skiller disse to prosjektene når det gjelder 
estimerte byggekostnader. Begge prosjektene krever videre 
bearbeiding, men det er juryens oppfatning at dette gjelder 
”Generasjon Mix” i større grad enn ”Lanternen”. ”Generasjon 
Mix” har en mer kompleks og kompakt organisering som 
medfører at endringer kan få konsekvenser for konseptet.

Begge prosjektene legger til rette for at området ved dagens 
barneskole kan videreutvikles med ny boligbebyggelse på 
en helhetlig og rasjonell måte.
Etter juryens vurdering, er ”Lanternen” det utkastet som 

samlet sett ivaretar konkurransens intensjoner og krav på 
best måte, og som er mest robust med hensyn til 
bearbeidelse i den videre prosjektutvikling. En enstemmig 
jury kårer ”Lanternen” som konkurransens vinner. 

”Lanternen” har tre tydelige funksjonselementer: 
Aktivitetshuset, skolearealene og den samlende byparken. 
Det er et enkelt og tiltalende prosjekt som etablerer to 
samlingspunkt: Et tydelig innendørs samlingspunkt i 
aktivitetshuset og et generøst samlingspunkt i 
sentrumsparken for alle Vålers innbyggere, på tvers av 
alder, kjønn og interesser. Prosjektet bruker attraksjonen i 
landskapet på Glommas elvebredd på en vakker måte slik 
aktivitetsbygget er plassert. Samspillet mellom ny og 
gammel skole er enkelt og godt løst. Forholdet mellom 
bypark og bygninger er organisert slik at man får et raust, 
lunt, solrikt og anvendelig utendørs fellesareal som kobler 
skole og aktivitetsbygg til kvartalene mot Vålergutua. 
Prosjektet har truffet en skala og en type kompleksitet som 
juryen mener vil berike og stimulere skolen og tettstedet 
Våler.

Juryen har valgt å rangere ”Generasjon Mix” på en andre 
plass. Ettersom det kun stod mellom disse to utkastene i 
sluttfasen, har juryen valgt å ikke rangere en tredjeplass. 
Utkast som har spilt en viktig rolle i juryens diskusjoner har 
juryen valgt å gi innkjøp.
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”Lanternen” er et arkitektonisk overbevisende forslag med 
vakre romlige sammenhenger hvor dagslys og utsyn er 
avgjørende kvaliteter. Samtidig viser prosjektet en enkelhet 
gjennom rasjonelle og vakre trekonstruksjoner som bidrar til 
en stor del av den romlige opplevelsen og prosjektets 
arkitektoniske identitet. ”Lanternen” har tre tydelige elementer 
i tillegg til eksisterende ungdomsskole: Aktivitetshuset, 
barneskolen og den samlende byparken. Det er et enkelt og 
tiltalende prosjekt, som etablerer et tydelig innendørs 
samlingspunkt i Aktivitetshuset og et generøst utendørs 
samlingspunkt i sentrumsparken for alle Vålers innbyggere, på 
tvers av alder, kjønn og interesser.

1-10 skolen og aktivitetshuset er organisert rundt en stor 
sentrumspark. Ny skolebygning for trinnene 1-7 er plassert nord 
for parken. Denne har fått en beskjeden skala som tilpasser seg 
villabebyggelsen i området. Bygningen har en langstrakt 
utforming og samspiller slik med boligbebyggelsen ”Rekka” 
som befinner seg på motsatt side av parken. Aktivitetshuset er 
plassert sør for dagens ungdomsskole, i overgangen mellom 
det flate landskapet og elverommet ved Glomma. Biblioteket 
er flyttet fra skolen til dette bygget. Dagens ungdomsskole blir 
bindeleddet mellom ny skolebygning og aktivitetshus. Det 
etableres innvendige gangforbindelser mellom disse tre 
bygningene.

Thomas Tulinius og 
Anders Lind, 
Arkitekter MAA

  Thomas Tulinius, Arkitekt MAA
  Anders Lind, Arkitekt MAA

MEDVIRKENDE:
  Rune Sode,  Arkitekt MAA
  Christian Fursund, Arkitekt MAA

«Lanternen»

1.
PREMIE







REALISER	DRØMMENE	DERES!	
	EN	ARKITEKTKONKURRANSES	POTENSIALE	

	
	
Se	sammenhengen	mellom	arkitektur	og	samfunnsutvikling!	
	
Forankre	poliOske	strategier	og	visjoner	for	byen/stedet	i	konkurranseprogrammet.	
	
Utny/	potensialet	i	offentlige,	Dlgjengelige	bygg	Dl	å	skape	aRrakOve	byer	og	teRsteder	
for	ALLE.	
	

Velg	gjerne	en	åpen	konkurranse,	slipp	prekvalifisering	og	få	et	bredere	
beslutningsunderlag.	
	
La	en	tverrfaglig	jury	stemme	frem	det	helhetlig	beste	løsningsforslaget.	
	
Et	omforent	vinnerutkast	visualiserer	utbyggers	drømmer,	skaper	engasjement	i	
lokalbefolkningen,	kommunen,	prosjekterende	og	uPørende.	
	
	


