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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 
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Utgitt av Norske arkitekters landsforbund 
på oppdrag av Våler kommune.

JURY 

De innleverte utkastene er bedømt av  
en jury med følgende sammensetning:

Harry Vinje
Juryens leder

Dagrun Gundersen

Torstein Risberg

Mona Busk Vesterdal

Bjørn Karlstad

Bjørn Thomas Berget

Camilla Langeland 
Arkitekt MNAL oppnevnt av NAL

Gudrun Molden
Arkitekt MNAL oppnevnt av NAL

Cathrine Vigander
Arkitekt MNAL oppnevnt av NAL

Geirmund Barsnes, Arkitekt MNAL, 
konkurranserådgiver NAL, har vært 
jurysekretær.

JURY

næringsutvikling og tilrettelegging av nyetableringer, sammen med 
trivelige og rimelige boalternativer. Bygging av ny skole og aktivitetshus 
er et av flere viktige tiltak for å øke kommunens attraktivitet. Sett i en 
større sammenheng skal skolen og aktivitetshuset sette fokus på 
sentrumutvikling, og være et virkemiddel for både økt bolyst og 
tilflyttingslyst. 

Konkurranseprogrammet beskriver et sammensatt prosjekt. Skolen og 
aktivitetshuset skal være en møteplass mellom generasjoner og være 
en ressurs for kommunens innbyggere. Bygningene skal gi gode arenaer 
for læring, samt kultur- og idrettsaktiviteter. 
Det er ønskelig at prosjektet gir tilleggsverdier utover de funksjonelle 
løsningene i romprogrammet, slik at anlegget kan bli et sentralt 
element i utviklingen av et fremtidsrettet Våler. 

I dag befinner Våler sentrum seg langs Vålgutua, den gamle 
hovedferdselsåren mellom Kongsvinger og Elverum. Tettstedet 
orienterer seg i mindre grad mot Glomma, som renner forbi noen 
hundre meter mot vest. I programmet har det blitt etterspurt utkast 
som viser et helhetlig grep for området. De foreslåtte løsningene skal 
styrke muligheten for å fortette sentrum, samt åpne og forbinde mot 
Glomma, både bygningsmessig og gjennom disponering og utforming 
av utearealene.

Våler kommune har et sterkt ønske om å være den framtredende og 
ledende kommunen til å anvende tre i sine bygninger. Derfor skal tre 
skal være det foretrukne bygningsmateriale for skolen og 
aktivitetshuset.
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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 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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Innenfor det generøse konkurranseområdet finnes det 
mange alternativer når det gjelder plassering av den nye 
bygningsmassen. Adkomsten til skolen og aktivitetshuset 
vil hovedsakelig skje fra Vålgutua, og deler av den nye 
bebyggelsen bør orienteres på en slik måte at man skaper 
en god forbindelse mellom dagens sentrum og dagens 
ungdomsskole. En slik forbindelse kan også legge til rette 
for en kobling mellom sentrum og Glomma. Ved å ikke legge 
noe bebyggelse i området mellom sentrum og dagens 
ungdomsskole, kobles ikke den nye skolen og 
aktivitetssenteret til sentrum på en tilstrekkelig måte. Dette 
fremkommer av utkastene som har lagt mesteparten av 
bebyggelsen sør eller vest for den eksisterende 
ungdomsskolen. En bebyggelse i disse områdene gir 
derimot en god kontakt med Glomma. 

Området i sør hvor dagens barneskole med sitt uteområde 
er, kan i fremtiden være et areal for videre utvikling og 
boligbygging. Flere utkast har vist hvordan fortetting og 
ulike boligtyper kan realiseres der. Området er både 
sentrumsnært, har gode solforhold og utsiktsmuligheter 
mot Glomma. Adkomst, logistikk og samhandling med ny 
skole og aktivitetshus løses fordelaktig, og åpner for en 
nødvendig vinn-vinn-situasjon for realiseringen av nye Våler 
sentrum.

Utkastene som har lagt bebyggelsen mellom sentrum og 
dagens ungdomsskole, har orientert bebyggelsen på ulikt 
vis. Dagens ungdomsskole er orientert rundt en akse i øst-
vest retning som retter seg mot Glomma. Enkelte av 
utkastene blokkerer denne aksen og dette er ikke heldig. 
Andre utkast bygger videre på dagens akse og kobler denne 
opp mot forplassen mellom Kommunelokalet, Stallen og 
Gamle banken. For å ivareta koblingen både mot skolen og 
mot Glomma, er det viktig at aksen ikke blir en ”blindgate” 
som stopper ved skolen, men at man også skaper en 
diagonal bevegelse videre mot Glomma. Bebyggelse i 
området mellom sentrum og dagens ungdomsskole bør i 
hovedsak plasseres mot nord for å sikre gode solforhold i 
skolens utearealer. En massiv utbygging nord på tomten kan 
samtidig være utfordrende i forhold til eksisterende 
villabebyggelse på naboeiendommene. 

Overfor Kommunelokalet, Stallen og Gamle banken, på 
motsatt side av Vålgutua, ligger et plassrom som i dag 
benyttes til parkering. Rommet defineres av et næringsbygg 
i nord, en bygning som inneholder helsetjenester i vest og 
bankbygget mot sør. Dette plassrommet har et potensiale 
for videre utvikling, men bygningene sperrer samtidig for 
kontakten mellom plassen på motsatt side av Vålgutua og 
dagens ungdomsskole. Denne utfordringen blir synlig i 
mange av utkastene. Noen av prosjektene har benyttet det 
tilgjengelige arealet i banken og et fåtall av prosjektene har 

lagt bebyggelse helt opp mot Vålgutua og dette 
plassrommet.  Juryen er positive til at bankbygget fylles 
med en annen funksjon i tillegg til dagens bankdrift, da 
dette vil bidra til å vitalisere det tilliggende plassrommet. 
Samtidig må man vurdere avstander, brukervennlighet og 
synergier. En forutsetning for at plassrommet skal bli et 
attraktivt byrom, er at parkeringsplassene i stor grad flyttes 
bort.   

Noen utkast viser innvendige sentrale rom som de ulike 
delene av romprogrammet er orientert rundt, i motsetning 
til en orientering rundt en utvendig plass. Dette er en 
spennende tanke og man ser for seg at dette virkelig kan bli 
et samlingspunkt for Vålers befolkning på tvers av interesser 
og generasjoner. Juryen er likevel usikker på om det vil 
fungere i praksis, da det er flere ulike forhold som spiller 
inn. Vil eldre finne det naturlig å oppsøke folkebiblioteket 
når dette ligger fullt integrert i skolen? Vil det være naturlig 
å benytte aktivitetshuset til for eksempel dansefest, når 
man nærmest må ankomme via skolen?

Rom- og funksjonsprogrammet gir en detaljert og 
omfattende beskrivelse av hvordan skolen skal organiseres. 
Samtidig er det beskrevet i konkurranseprogrammet at man 
ikke forventer at alle detaljer løses gjennom den åpne plan- 
og designkonkurransen. Det kreves likevel at man illustrerer 
at nødvendig areal er avsatt til de forskjellige funksjonene 
og at sammenhengen og sammenkoblingen mellom dem er 
løst og kan detaljplanlegges i neste fase av prosjektet. 
Samtlige av utkastene krever omarbeiding, og juryen har for 
de ulike utkastene vurdert hvorvidt slike omarbeidinger lar 
seg gjennomføre uten at det bærende konseptet går tapt. 

Flere av utkastene viser bebyggelse over flere etasjer. For 
store deler av romprogrammet er det mindre hensiktsmessig 
å skille funksjoner på ulike nivå. Biblioteket bør ligge på 
inngangsplanet, da dette vil være det viktigste 
samlingspunktet mellom generasjonene. 

Det virker heller ikke tilstrekkelig motivert å skille 
uteområdene mellom ulike nivå, da dette skaper lange 
ramper eller etablering av utvendig heis for å sikre 
tilstrekkelig tilgjengelighet for alle.

I konkurranseunderlaget er det tydelig presisert at man 
etterspør et separat aktivitetshus. Samtidig skal det legges 
til rette for gode sambruksløsninger mellom skolen og 
aktivitetshuset. Flere av utkastene viser aktivitetshuset mer 
eller mindre integrert i skoleanlegget, og svarer slik sett ikke 
på kravet om et separat aktivitetshus. Juryen har i de ulike 
utkastene vært opptatt av å vurdere om det ligger til rette 
for at aktivitetshuset vil kunne fungere og driftes uavhengig 
av skolen, fremfor å ta stilling til om det er en separat 
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bygning eller ei.

Det er viktig at den nye bebyggelsen har gode arkitektoniske 
kvaliteter i seg selv, samtidig som at den finner sin naturlige 
plass i samspill med den eksisterende ungdomsskolen. 
Plassering og utforming av de ulike bygningskroppene blir 
viktig i forhold til landskapsrommet og Vålers øvrige 
bebyggelse. De fleste utkastene viser gjennomgående bruk 
av tre, både i konstruksjoner og overflater. Dette er et 
uttrykk som samspiller godt med Våler kirke og kommunens 
ambisjon om å være ledende innenfor bruk av tre i egne 
bygg. 

Utstrakt bruk av tre er gunstig ut i fra et bærekraftperspektiv. 
I tillegg vil en kompakt og rasjonell organisering av 
bygningsmassen redusere energiforbruket både i bygge- og 
driftsfasen. De fleste utkastene lar seg tilpasses tekniske 
løsninger som reduserer byggenes ressursbruk og 
klimabelastning til et realistisk nivå. Store endringer i 
eksisterende ungdomsskole vil være negativt i forhold til et 
bærekraftig miljøperspektiv.

Juryen har benyttet AS Bygganalyse til å gjennomføre 
priskalkyler av de mest aktuelle prosjektene. Det ble først 
foretatt en forenklet priskalkyle av 10 utkast. Deretter ble 
det foretatt en detaljert priskalkyle av to av disse forslagene. 
Det har vært viktig for juryen å kvalitetssikre at de aktuelle 
prosjektene er innenfor den økonomiske rammen, for å 
skape en god forutsigbarhet i den videre prosessen.
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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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JURYENS ANBEFALING FOR DET VIDERE 
ARBEIDET

Det er juryens anbefaling at konkurransens vinner legges 
til grunn for den videre planlegging av Skole og aktivitetshus 
i Våler, og at utkastets forfattere engasjeres for å bistå 
kommunen i dette arbeidet. 

I videreutviklingen av vinnerutkastet ønsker juryen spesielt 
å peke på følgende momenter: 

Man bør vurdere å åpne opp en liten del av bygningsmassen 
som danner bindeleddet mellom aktivitetshuset og dagens 
ungdomsskole. Dette kan gjerne være en overdekket 
passasje eller portal. Endringen vil gi prosjektet en større 
ledighet og en bedre kontakt mellom dagens sentrum, den 
nye parken og arealene nede ved Glomma. Samtidig bedrer 
man kvalitetene til det nye uterommet mellom 
aktivitetshuset og dagens ungdomsskole. Inngangen til 
aktivitetshuset og kulturskolen kan gjerne lokaliseres til 
denne portalen. Dette vil resultere i en justering av 
adkomstaksen gjennom den nye parken og legge til rette 
for tosidig parkering langs rekka.

Elevtjenestene som nå er plassert i ombygget eksisterende 
bibliotek, kan med fordel få en mer skjermet plassering og 
gjerne flyttes nærmere skolens administrasjonsdel og 
barnetrinnet.  

Den nye skolebygningen som skal romme trinnene 1-7, må 
omarbeides for å bedre den innvendige organiseringen. 
Overdekkede sydvendte innganger og garderober mot 
lekearealene, med våtrom i skitten sone kan fungere godt. 
Samtidig er det behov for at løsningen gjennomgås og 
kompletteres. I overgangen mellom garderobe og 

fellesarealer må det gjøres justeringer slik at man får samlet 
hvert trinn i et felles areal og den langsgående 
kommunikasjonsaksen gjennom basearealene bør utformes 
slik at trafikk langs denne åren ikke forstyrrer aktiviteter i 
fellesarealene. En mulig løsning kan være å plassere 
grupperommene mellom baserommene. Det er ønskelig 
med noe større areal til SFO, særlig et egnet kjøkken og 
spiseplass. Et slikt kjøkken kan også kombineres med base 
for elever med sammensatte og spesielle behov. 
Hovedbasen til SFO bør være i nærheten av trinnsone 1-4 
og garderobene som elevene har der. 

Svømmehallen kan med fordel reduseres i areal. Dette er 
kostbare kvadratmeter og en justering kan kompensere for 
at skolebygningen vil måtte få en økning i areal pga. 
foreslåtte endringer.

Det må tilrettelegges for et økt antall parkeringsplasser.

Parken bør videreutvikles og programmeres i samarbeid 
med landskapsarkitekt, brukerne og Våler Kommune.

Juryen oppfordrer videre Våler kommune til å kjøpe 
bankbygningen med omkringliggende tomt. Konkurransen 
viser at både bygningen og tomten kan medvirke til å skape 
en samlet løsning for skolen og aktivitetshuset, samt bidra 
til å øke mulighetsrommet i den videre sentrumsutviklingen.
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Harry Vinje
Juryleder

Dagrun Gundersen Torstein Risberg

Mona Busk Vesterdal Bjørn Karlstad Bjørn Thomas Berget

Camilla Langeland
Arkitekt MNAL oppnevnt av NAL

Gudrun Molden
Arkitekt MNAL oppnevnt av NAL

Cathrine Vigander
Arkitekt MNAL oppnevnt av NAL

Geirmund Barsnes
Jurysekretær, Arkitekt MNAL
Norske arkitekters landsforbund (NAL)
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Konkurranseområdet
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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
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Den nye sentrumsparken blir tydelig definert av omkringliggende 
bebyggelse, både ny og eksisterende. Parken åpner seg mot 
syd, og er slik sikret gode solforhold. Til tross for at dagens 
uteareal, som befinner seg på samme sted som den nye parken, 
ikke blir mye brukt i dag, har juryen tro på at dette vil bli en 
viktig møteplass for Vålers befolkning. Den vesentlige 
forskjellen mellom dagens situasjon og den forfatterne bak 
”Lanternen” skisserer, er at det etableres nye funksjoner som 
ligger ut mot parken og barneskolen bidrar til å danne en 
tydelig ”rygg”. Samtidig er parken programmert på en ny måte. 
På dagtid vil den fungere som et svært romslig og solrikt leke- 
og oppholdsareal for elevene på 1-10 skolen og for elever på 
SFO. Etter skoletid vil den kunne benyttes av Vålers øvrige 
befolkning, samt besøkende fra andre deler av regionen. Det 
vil bli en park fylt med aktiviteter. Man ser for eksempel for seg 
at ungdom samles sommerstid rundt en ballbane og vinterstid 
ved en skøyteis. Barn og unge i Våler bruker mye av tiden 
utendørs. Parken vil kunne deles inn i soner tilpasset ulike 
aldersgrupper og interesser. Samtidig vil det kunne være 
glidende overganger mellom de ulike sonene, tilpasset barns 
forskjeller i utvikling. Parken har også potensiale til å fungere 
som en læringsarena, noe det finnes flere eksempler på i Norge. 
Ved videreutvikling av parken er det viktig å vurdere utstrekning 
av harde og myke overflater kombinert med en tydelig 
designstrategi for håndtering av overvann som del av det 
arkitektoniske utrykket og som mulig del av programmeringen. 
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Fleksibilitet med tanke på bruk vil være vesentlig ved 
videreutvikling av parken slik at det kan tilrettelegges for alt fra 
læring og aktivitet til loppemarked/bruktmarked, 
utendørskonserter, 17. mai-feiring, Våler-dagene osv.

Adkomsten til parken, aktivitetshuset og skolen er vist som en 
gangsone i parken, parallelt med Rekka. Gangsonen er utformet 
som en akse som leder frem mot biblioteket i aktivitetshuset. 
På grunn av sammenkoblingen mellom aktivitetshuset og 
ungdomsskolen, mister man kontakten med Glomma i enden 
av aksen. Dette kunne ha vært løst ved at man aksepterte at 
forbindelsen mellom skolen og aktivitetshuset ikke var 
klimatisert, men kun overdekket. Med dette enkle grepet 
oppstår et kontinuerlig romforløp som knytter sammen dagens 
sentrum langs Vålergutua, den nye parken, skolen, 
aktivitetshuset og elverommet langs Glomma. Et slikt grep er 
også nærmest en forutsetning for å gi adkomst til elevinngang 
på ungdomsskolens sørside og sikre gode uteoppholdskvaliteter 
i dette området. Ved å legge adkomsten langs ved Rekka får 
man en tydelig bevegelse inn på området fra Vålgutua. Man bør 
likevel vurdere sekundære ganglinjer inn til området og 
gjennom parken fra plassrommet nord for bankbygget. 

Biltrafikk inn til området skal skje via Rekka. Det er lagt opp til 
gateparkering mot parken, men dette vil ikke gi tilstrekkelig 
antall parkeringsplasser. I utkastet legger man beslag på flere 

eksisterende parkeringsplasser og disse må erstattes. Ett 
alternativ kan være å benytte deler av arealet rundt banken som 
parkering. En annen mulighet er å etablere en effektiv tosidig 
parkmessig parkering langs Rekka.

Mottoet ”Lanternen” er valgt grunnet utformingen og 
plasseringen som aktivitetshuset har fått. Her er funksjonene 
bibliotek, idrettshall og svømmehall samlet under ett stort tak. 
Idrettshallen er plassert i midten og senket ned en etasje i 
forhold til svømmehallen og biblioteket, slik at man oppnår 
tilstrekkelig takhøyde. På nedsiden av bygningen tilpasses 
landskapet slik at gulvet i idrettshallen flukter direkte ut på 
terreng. Dette skaper en unik kontakt med elverommet og 
”Lanternen” kan bli en katalysator for en revitalisering av 
elvebredden og fullføring av Vålers ønske om å oppgradere og 
aktivisere dette vakre landskapet med den allerede etablerte 
kjærlighetsstien. En realisering av forprosjektet langs Glomma 
i kombinasjonen med realisering av ”Lanternen” vil gi Våler et 
stort løft og forhåpentligvis bidra til økte besøkstall og 
tilflytting. Innvendig etableres det vakre rom og romforløp, med 
flotte siktlinjer mellom de ulike funksjonene. Her kan man for 
eksempel ligge i svømmebassenget og oppleve kontakt med 
både idrettshallen og biblioteket. Likeledes kan man sitte i 
biblioteket og følge med på aktivitetene som utspiller seg i 
idrettshallen, i svømmehallen og langs Glomma. På samme 
måte som parken, har aktivitetshuset et potensiale til å bli et 
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fantastisk møtepunkt for mennesker i Våler. Aktivitetshuset vil 
kunne brukes av både skolens elever og kommunens øvrige 
befolkning. Her vil det kunne være aktivitet store deler av 
døgnet. Bygningen vil kunne bli en ”lykt” som signaliserer 
yrende liv og glede. 

Bygget har en rasjonell trekonstruksjon og for øvrig en utstrakt 
bruk av tre. Differensiering mellom primærkonstruksjon og 
sekundærkonstruksjon er tydelig og viser også en bevisst 
strategi for akustikkdemping. Et karakteristisk og vakkert 
utheng rundt hele aktivitetshuset gir prosjektet et særegent 
arkitektonisk uttrykk samtidig som det løser både 
vannavrenning og deler av solavskjermingen. Store glassflater 
gir god kontakt med det omkringliggende landskapet, og det 
er tenkt på hvordan man kan sikre tilstrekkelig solavskjerming. 
En forutsetning for konkurransen var at prosjektet skulle kunne 
realiseres uten svømmehallen. Dette vil være fullt mulig og er 
også besvart av forfatterne bak ”Lanternen”, men juryen mener 
at prosjektet blir mest vellykket dersom svømmehallen bygges 
samtidig med de øvrige funksjonene. 

Aktivitetshusets plassering med nærhet til både idrettsbane og 
Glomma, gjør at garderobene også kan benyttes i forbindelse 
med utendørs aktivitet. Avstanden til der skiløypene starter 
vinterstid er heller ikke stor.

Biblioteket ligger i dag som en del av ungdomsskolen, selv om 
dette er et folkebibliotek. Det er et godt grep å løsrive 
biblioteket fra skolen.  Biblioteket er den funksjonen som i 
størst mulig grad har potensiale til å samle innbyggerne i Våler 
på tvers av generasjoner, og hører slik bedre sammen med 
idretts- og svømmehallen enn skolen. Trolig vil flere finne det 
naturlig å besøke biblioteket i skoletiden når dette ikke lenger 
blir en del av skolebygget. 

De nye trinnsonene for 1.-7. trinn er noe underkommunisert i 
utkastet, men har fått en rasjonell plassering og organisering 
med tre karakteristiske overlys kombinert med gjennomlys med 
dagslys fra i hovedsak nord og syd. Den smale bygningskroppen 
gir gode dagslysforhold. Administrasjonsdelen og de 
eksisterende spesialrommene har fått en sentral plassering. 
Elevtjenestene ligger derimot noe eksponert og kan med fordel 
flyttes nærmere elevsoner for 1.-7. trinn og administrasjonen.

 
Inngangene til de ulike trinnene er godt løst med overdekte 
sydvendte inngangspartier og det skapes en god relasjon til 
parken og lekearealene. Det er et godt prinsipp å legge skitten 
sone mot utearealene og fellesarealer innenfor. Samtidig er det 
ikke hensiktsmessig at fellesarealene er splittet i to ulike rom. 
Juryen er likevel overbevist om at disse manglene lar seg løse 
i den videre prosessen.

Arealet som er avsatt til SFO fremstår noe knapt og det er heller 
ikke planlagt eget kjøkken for denne avdelingen. At SFO ikke er 
en del av aktivitetshuset vurderes som uproblematisk, da 
avstanden til aktivitetshuset er begrenset og kommunikasjonen 
mellom de to delene er enkel og oversiktlig. Det vurderes 
samtidig som en fordel at SFO ligger i direkte tilknytning til 
garderobene. 

Arkitektene har med utkastet ”Lanternen” adskilt skolen fra 
aktivitetshuset og biblioteket, men samlet disse funksjonene 
rundt et felles uteområde. Innganger til aktivitetshus, 
ungdomstrinn og barnetrinn skjer fra parken og gir således 
både en klar organisering og god oversiktlighet. Skolen 
integreres på denne måten i sentrum, og fremstår ikke som et 
lukket samfunn som er forlatt etter skoletid. Etter juryens 
mening er dette et robust konsept som har potensiale til å 
kunne fungere godt i praksis. Prosjektet har en oversiktlig og 
rasjonell organisering som gir en arealeffektiv plan og intuitiv 
orientering. Aktivitetshuset har et uttrykk som spiller på lag 
med kirken uten å konkurrere, og tilpasser seg samtidig 
omkringliggende landskap og omgivelser på en god måte. 

Prosjektet inviterer også til ny boligbygging i sør hvor dagens 
barneskole og barnehage er plassert, og på den måten danne 
et helhetlig grep for Våler sentrum.  
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Atelier Lorentzen 
Langkilde ApS
Oslo Works AS

Atelier Lorentzen Langkilde ApS
  Kristian Langkilde, opphavsrett
  Kasper Lorentzen, opphavsrett
  Mathias Holm
  Peter Stilling
  Vilde Livsdater
  Asger Høegh Christiansen

Oslo Works AS
  Gudmund Stenseth
  Francis Brekke
  Siri Bakken

«Generasjon mix»

2.
PREMIE Utkastet er organisert rundt to akser – læringsaksen/

bygningsaksen og mosjonsaksen/landskapsaksen. 
Læringsaksen/bygningsaksen tar utgangspunkt i 
plassdannelsen nord for bankbygningen og aksen som går 
gjennom dagens ungdomsskole og ender i Glomma. Langs 
denne aksen dannes det en sekvens av både innvendige og 
utvendige byrom. Generasjonsplassen er hjertet i prosjektet og 
her møtes de ulike funksjonene i bygget. Mosjonsaksen/
landskapsaksen strekker seg langs Rekka, fra Vålgutua og ned 
til Glomma. Denne organiserer uterommene og gir adkomst til 
de ulike trinnsonene via respektive uteområder. 

Den nye bebyggelsen legger seg mellom sentrum og dagens 
ungdomsskole. De ulike funksjonene har fått form som 
selvstendige paviljonger som delvis overlapper hverandre. 
Generasjonsplassen er sentralt plassert i anlegget og herifra er 
det korte avstander til samtlige funksjoner. Dette rommet har 
et potensiale til å bli et samlingssted for Vålers befolkning på 
tvers av generasjoner og interesser. Samtidig fremstår rommet 
noe trangt. En annen utfordring er bibliotekets plassering i 
andre etasje. Riktignok trapper det seg ned til inngangsnivået 
via et amfi, men det blir for tilbaketrukket etter juryens mening, 
og vil ikke kunne fungere optimalt som et folkebibliotek for hele 
Vålers befolkning. Juryen har også diskutert mye om et slikt 
rom vil kunne bli vellykket i Våler. Er funksjonene mikset for 
hardt sammen og griper skolen for mye inn i aktivitetshuset og 
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bibliotekets arealer? 

Svømmehallen ligger mer eller mindre på samme sted som 
dagens svømmebasseng. Fra svømmehallen kan man få utsikt 
mot Glomma. Det ligger også en fleksibilitet i denne 
plasseringen, med tanke på at dagens svømmebasseng kan 
beholdes dersom det ikke er tilstrekkelig med midler til å 
realisere en ny svømmehall.

Idrettshallen ligger på bakkenivå ved siden av svømmehallen. 
Garderobene er plassert i en kjelleretasje, men burde ligge på 
samme plan som spilleflaten langs hallens langside. 

De nye skolearealene for trinn 1-7 er løst på en forbilledlig måte. 
Utkastet viser en ryddig organisering og attraktive areal for 
både skole og SFO. Inngangen er også løst på en god måte. 
Avstanden til skolens administrasjonssone kunne likevel vært 
kortere. 

Skolens uteareal er tydelig oppdelt etter trinnsonene. Grunnet 
skolens organisering får de minste barna sine utearealer tett 
opp mot sentrum. Dette er uheldig. Videre fremstår utearealene 
for mellomtrinnet noe langt og smalt, og juryen stiller spørsmål 
ved oppholdskvalitetene i et slikt rom. Ungdomsskoletrinnet 
får svært generøse uteområder, selv om denne elevgruppen 
ikke bruker uteområdene i like stor grad som barna fra første 

til syvende klasse. 

Utkastet har en god arkitektonisk utforming med utstrakt bruk 
av tre i både konstruksjoner og overflater. Oppdelingen i ulike 
paviljonger gir en god skalering av bygningsmassen og tiltalende 
proporsjoner. Bygningsmassen fremstår likevel noe 
dominerende i forhold til den eksisterende villabebyggelsen i 
nord. 
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BCVA ApS

  Rune Veile
  Sara Buhl Bjelke
  Arne Cermak Nielsen
  Ewelina Purta
  Miroslava Casas
  Laura Venturi

«Byens lanterne»

INNKJØP ”Byens lanterne” har klare likhetstrekk med ”Generasjon Mix”. 
Med utgangspunkt i plassdannelsen nord for bankbygningen 
ved Vålgutua, etableres en diagonal bevegelse som leder til et 
sentralt innvendig rom som strekker seg over tre etasjer. Dette 
er hjertet i anlegget. Den videre bevegelsen leder ikke gjennom 
øst-vest aksen i eksisterende ungdomsskole, slik det er løst i 
”Generasjon Mix”, men langs ungdomsskolens sørfasade. Det 
sentrale rommet har også inngang fra nord og sør og knytter 
seg til naturlige bevegelseslinjer og eksisterende veinett. 

Anlegget er inndelt i fire enheter: trinnsone 1-4, trinnsone 5-7, 
trinnsone 8-10 og idretts- og svømmehall. Funksjoner som er 
felles for flere av disse enhetene, er samlet i midtrommet som 
delvis overlapper med de ulike enhetene. 

Biblioteket er lagt til tredje etasje, noe som er uheldig med 
tanke på at dette skal fungere som et folkebibliotek for hele 
Vålers befolkning. Utkastet viser lite definerte uteområder for 
de ulike trinnsonene og det er uheldig at de minste barna har 
inngang fra plassen foran bygningens hovedinngang, nærmest 
sentrum. Dagens elevinngang for ungdomsskoletrinnet blir lite 
tilgjengelig og ungdomsskolens hovedinngang blir noe 
bortgjemt. 

”Byens lanterne” møter i større grad samme utfordringene som 
”Generasjon Mix”, med tanke på at man vil oppleve midtrommet 
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som en del av skolen og ikke som et samlingspunkt for hele 
kommunens innbyggere. 
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JAJA Architects ApS
Lala Tøyen AS

JAJA Architects ApS
  Jakob Steen Christensen
  Jan Yoshiyuki Tanaka
  Kathrin Susanna Gimmel
  Hanna Blomquist
  Natalia Gruszczynska
  Stephen Hodgson
  Erlend Lindstad

Lala Tøyen AS
  Linn-Heidi Skapaas
  Iwan Thomson
  Katrine Lone Bjørnstad
  Olav Kvalnes
  Mads Engh Juel
  Kristina Grøndahl

«Våler diagonalen»

INNKJØP Med utgangspunkt i forplassen mellom Kommunelokalet, 
Stallen og Gamle banken, etableres en ledig diagonal bevegelse 
via plassrommet nord for banken på motsatt side av Vålgutua 
og helt frem til Glomma på sørsiden av dagens ungdomsskole. 
Langs diagonalen legges bygninger og uterom. I forkant av 
banken, mot Vålgutua, etableres et nytt bygg for biblioteket. 
Disponibelt areal i bankbygget fylles med rom for administrasjon 
og kulturskole. Midtveis mellom sentrum og Glomma plasseres 
idrettshallen og ny skolebygning på hver sin side av diagonalen. 
Skolen legges mot nord og utformes slik at det dannes uterom 
mellom bygningsvolumene. Svømmehallen legges mot Glomma 
og er med på å avslutte bevegelsen sammen med det 
omkringliggende uteområdet. 

Bygningene har gjennomgående to etasjer. Dette medfører at 
trinnsonene 1-4 og 5-7 internt deles over to plan. Selv om de 
bindes sammen av et generøst atrium, er ikke dette en optimal 
løsning. 

Langs fasadene som vender mot plassrommet mellom 
skolebygningene og idrettshallen, er det etablert en overdekket 
søylegang med former som henter inspirasjon fra Glommas 
bredder. Dette vil kunne bli gode oppholdsarealer i overgangen 
mellom bygningene og plassrommet. Bygningene har innganger 
fra den diagonale bevegelsen, med unntak av elevinngangen til 
trinnsone 1-4. Uterommene definert av byggene, har fått en 
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ledig og fin utforming, men deler av utearealene står derimot i 
fare for å være skyggefulle deler av dagen.

Arkitektene bak ”Vålerdiagonalen” tar klart stilling til Vålers 
behov for en bevisst stedsutvikling. I tillegg til utforming av 
arealene i rom- og funksjonsprogrammet, skisseres løsninger 
til videre utvikling av Våler sentrum. Det er et interessant grep 
å tydelig introdusere skolen og aktivitetshuset i sentrum ved å 
etablere et nytt bygg for biblioteket mot Vålgutua. Dette har 
også fått et uttrykk som refererer til Våler kirke. Juryen er 
likevel av den oppfatning at anlegget har blitt for desentralisert 
og at man ikke oppnår tilstrekkelige synergier mellom de ulike 
funksjonene som er samlet. Sambruk mellom skole, SFO, 

bibliotek, samt idretts- og svømmehall blir også komplisert 
med en slik organisering.
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Ravagnani Vecchi 
Architects

  Arkitekt David Vecchi
  Arkitekt Andrea Ravagnani

MEDARBEIDERE:
  Arkitekt Marta Benedetti
  Arkitekt Paolo Coppola

«Tigg og Topp»

INNKJØP ”Tigg og topp” har splittet romprogrammet i to bygninger: en 
ren skolebygning og en bygning som inneholder bibliotek, samt 
idretts- og svømmehall. En tilsvarende organisering finner man 
i vinnerutkastet ”Lanternen”. Dette er en organisering juryen 
mener er hensiktsmessig. Utkastet viser på en interessant måte 
en tydelig fortetting mot Vålgutua og en forsterking av 
plassrommet nord for dagens bankbygg. En forutsetning for 
denne løsningen er at banken rives. Dette grepet har gitt et 
spennende innspill i juryprosessen. Blant de programmerte 
funksjonene, har idrettshallen, svømmehallen og biblioteket 
størst potensiale til å skape økt aktivitet. Å samle disse helt 
opp mot sentrum fremstår som en god strategi. For å dempe 
bygningens framtoning mot Vålgutua, er idrettshallen senket 
en etasje ned i terrenget.

Bygningene har et spennende arkitektonisk uttrykk med vakre 
innvendige rom. Samtidig er forslaget noe underkommunisert 
og man får ikke helt grepet på den totale fremtoningen 
prosjektet vil kunne få. For eksempel er det ikke vist 
illustrasjoner av bygningene fra sentrumssiden, selv om dette 
er et svært relevant standpunkt for dette prosjektet.  

Deler av organiseringen byr likevel på utfordringer. Juryen er 
usikker på om bygningen tilpasser seg stedets skala mot 
Vålgutua på en god måte. Svømmehallens plassering mot torget 
virker også mindre gjennomtenkt og biblioteket burde heller 
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ha fått en henvendelse mot dette plassrommet. Skolen havner 
litt i bakgrunnen og involveres i mindre grad i sentrum. 
Kontakten mellom sentrum og Glomma er heller ikke like sterk 
i dette utkastet. 
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SundinLien Arkitekter

  Elisabet Sundin, Arkitekt
  Mari Proll Lien, Arkitekt MAA

«Skoletorget»

INNKJØP I utkastet ”Skoletorget” har de ulike programmerte funksjonene 
fått egne bygninger. Med utgangspunkt i dagens ungdomsskole 
og eksisterende veistrukturer, har bygningene blitt plassert slik 
at det dannes en rekke ulike uterom. Sentralt i anlegget ligger 
Skoletorget. Dette er omkranset av bibliotek og kulturskole, 
idrettshallen og eksisterende ungdomsskole. Ny skolebygning 
for trinnene 1-7 er plassert sør for dagens ungdomsskole. 
Svømmehallen har samme plassering som dagens 
svømmebasseng nord for dagens skolebygg. Bygningene har en 
høyde på to etasjer og har blitt gitt irregulære skråtaksformer. 
Sammen med et særegent fasadeuttrykk danner bygningene et 
vakkert og stillferdig anlegg. 

Med tanke på sambruk mellom funksjonene er det problematisk 
at det ikke er innvendige forbindelser mellom noen av 
funksjonene. Selv om det er en overdekket forbindelse mellom 
ny og eksisterende skolebygning, er dette ikke tilstrekkelig løst 
med tanke på at man skal bygge en 1-10 skole. 

Det et godt grep å legge idrettshallen og biblioteket nærmest 
Vålgutua, men hele anlegget fremstår likevel noe løsrevet fra 
sentrum.  
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Cubo Arkitekter AS

  Bo Lautrup
  Peter Dalsgaard
  Lars Thiis
  Ib Valdemar Nielsen
  Per Ravn
  Sune Nielsen
  Søren Marxen
  Rune Riis

MEDARBEIDERE:
  Stine Juul Andersen
  Eva Kurlanc
  Sidsel Lindskrog Skogstad
  Rikke Elisabeth Nielsen
  Daltor Rolschau Hansen

«Visjon Våler»

INNKJØP ”Visjon Våler” har tatt utgangspunkt i ungdomsskolens 
eksisterende øst-vest akse. I tillegg introduseres en akse nord-
syd. 

Ungdomsskolens hovedinngang i nord-sør aksen bevares og blir 
den nye hovedinngangen til 1-10 skolen. Rommet innenfor 
frigjøres delvis for funksjonene som i dag er plassert sentralt i 
aksen. Midtrommet fremstår slik mye åpnere og det forlenges 
ut i et innvendig amfi som trapper seg ned mot Glomma. Nye 
bygningsvolumer som rommer skolefunksjoner legges til sør for 
dagens ungdomsskole, med et mellomliggende atrium. Dagens 
trinnsone 8-10 flyttes til et bygningsvolum som spenner over 
deler av atriet i et overliggende bygningsvolum. Trinnene 1-7 og 
SFO samles på bakkeplan rundt atriet. Samtlige elevinnganger 
er plassert under det overliggende bygningsvolumet i det nye 
atriet. På vestsiden av skoleanlegget etableres en akse nord-
syd. Vest for aksen, i overgangen mot elverommet, legges 
svømmehallen og idrettshallen med utsikt mot Glomma. Den 
nye nord-syd aksen binder sammen hele anlegget. I 
møtepunktet mellom aksene ligger amfiet og dette blir 
anleggets hjerte. Biblioteket er plassert i andre etasje langs 
nord-syd aksen, med utsikt ned til amfiet og ut mot Glomma. 

Både nye og eksisterende bygninger får et felles fasadeuttrykk, 
noe som forutsetter endringer i eksisterende bygningsmasse. 
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”Visjon Våler” har et klart konsept og en tydelig organisering. 
Den samlede bygningsmassen tilpasser seg landskapet på en 
god måte og skolen er løst på forbilledlig vis. Likevel er nok 
aktivitetshusets funksjoner og biblioteket for integrert i 
skolebygget og hele anlegget bærer preg av å være først og 
fremst en skole. Avstanden til sentrum er også stor. Parken som 
fyller dette mellomrommet har likhetstrekk med den man finner 
i vinnerutkastet, men mangler samtidig en tilsvarende 
omramming av funksjoner som kan bidra til å skape aktivitet.

 Prosjektet ligger et godt stykke over den økonomiske rammen 
på 220 millioner eks. mva.



Norske arkitekters landsforbund (NAL) 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlems-
organisasjon for over 4300 arkitekter i Norge. Vi arbeider for  
å fremme god arkitektur og stedsutvikling, og utvikler forbildepro-
sjekter innen miljø og bærekraft med våre samarbeidspartnere. 
Vårt mål er å øke miljøkompetansen og tverrfagligheten blant  
arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggesektoren.
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Norske Arkitektkonkurranser (NAK)

Norske Arkitektkonkurranser (NAK) er den eneste publikasjon  
i sitt slag, der arkitektkonkurransene  dokumenteres på en syste-
matisk og profesjonell måte.  Her presenteres både vinnerprosjektet 
og de øvrige premierte, innkjøpte og hedrede utkastene, samt de 
sentrale deler av juryens kritikk. NAK oppleves av oppdragsgiver 
som et nyttig redskap i det videre arbeide med gjennomføring av 
byggesaken, samt at det gir god «markeds føring» for oppdrags-
giveren og for prosjektet som skal realiseres.      
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