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1. INNBYDELSE

Velkommen til å delta i åpen arkitektkonkurranse om ny skole og aktivitetshus i Våler i Hedmark. 

Våler har 3750 innbyggere som bor i 11 grender i en langstrakt kommune. Våler har to barneskoler og en  
ungdomsskole. Nå skal vi bygge en felles 1-10 skole og et nytt aktivitetshus. Prosjektet realiseres i sentrum av  
Våler og blir alle innbyggernes felleseie. 

Våler er en god bo-kommune sentralt plassert i en region som planlegger for vekst og bærekraftig utvikling.  
Elverum, Hamar og Kongsvinger er våre nærmeste byer. Våler ønsker å øke innbyggertallet.  
Vi har et enstemmig kommunestyre og tilbakemeldinger fra brukerhøringer som sier at nytt aktivitetshus og  
1-10 skole er viktig for å bli en enda mer attraktiv bo-kommune.  

Nytt aktivitetshus og 1-10 skole er et sammensatt prosjekt. Vi ønsker gode løsninger for læring og gode arenaer  
for kultur- og idrettsaktiviteter.  Vi ønsker at trivsel og folkehelsen får gode vilkår. Samarbeid, sambruk og samhold  
er viktig for oss. Vi ønsker oss et byggeprosjekt som gir oss tilleggsverdier utover de funksjonelle løsningene i  
romprogrammet.. Nytt aktivitetshus og 1-10 skole blir sentrale elementer i utviklingen av et framtidsrettet Våler 
sentrum. Både fortetting og samtidig åpning og forbinding mot Glomma er naturlig å vurdere. Vi ønsker forslag  
som viser et helhetlig grep for området. 

Våler er en tre-kommune. Vi har mye skog, landbruk og industri. Våler nye kirke ble innviet i 2015 etter at en åpen 
arkitektkonkurranse ble gjennomført i 2012. Kirken har blitt tildelt Treprisen Innlandet for 2016. Kirken har også 
vunnet Statens Byggeskikkspris i 2016 og blitt kåret til Årets Bygg i 2015. Våler kommune ønsker at denne nye 
arkitektkonkurransen også skal gi oss innovative løsninger, hvor både funksjoner, tradisjoner og krav i romprogrammet 
ivaretas, samtidig som anlegget samlet sett og hver bygg for seg åpner for nye samarbeidsformer og anvendelsesområder. 

Våler kommune ønsker et prosjekt som alle innbyggerne blir glad i og trives med. Et prosjekt som kanskje også  
blir banebrytende og kan skape løsninger som blir referanser for andre bygg.

Lise Berger Svenkerud, ordfører
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« Våler – en god  
kommune å bo og leve i »
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2. BAKGRUNN

2.1 BAKGRUNN FOR  
ARKITEKTKONKURRANSEN 

Våler kommune vedtok følgende i Kommunestyre den 
14.3.16: «En ny barneskole skal bygges i tilknytning til 
dagens ungdomsskole slik at det etableres en 1-10  
skole sammen med et nytt separat aktivitetshus  
tilgjengelig for alle.»

Eksisterende ungdomsskole er dimensjonert for 140 
elever fordelt på tre trinn og det nye påbygget skal  
dimensjoneres for totalt 260 elever. Den nye Våler 
barne- og ungdomsskole blir da dimensjonert for  
totalt 400 elever fordelt på ti trinn. 

Aktivitetshuset skal kunne brukes av både skolen og  
av resten av befolkningen. 

Sett i en større sammenheng skal skolen og aktivitets- 
huset sette fokus på sentrumutvikling, og være et 
virkemiddel for både økt bolyst og tilflyttingslyst. Skolen 
og aktivitetshuset skal være en møteplass mellom 
generasjoner og være en ressurs for kommunens 
innbyggere.

2.2  VÅLER KOMMUNE 

Våler kommune ligger i Solør i Hedmark langs Glomma, 
og grenser til Sverige i øst, Åsnes i syd, Løten og Stange  
i vest, og Trysil og Elverum i nord. Solør omfatter distriktet 
mellom byene Kongsvinger og Elverum. Avstanden til 
Elverum som nærmeste by er ca. 3 mil. Folketallet i  
kommunen er på ca. 3 750. Kommunen har et landareal 
på 700 km2, den har et typisk innenlandsklima med 
relativt lite nedbør, kalde vintre og varme somre.
Glomma renner gjennom Våler i en lengde av  

17 km, med fosser, stryk og fine badeplasser. En av foss-
ene, Braskereidfoss, er regulert til kraftverk som leverer 
strøm til Eidsiva. Dalføret der Glomma renner, var etter 
siste istid bunnen i en fjordarm som rakk et stykke opp 
i Østerdalen. Landet har hevet seg, så dalføret ligger nå 
160-180 meter over havet. Høyeste punkt i Våler, Solør 
og Glåmdalen er Kjølberget, 705 moh. 

Våler kommune har store skoger og jordbruksarealer, og 
jord- og skogbruk er derfor viktige næringsveier.  Våler 
er blant landets store skogkommuner, og nær 90% av 
kommunens samlede areal er dekket av skog.

Kommunen har flere store og mellomstore produksjons- 
bedrifter, primært knyttet til trebearbeidende industri. 
Nord Europas største sponplatefabrikk Forestia og Norges 
største sagbruk Moelven Våler AS ligger i kommunen. 

Våler kommune er den største arbeidsplassen i 
lokalsamfunnet med ca 300 årsverk. 

Våler kommune skal nå starte opp arbeidet med å  
lage ny kommuneplan for perioden 2017 til 2027.  
Kommuneplanen omfatter både areal- og samfunnsdel. 
Visjonen i nåværende kommuneplan er : «Våler – en god 
kommune å bo og leve i».

Våler kommune har gjennom flere år hatt en nedgang i 
folketallet på grunn av større fraflytting enn tilflytting.  
Visjonen henspiller viktigheten av å kunne skape og 
videreutvikle attraktive lokalsamfunn. Det er en negativ 
utvikling i alderssammensetning der ungdom og arbeids- 
søkere ofte må flytte ut for å skaffe seg utdanning og 
arbeid. Derfor har det vært viktig å grunnfeste positive 
relasjoner til hjembygda før de reiser ut, slik at de lettere 
kan komme tilbake. For å snu befolkningsutviklingen 
jobber kommunen aktivt med satsning på næringsut-
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vikling 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. 

Våler kommune har mange levedyktige grender. Sentrum 
og grendene har en god struktur for å kunne øke  
bosettingen og øke bolysten i framtiden. Ny skole og 
aktivitetshus i sentrum vil gi større og mer regelmessig 
aktivitet i Våler sentrum, hver dag hele uken. En slik 
fortetting, eventuelt også supplert med nye boliger over 
tid, vil understøtte en offensiv strategi for utvikling av Våler.    

2.3  VÅLER SENTRUM 

I et historisk perspektiv har Våler sentrum vært et tett-
sted hvor hovedferdselsveien RV 2 fra Kongsvinger til 
Elverum passerte gjennom. I tillegg var Våler stoppested 
med stasjonsbygning for persontrafikk på jernbanen. I 
1986 fikk RV2 ny trase utenom sentrum, og i 1994 ble 
persontrafikken på jernbanen avsluttet, mens gods- 
trafikken ble opprettholdt. Fra 1994 og fram til i dag har 
Våler sentrum blitt utviklet med ulik bebyggelse på hver 
side av veien som går tvers gjennom sentrum, fylkesvei 508.

Pr i dag har Våler sentrum butikker, helsetjenester, skole, 
bensinstasjon og tre spisesteder/kafeer. Våler sentrum 

har også tre særegne bygninger i et atrium, like ved 
fylkesveien: Kommunelokalet, Stallen og Gamle banken. 
I disse tre bygningene er det et forsamlingshus (tidlig-
ere rådhus, nå heter det Kommunelokale), et bygg hvor 
kirke- og kulturavdeling har kontorer og et bygg for kafe 
og frivillige organisasjoner.

300 m sør for sentrumskjernen ligger idrettsbanen,  
kirken og noen andre butikker. 

Aktiviteten i Våler sentrum er nå relativt liten på kveldstid 
og i helgene noe som har sin årsak i manglende tilbud. 
Spisestedene og de ulike offentlige byggene benyttes, 
men det er et klart ønske om å ha et større tjeneste- 
tilbud for innbyggerne og besøkende i Våler sentrum.

Glomma renner gjennom Våler og nesten gjennom Våler 
sentrum. I en ny kommuneplan vil det bli arbeidet 
med å utnytte Glomma bedre både med tanke på 
tilgjengelighet, opplevelser og ulike aktiviteter.  Herunder 
nevnes spesielt at Våler sentrum har et stort potensiale 
ved å utvikle øst-vest aksen mot Glomma, både for å åpne 
opp, samt for å forbinde Glomma med sentrum. Historisk 
sett har Våler sentrum vært mer nord-sør orientert, 
som følge av bebyggelsen langs veien som går gjennom 
sentrum.

Kunst ved Våler ungdomsskole: Speil, Espen Dietrichson
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Ny skole og aktivitetshus, med idrettshall og svømmehall, 
med sin plassering relativt nær Glomma vil styrke arbeidet 
med å utvikle et nytt sentrum til beste for hele Våler.  

2.4  BYGGHERREN
 
Våler kommune er en liten kommune med tanke på 
innbyggere, men en relativ høy aktivitet med tanke på 
bygging. Det er de siste årene bygget ny ungdomsskole, 
ny kirke og nye omsorgsboliger.  I alle disse prosjektene 
er det kommune/fellesrådet som har gjennomført  
prosjektene i egen regi.

For Våler nye kirke ble det i 2012/2013 gjennomført 
en åpen arkitektkonkurranse. Denne konkurransen  
oppnådde det nest største deltakerantall i arkitekt-
konkurranser Norge. Etter ferdigstillelse har Våler nye 
kirke fått en rekke priser og stor internasjonal  
oppmerksomhet. 

Prosessen har gitt oss god erfaring med denne type 
konkurranser, noe som har bidratt til at også ny skole  
og aktivitetshus skal gjennomføres som en åpen arkitekt-
konkurranse. 

Våler nye kirke: Siv. ark. Espen Surnevik
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3.1  GENERELT 

Tiltenkt beliggenhet for prosjektet er i Våler sentrum 
med kort avstand til Glomma og hovedvei gjennom 
Våler. Sentrumsfunksjoner som helsetjenester, butikker, 
apotek, etc. ligger i umiddelbar nærhet. Syd for Våler 
sentrum er det tjenestetilbud som sykehjem, kirke og 
idrettsanlegg. Rådhuset er plassert nord for sentrum.

3.2   TOPOGRAFI 

Store deler av området som er avsatt til ny skole og 
aktivitetshus er relativt flat. En liten del av området i vest 
har en skråning ned til Glomma. 

Det er gjennomført geotekniske undersøkelser i området 
og det er ikke avdekket spesielle geologiske forhold som 
tilsier at det må tas spesielle hensyn, se vedlagt rapport. 

3.3  EKSISTERENDE BYGG (OG ANLEGG) 

Ungdomsskole:
Eksisterende ungdomsskole ble bygget i 2009 i tilknytning 
til eksisterende bibliotek. I tillegg til skolens ordinære  
undervisningsrom har skolen, aula med scene, spesialrom 
og personalavdeling. Skolen har et areal på 2 350 kvm 
og biblioteket har et areal 370 kvm. Skolen er dimen- 
sjonert for påbygg av en etasje over baserom og personal- 
avdelingen. Som redegjort for tidligere skal ungdoms- 
skolen bygges ut med en barneskole slik at det blir en 
helhetlig 1 til 10 skole.

Barneskole:
Dagens barneskole med sitt uteområde skal være i 
normal drift i byggeperioden og skal etter prosjektets 
ferdigstillelse være et område for videre utvikling. 

Gymsal og svømmebasseng:
Det er lagt opp til at dette 2-etasjes bygget skal rives og 
inngår som bebyggelig areal. 

Utescene:
Det er lagt opp til at denne konstruksjonen skal rives og 
inngår som bebyggelig areal. 

Gammel yrkesskole:
Bygget som ligger i vest ned mot Glomma skal rives og 
inngår som bebyggelig areal. 

Banken:
Prosjektet omfatter også Sparebank Hedmark sine 
lokaler og arealer. Her legges det opp til et samspill  
mellom bank og andre publikumsrelaterte funksjoner  
i prosjektet, se kapittel 4,5.
 

Hedmark

Våler i Hedmark

Hedmark

Våler i Hedmark3. 
KONKURRANSE- 
OMRÅDET
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Figur 1 - Kart over tilgjengelig areal

I Figur 1 vises tilgjengelig areal for konkurranse hvor 
bebyggelig areal er innenfor den røde stiplede linje. Som 
vist på kartutsnitt skal tre av byggene fjernes, merket 
med rødt kryss, slik at bebyggelig areal også omfatter 
fotavtrykket på disse byggene.  

3.4  REGULERINGSMESSIGE FORHOLD
Det ble gjennomført en regulering av store deler av 
området i 2014. Denne reguleringen med ID 2012-001 
skal ikke være førende for denne konkurransen fordi det 
skal utarbeides ny når vinneren av arkitektkonkurransen 
er avklart. Dette betyr at vi ikke har eksplisitte krav eller 
bestemmelser til utnyttelsesgrad, byggehøyder med 
videre og det er derfor opp til deltakerne til å foreslå 
helhetlig planløsning med byggehøyder og utnyttelsesgrad. 
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Konkurranseoppgaven er å utarbeide forslag til nytt 
tilbygg til dagens ungdomsskole slik at det blir en 1-10 
skole, samt forslag til nytt aktivitetshus.

Nedenfor vises en grafisk illustrasjon over funksjoner  
og sammenhenger som konkurransen omfatter. De 
detaljerte beskrivelsene er utarbeidet i et omfattende 
rom- og funksjonsprogram (RFP) som følger vedlagt. 
Det er ikke ment at alle detaljer i det vedlagte  
RFP-dokumentet skal løses gjennom den åpne plan- og 
designkonkurransen. Konkurransedeltakerne må likevel 

vise/illustrere 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.

Det må også utarbeides enkle plantegninger hvor 
avdelinger, soner, rom og funksjoner illustreres. Selve 
møbleringen er ikke påkrevd. 

Figur 2 Overordnet illustrasjon over funksjoner og sambruk

4. 
KONKURRANSE- 
OPPGAVEN

Overordnet	prinsippskisse	skole	og	aktivitetshus	

	

	

	

	

Fargekoder:		
Egen	enhet,	men	brukes	av	flere	
Elevsoner	
Sambruk	
Ansatte	
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Romnavn
Person- 
belastning

Nye netto  
arealer m2

Eks. netto areal 
Ungdom-skole / 
Bank m2

Total netto  
areal m2

Areal- 
oppnåelse

Totalt NTA

Trinnsone 1 – 4 inkl. SFO-areal, 
elevgarderober, lærerarbeids- 
plasser og toaletter.

160 904 904

Trinnsone 5-7 inkl.  elevgarderober, 
lærerarbeidsplasser og toaletter. 120 613 613

Trinnsone 8-10 140 706 706

Base for elever med spesielle 
behov 3 94 94

Spesialutstyrte læringsarealer 20 357 377

Personal og administrasjon 13 174 187

Elevtjenester 54 54

Kulturskole  
(musikkrom skal deles med skole) 138 60 198

Idrettshall 1 921 1 921

Bibliotek 120 372 492

Svømmehall med kjeller under 
basseng 1 171 1 171

Støtteareal skole og aktivitetshus 90 90

Bankfunksjon (første etg.  
bankbygget) 5 50* ca - 330**

Bankfunksjon (under etg.  
bankbygget) 150* ca - 80 **

Under følger prosjektets overordnede arealprogram. En detaljert arealbeskrivelse følger vedlagt.
 
Figur 3 - Overordnet arealprogram

*Bankens arealbehov i bankbygget. **Tilgjengelig areal for andre funksjoner
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4.2  NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

Eksisterende ungdomsskole er dimensjonert for 140 
elever fordelt på tre trinn, og det nye påbygget skal  
dimensjoneres for totalt 260 elever. Den nye Våler 
barne- og ungdomsskole blir da dimensjonert for totalt 
400 elever fordelt på ti trinn. Det skal også dimensjoneres 
for skoleledelse og administrasjon. Skolen defineres som 
ren sone. 

4.3  NYTT AKTIVITETSHUS 

Aktivitetshuset dimensjoneres med en idrettshall på 
størrelse med en håndballbane samt tilhørende  
garderober, lager og andre støtteareal. I tillegge skal  
aktivitetshuset inneholde funksjoner som kulturskolen  
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/utbyggings- 
mulighet i tilknytning til aktivitetshuset. 

4.4  BIBLIOTEK

Biblioteket kan ligge der det er i dag med en utvidelse 
slik at behovet for ca. 500 kvm tilfredsstilles. Dersom 
biblioteket får ny lokalisering, må de eksisterende bibliotek- 
arealene på ca. 370 kvm transformeres til annen bruk. 

4.5  BANKEN 

Våler kommune og Sparebanken Hedmark arbeider for 
tiden med en intensjonsavtale om framtidig samarbeid 
og samlokalisering i eksisterende bankbygg. I et slikt 
samspill vil bankens krav til areal være betydelig mindre 
enn banken har i dag. Det ønskes forslag til hvorledes 
bankbyggets overskytende areal og deler av arealpro-
grammet i denne konkurransen kan samordnes i et nært 
samspill mellom bank og andre funksjoner i prosjektet.
Banken ble bygget i 1990 og dimensjonert for bankdrift 
og 17 kontorplasser med tilhørende rom. Samlet areal 
er BTA 780 kvm fordelt over to etasjer (første etasje og 
underetasje). Det nye behovet til funksjon bank er ca. 50 
kvm i første etg. og resterende areal på 150 kvm i kjeller. 
Resterende areal er da tilgjenelig for andre funksjoner.

4.6  SAMBRUK MELLOM FUNKSJONER 

Konkurranseutkastet skal være utformet slik at det 
legges til rette for sambruk av arealer i både skole og 
aktivitetshuset, og av ulike brukere. Det skal finnes fram 
til løsninger som gir en funksjonell og god logistikk,  
kommunikasjon og sammenheng i bygningsmassen.

4.7  UTEAREALER

Uteanlegget skal fremstå som et helhetlig anlegg hvor 
kreative, nyskapende og inspirerende løsninger preger 
både bygg og tilhørende utemiljø. Lekearealet for skolen 
ute skal være tilgjengelig for offentlig bruk etter skolens 
åpningstid. Utearealet må knytte seg opp mot sentrum 
og Glomma på en helhetlig måte.

4.8  MATERIALITET- TREBRUK

Kommunestyret har vedtatt følgende: «Våler skal være 
den framtredende og ledende kommunen til å anvende 
tre i sine bygg.»  Våler kommune har et sterkt ønske 
om å være den framtredende og ledende kommunen 
til å anvende tre i sine bygg, derfor skal tre skal være det 
foretrukne bygningselement for begge bygningene.

Våler kommune er opptatt av at utvendig fasade skal 
være mest mulig vedlikeholdsfri. Hvis hele eller deler av 
utvendig fasade skal være i tre, setter det strenge krav til 
behandling av trekledningen. Dette gjelder også eventuell 
ubehandlet trekledning som skal være av meget holdbar 
kvalitet.

Massiv tre gir flere muligheter, men også andre utfordringer 
enn det man har i tradisjonelle bygg med bæresystem 
av stål og betong. Hvis arkitekt foreslår at byggene i 
hovedsakelig skal bygges i massiv tre, må en ta høyde 
for disse mulighetene og begrensningene. Innvendige 
veggoverflater opp til minimum 2 meter skal preges av 
tre. Inneskoløsning gir mulighet for bruk av tre på gulv.

4.9  KUNSTNERISK UTSMYKNING

Begge byggene skal utsmykkes, og utsmykkingen 
kan være en integrert del av arkitekturen i tillegg til 
frittstående kunstverk og installasjoner.
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4.10  ØKONOMI  

Budsjett for prosjektet er kr 220 000 000,- eks. mva. 
Våler kommune legger til grunn god kvalitet og nøkternhet 
ved bruk av materialer, valgte løsninger og arealforbruk.

4.11  UNIVERSELL UTFORMING

Bygningene og uteområdene skal i det ferdige prosjektet 
være universelt utformet slik at alle kan delta på likeverdig 
måte. Målet er at alle skal ha mulighet til å være aktive 
i sitt nærmiljø i ulike roller som elev, ansatt, foresatt, 
utøver, publikum, trener, frivillig osv. 

4.12 SENTRUMSUTVIKLING

Ny skole og aktivitetshus er primæroppgaven i denne 
konkurransen. Bygging av skole og aktivitetshus er også 

et viktig virkemiddel for økt bolyst og tilflyttingslyst. 
Prosjektet har også fokus på sentrumsutvikling og bolig- 
utvikling. De foreslåtte løsningene skal styrke muligheten 
for å fortette sentrum, åpne og forbinde mot Glomma, 
både bygningsmessig og gjennom disponering og utforming 
av utearealene. 

4.13 TRANSPORT OG LOGISTIKK 

Dagens bussholdeplass og av- og påstigning for elever 
skjer i Kirkemoen. Dette er ikke lenger ønskelig og 
denne aktiviteten skal flyttes ut til fylkesvegen (fv508) 
mellom Kirkemoen og Rekka. Dette betyr at Kirkemoen 
og Skolevegen mellom Rekka og Skolebakken/
Kirkemoen ikke trenger å hensynstas i utarbeidelse av 
trafikkplanene.  Planen må ta hensyn til behov for park-
ering, av- og påstigning for elever, varetransport etc. Se 
kapittel 14.2 i rom- og funksjonsprogram, vedlegg 2. 

Kunst ved Våler ungdomsskole: Tre opp ned, Anna Widèn
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Dette programmet med tilhørende vedlegg, sammen 
med eventuell utfyllende informasjon som kan bli gitt i 
konkurranseperioden, danner grunnlaget for evaluering 
av besvarelsene. Oppgaven skal løses i samsvar med de 
forutsetninger som er beskrevet i programmet. 

Gjennom konkurransen ønsker man å finne frem til 
løsningsutkastet som samlet sett ivaretar konkurransens 
intensjoner og krav på en best mulig måte, og som er 
robust med hensyn til bearbeidelse i den videre  
prosjektutvikling.

Følgende kriterier i uprioritert rekkefølge, vil bli vektlagt 
ved evaluering av konkurransebesvarelsene:

•  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. 

5. 
BEDØMMELSES- 
KRITERIER 
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6. KRAV TIL  
INNLEVERT  
MATERIALE  

Det skal leveres følgende materiale i digital form:
 
•  Situasjonsplan i mål 1:1000 som viser disposisjon  
 av konkurranseområdet (tomten og potensiell  
 sentrumsutvikling). Adkomst, parkering, utearealer  
 med beplantning og øvrige funksjoner i utomhus- 
 programmet merkes av på planen. Situasjonsplan skal  
 være orientert mot nord.
•  Etasjeplan(er) i mål 1:200. Sonene-/avdelingene og  
 rommene skal påføres rombetegnelser. 
    Alle hovedfunksjonene inntegnes.
•  Typisk snitt i mål 1:200 med kotehøyder og de  
 viktigste fasader. 
•  Eksteriørperspektiv fra selvvalgt standpunkt.  Gjerne  
 ”innmontert” i foto fra stedet. Eksteriørperspektiv  
 skal vise fasadeuttrykk og volumoppbygging.
•  Typisk/karakteristisk interiørperspektiv.
•  Kortfattet beskrivelse med redegjørelse for prosjektet  

 og arealoppgave (benytt programmets figur 3 –  
 Arealoppnåelse) skal være integrert i plansjene.  
 Beskrivelsen og volumoppgaven må også kunne leses  
 i nedfotografert A3-format.

Det er opp til deltakerne å velge en fremstilling som gjør 
det enkelt for juryen å forstå de presenterte løsningene. 

Konkurranseutkastet skal utarbeides og leveres i anonymi-
sert form. Alt materiale skal som identifikasjon ha påført et 
selvvalgt motto. Tegninger og beskrivelse skal leveres i format 
A1 «liggende» med motto i nederste høyre hjørne. Det skal 
leveres maksimalt 4 stk. A1-plansjer. Rekkefølge på plansjene 
skal også angis. Presentasjonen skal innleveres kun i digital 
form i PDF format med minimum oppløsning 300 dpi.  
Maksimalt filstørrelse 50 Mb.    

Våler kirke
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Konkurranseutkastene skal leveres digitalt, med unntak 
av navnekonvolutt som skal leveres/sendes Norske 
arkitekters landsforbund, v/konkurransefunksjonær  
Per Rygh, Josefines gate 34, NO-0351 Oslo 

•  Plansjer leveres som pdf-filer til webhotell:  
 www.interaxo.no 
 Vær spesielt oppmerksom på at det digitale materialet  
 ikke inneholder noen «digitale spor» eller annet som  
 kan bryte anonymiteten.

•  Navneseddel i forseglet, nøytral og ugjennomsiktig  
 konvolutt skal merkes med «Våler skole 1-10» og  
 motto.

 Leveringen av navneseddel i forseglet konvolutt kan  
 skje ved fysisk avlevering til Norske arkitekters  
 landsforbund, v/ Konkurransefunksjonær Per Rygh,  
 Josefines gate 34, NO-0351 Oslo, senest innen  
 03.04.2017 kl. 15.00, eller gjennom forsendelse med  

 post eller kurerfirma til Norske arkitekters lands- 
 forbund, v/ Konkurransefunksjonær Per Rygh,  
 Josefines gate 34, NO-0351 Oslo. Avsender må da  
 kunne dokumentere at konvolutten er innlevert til  
 forsendelse senest innen innleveringsfristen. Det er  
 da avsenders ansvar at konvolutten er fremkommet  
 til mottakers adresse senest innen 03.04.2017  
 kl. 15.00. 

 Navneseddelen skal inneholde følgende informasjon:  
 Konkurranseutkastets motto, hovedfirma  
 m/medarbeidere, eventuelle samarbeidspartnere  
 m/medarbeidere, samt Kontaktperson med angitt  
 telefonnummer og mailadresse.

Liste over innleverte utkast (motto) vil bli publisert  
på NALs nettsider www.arkitektur.no under fanen 
konkurranser/Våler skole.

7. INNLEVERING
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8.1  KONKURRANSEFORM

Konkurransen arrangeres som en åpen plan- og 
designkonkurranse i henhold til Lov og Forskrift om 
offentlige anskaffelser, kap 23. Konkurransen er kunngjort 
på Doffin og på NALs nettsider www.arkitektur.no.

 
8.2  ETISKE RETNINGSLINJER FOR  
KONKURRANSEN 

Det kan ikke foregå kommunikasjon mellom konkurranse- 
deltakerne og oppdragsgiver/ oppdragsgivers ansatte i 
konkurranse- og juryeringsperioden på annen måte enn 
det som er foreskrevet i konkurransegrunnlaget. Alle  
henvendelser skal rettes til konkurransefunksjonær  
Per Rygh, Josefines gate 34, NO-0351 Oslo.

8.3  OPPSTARTMØTE MED BEFARING 

Våler kommune vil arrangere en tomtebefaring 
20.01.2017 kl 12.00 Det kreves påmelding innen onsdag 
19.01.2017. Påmelding gjøres via konkurransefunksjonær: 
Per Rygh E-post: per@arkitektur.no
Deltakelse i møte/befaring er ikke obligatorisk i forhold 
til deltakelse.

8.4  SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEPROGRAM 
OG VEDLEGG

Alle spørsmål knyttet til forståelse av konkurranseprogram 
og vedlegg skal rettes skriftlig til Konkurransefunksjonæren, 
gjennom bruk av e-post. Muntlige henvendelser vil ikke 

bli besvart. Siste frist for å stille spørsmål er : 20.02.2017
De spørsmål som er innkommet innen fristen vil bli 
samlet opp og besvart under ett senest 1 uke etter 
spørrefrist. Spørsmål som gjelder tekniske forhold vedr. 
innleveringen kan stilles helt frem til innleveringsfristen.

8.5  SPRÅK 

Konkurransens språk er norsk, men dansk og svensk 
språk vil også aksepteres. I det etterfølgende prosjekt- 
arbeidet skal norsk språk benyttes.

8.6  INFORMASJON 

All informasjon om konkurransen vil bli formidlet  
gjennom NALs konkurransesider på www.arkitektur.no.

8.7  KONKURRANSEFUNKSJONÆR

Konkurransefunksjonæren er deltakernes eneste kontakt- 
punkt i forhold til jury og oppdragsgiver. Funksjonæren 
skal formidle alle innkomne spørsmål i anonymisert 
form til jury/oppdragsgiver og sørge for at svarene blir 
formidlet til deltakermiljøet. Funksjonæren står også 
ansvarlig for fysisk mottak av det innleverte materiale  
og tilrettelegging av dette for juryen.

Oppgaven som Konkurransefunksjonær ivaretas av:
Per Rygh
E-post: per@arkitektur.no

8. KONKURRANSE- 
TEKNISKE 
BESTEMMELSER 
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8.8  DELTAKERRETT (FORSLAG)

Konkurransen er åpen for arkitekter med eksamen som 
sivilarkitekt/master i arkitektur eller tilsvarende utdanning 
i henhold til EUs Arkitektdirektiv. Det er ingen påmelding 
eller registrering i denne konkurransen.

Det stilles ingen spesifikke krav til at deltaker i  
konkurransen har et etablert firma. Dersom vinner-
arkitekten ikke har den nødvendige kompetanse og/eller 
kapasitet, vil oppdragsgiver kreve at arkitekten allierer 
seg med et annet arkitektkontor for gjennomføring av 
prosjektet.

Programmet med vedlegg kan lastes ned fra:  
www.arkitektur.no eller DOFFIN

8.9  ANONYMITET OG MOTTO 

Alt innlevert materiale skal være anonymisert, i henhold 
til forskrift om offentlig anskaffelse FOA kap. 23.

Alle plansjer og øvrige deler av innlevert materiale skal 
være merket med et selvvalgt motto. Selve den fysiske 
postforsendelsen (emballasjen) kan inneholde navn på 
avsender da tilsendt utkast blir tatt i mot og håndtert av 
konkurransefunksjonær og deretter anonymisert.

Det er deltakernes plikt å sørge for at deres anonymitet 
i forhold til respektive motto ikke brytes før etter at 
juryen har presentert sin avgjørelse.

8.10  INNLEVERINGSFRIST

Innleveringsfrist er 03.04.2017 kl. 15.00
Se for øvrig kapittel 8.

Manglende overholdelse av fristen vil medføre avvisning, 
dersom ikke helt spesielle årsaker, som deltakeren ikke 
kan lastes for, foreligger.

8.11  FORSIKRING 

Innbyder vil ikke forsikre de innleverte utkastene.

8.12  JURY 

De innleverte utkast vil bli bedømt av en jury som 
består av 9 medlemmer:

• 6 er lokalt valgte representanter (Navn på alle  
 medlemmene blir klart medio januar)
• 3 er sivilarkitekter MNAL (oppnevnes av NAL)

Juryens sekretær er : Oppnevnes av juryen.

Juryen har mandat til å avgjøre konkurransen ved å kåre 
en vinner og rangere et antall øvrige premierte deltakere, 
samt foreta evt. ”innkjøp” og gi ”hedrende omtale”.
Juryen har imidlertid kun innstillende myndighet med 
hensyn til oppdragstildelingen. Juryens medlemmer vil 
publiseres på arkitektur.no senest 31.05.2017

Det forutsettes at konkurransedeltakerne ikke står i noe 
inhabilitetsgivende forhold til juryens medlemmer. Der-
som det er usikkerhet omkring dette, skal man rådføre 
seg gjennom henvendelse til konkurransefunksjonæren.

8.13  JURYENS RAPPORT 

Juryens arbeid vil bli presentert i en rapport som vil bli 
publisert på www.arkitektur.no kort tid etter at konkurranse- 
resultatet er offentliggjort. Rapporten skal inneholde: 

• En generell kritikk som redegjør for juryens samlede  
 vurderinger og konklusjoner. 
•  En individuell vurdering av de premierte og evt.  
 innkjøpte utkast i forhold til bedømmelseskriteriene. 
•  Begrunnelse for kåring av vinneren og evt. rangering  
 av de øvrige utkastene. 
•  Innstilling om det videre arbeidet med vinnerutkastet. 

8.14  UTSTILLING/PUBLISERING 

Oppdragsgiver har rett til å stille ut og publisere alle 
innleverte og aksepterte utkast. Etter at juryen har fattet 
sitt vedtak, vil samtlige premierte, innkjøpte og hedrede 
utkast bli stilt ut, med forfatterens navn festet til det 
respektive utkast. Innbyder har rett (men ikke plikt) til å 
stille ut alle utkast som er tatt opp til bedømmelse med 
forfatternes navn og med juryens generelle og indivi- 
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duelle kritikk, med mindre forfatteren klart har gjort 
reservasjon mot dette.

Utstilling av utkastene vil også kunne skje forut for og 
evt. parallelt med juryens arbeide.

De premierte, innkjøpte og hedrede utkast vil bli 
publisert gjennom NALs utgivelse av NAK , ”Norske 
Arkitektkonkurranser”.

8.15  AVVIK FRA KONKURRANSEPROGRAMMET 

Utkast der det er gjort brudd på anonymiteten, eller 
vesentlige brudd på bestemmelser om innlevert  
materiale, vil bli utelukket fra bedømmelse. Juryen kan 
imidlertid, ved enstemmig vedtak, premiere utkast som 
på enkelte punkter avviker fra programmet, dersom 
juryen finner at avviket er uten vesentlig betydning,  
eller er klart til fordel for løsning av oppgaven.

8.16  OPPDRAG ETTER KONKURRANSEN 

Det er innbyders intensjon å engasjere vinneren av 
konkurransen til det videre prosjekteringsarbeide. 
Kontraktstildeling vil skje på bakgrunn av forhandlinger 
som vil starte kort tid etter konkurransens avgjørelse. 
Deltakerne må være forberedt på å ha tilstrekkelig
disponibel kapasitet til å kunne påta seg oppdraget  
og å igangsette prosjektering snarest mulig etter  
kontraktsinngåelse.

Dersom vinnerarkitekten ikke har nødvendig erfaring/ 
kapasitet til å gjennomføre oppdraget, vil oppdragsgiver 
kunne kreve at arkitekten allierer seg med et samar- 
beidende arkitektfirma, som oppdragsgiver skal godkjenne.  
Dersom forhandlinger med vinneren ikke skulle føre 
frem til et akseptabelt resultat, har oppdragsgiver rett til 
å invitere 2.premievinneren eller andre av de premierte 
til forhandlinger om oppdraget.

Dersom konkurransen mot formodning ikke skulle 
resultere i oppdragstildeling til noen av de premierte, er 
førstepremievinneren berettiget til en økonomisk kom-
pensasjon lik størrelsen på premiebeløpet for 1.premie.

8.17  OPPHAVSRETT, EIENDOMSRETT  
OG NYTTERETT 

Innbyder har den materielle eiendomsrett til de premierte 
og innkjøpte utkast, men konkurransedeltakerne beholder 
selv opphavsretten til sine utkast. Innbyder har likevel rett 
til å benytte idéer og momenter fra alle de premierte 
og innkjøpte utkast i det videre arbeid med prosjektet, 
under forutsetning av at en av de premierte, fortrinnsvis 
vinneren, blir tildelt prosjekteringsoppdraget.

8.18  PREMIER OG INNKJØP 

Juryen har til disposisjon et samlet beløp på kr 1 100 000,-  
som de kan fordele etter eget skjønn på et antall premierte 
 og evt. innkjøpte utkast. Juryen kan i tillegg tildele utkast 
«hedrende omtale», men disse gis intet pengebeløp.
Premier i åpne konkurranser er fritatt fra mva-påslag.

8.19  GODKJENNING OG ANSVAR FOR 
KONKURRANSEPROGRAMMETS UTFORMING

Konkurranseprogrammet med vedlegg er utarbeidet av 
Våler kommune, i samarbeide med Konkurranse- 
sekretariatet i Norske Arkitekters Landsforbund.
Ved innlevering av konkurranseutkast har deltakeren 
akseptert programmet og konkurransens vilkår.

8.20 TIDSPLAN 

• Konkurransen utlyses 04.01.2017   
• Befaringsdag (kreves påmelding) 20.01.2017
• Frist for å stille spørsmål 20.02.2017
• Innleveringsfrist 03.04.2017 KL. 15.00
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9. VEDLEGG

Konkurranseunderlaget omfatter dette program- 
dokumentet og de svar på innkomne spørsmål (og evt. 
annen publisert informasjon) som vil foreligge i løpet  
av konkurranseperioden, samt følgende vedlegg:

1. Foto fra tomt og tilliggende områder
2. Rom-  og funksjonsprogram: Våler barne- og  
 ungdomsskole Våler aktivitetshus med uteområde  
 (RFP).
3.  Kart
4.  Oversiktsbilder
5.  Tegningsfiler av eks.bygg
6.  Geoteknisk rapport fra Løvlien Georåd.

Vedleggene kan lastes ned fra NETTSIDE  
(www.arkitektur.no eller DOFFIN)


