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Konkurrenceforslaget

Projektet, Lanternen, er en helhed bestående af et aktiviteshus og 1-7 skole i 
kombination med de omkringliggende udeområder. Idéen er at samle og kombinere 
de forskellige funktioner i aktivitetshuset for at skabe størst mulig synergi mellem 
aktiviteterne og skabe et samlet kraftcenter.

I konkurrenceforslaget placerede vi aktivitetshuset på bredden af Glomma for at 
henlede opmærksomheden på Glomma. Skole 1-7 placerede vi som en ryg mod nord 
parallelt med Rekka. Skolen omkranser sammen med aktivitetshuset og Rekka, skolens 
udeområde, som er en offentlig tilgængelig park når skolen er lukket.

Placeringen af Skole 1-7 skaber en fin forbindelse til eksisterende ungdomsskole 
samtidig med, at de nederste klassetrin er placeret op mod Bankpladsen og derfor er let 
at komme til fra byen. Skolens langstrakte form med den smalle husdybde vil sikre gode 
rumlige proportioner og fine lysforhold. Skolens relation til de nære udeområder, som 
ligger umiddelbart foran indgangene til skolen, er også en væsentlig kvalitet, som giver 
overblik og gode forbindelser mellem de indre og ydre læringsarealer.

Aktivitetshusets funktioner er alle samlet under samme tag for derved at skabe 
synergi mellem aktiviteterne. På denne måde får husets brugere en følelse af 
fællesskab og samhørighed på tværs af interesser og tilhørsforhold, når de opholder 
sig i aktivitetshuset. Lanternen er lys og transparent med visuel kontakt på tværs 
af funktionerne inde i bygningen, og udadtil vil aktiviteterne være synlige for folk i 
området. 

Lanternen er udformet som en stor transparent skærm, som om dagen vil emme af 
liv og aktivitet, og om aftenen vil stå og gløde og kaste sit lys på omgivelserne. Som en 
lysende skulptur vil Lanternen stå som et pejlemærke, og tiltrække folk med sit lys og 
mange tilbud. Lanternens potentiale rækker således ud over at danne ramme om en 
række aktiviteter; Lanternen vil også tilføre merværdi i form af liv, lys og glæde til sine 
omgivelser.

Konkurrenceforslaget
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Situationsplan 
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Birdview fra vest mod øst



Konkurrenceforslag

Kig fra Sjursenparken ned langs Rekka
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Kig fra Kærlighedsstien mod aktivitetshuset

Konkurrenceforslag
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Kig fra flerbrukshallen mod foyeren med skole 1-7 i bagggrunden

Konkurrenceforslag
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Kig fra biblioteket mod Glomma 

Konkurrenceforslag
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Kig fra Svømmehallen over flerbrukshallen mod biblioteket

Konkurrenceforslag
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Kig mod ny skole 1-7 (ens for alternativ 1 og 2)

Lanternen
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Lanternen 2.0

Lanternen 2.0 er resultatet af Forprojekt del 1, som var arbejdstitlen for processen 
med at udvikle og bearbejde konkurrenceprojektet med input fra juryrapporten, 
brugerønsker og lokalkendskab. Et særligt fokuspunkt for den videre bearbejdning har 
været cetrumsudviklingen, som Juryrapporten konstaterede var underbelyst i samtlige 
indkomne forslag.

Konkurrenceprojektet havde stor fokus på den øst-vestgående akse, som strækker sig fra 
Vålgutua i øst til Glomma i vest, og mindre på den nord-sydgående akse, som udgøres af 
hovedvejen, Vålgutua. Succeskriteriet for bearbejdningen af konkurrenceprojektet har 
da været at videreudvikle Lanternekonceptet så det tilgodeså både den øst-vestgående 
og den nord-sydgående akse, og således skabe mest muligt liv og lys til det helt 
centrumsnære Våler.

Lanternen 2.0 er en viderebearbejdning af konkurrenceforslagets konceptuelle idé om 
et åbent, transparent og samlende aktivitetshus. Lanternen strækker sig fra dagens 
ungdomsskole i vest og lander på Bankpladsen i øst, så aktivitetshuset bliver synligt og 
tilgængeligt fra Vålgutua. Skole 1-7 har fundet sin naturlige placering som ryg mod nord, 
som i konkurrenceforslaget men i en lidt mere kompakt form med 2 tydelige indgange 
for henholdsvis klassetrin 1-4 og 5-7.

Funktionerne i aktivitetshuset Lanternen er uændret fra konkurrenceforslaget, men 
formen er tilpasset og bearbejdet, så skalaen (størrelsen og udformningen) er tilpasset 
de omkringliggende bebyggelser i centrum. Lanternen vil i den bearbejdede form 
forstærke forløbet og bevægelsen fra Vålgutua og ned mod Glomma mens aktiviteterne 
vil være synlige og tilgængelige for skolens nære udeområder.

Lanternen 2.0 har stort set samme bebygget areal som konkurrenceprojektet, og er stort 
set opbygget i samme konstruktive system. Både aktivitetshus og skole er fornuftige og 
rationelle bygninger, som kan opføres med byggeteknisk afprøvede løsninger. Lanternen 
2.0 er med sin smallere bygningskrop mere egnet for optimering af konstruktionerne, 
og vi vurderer at anlægsøkonomien har samme niveau som udgangspunktet 
(konkurrenceforslaget). Derudover er Lanternen i sin bearbejdede form mere robust 
og skalerbar, og vil være enklere at slanke eller optimere i forbindelse med en evt. 
sparerunde.

I det bearbejdede projekt er fokus forskudt mod Vålgutua og Bankpladsen, som ligger 
øde, mørk og stille hen en stor del af året. Våler centrum vil med Lanternen 2.0 få en 
indsprøjtning af liv og lys til glæde for hele byen.

Bankpladsen er i forslaget udvidet mod syd så det danner gulvet for biblioteksfunktionen 
i Lanternen. Torvet vil med sin nye udstrækning dermed ligge centreret over for den fine 
plads indrammet af Vålers gamle kommunelokaler, og de to pladser kommer dermed til 
at danne en helhed.

Centrum vil med tilføjelsen af det nye bibliotek få en vigtig og samlende funktion, som 
står fremskudt på torvets nye gulv. De åbne og imødekommende facader vil sammen 
med en ny belægning give Våler by en ny identitet med et inviterende, samlende og 
generøst centrum.

Lanternen 2.0
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Situationsplan 
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Biblioteket
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Kig fra Sjursenparken ned langs Rekka



Lanternen set fra pladsen mellem de gamle kommunelokaler

Lanternen 2.0
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Kig fra Bankpladsen mod ak vitetshuset med bibliotek
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Kig fra flerbrukshallen mod udearealer med skole 1-7 i bagggrunden
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Kig fra Bibliotek mod Bankpladsen

Lanternen 2.0
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Kig fra Svømmehallen over flerbrukshallen mod foyer og bibliotek

Lanternen 2.0


