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Tilstede: 
Eva Olastuen, Torunn Syversen, Kjell Konterud, Bjørg Bråten,  Sevat Lappegard  

Vara Åse L.Hansen og vara Hilde Riseng 

Ola Nystuen meldt forfall  

 

 

Sakliste 

  Godkjenning av innkalling. 

  Bemerkning til innkallingen. 

  

 

Referatsaker:  Brev  fra Biskopen ang. ny geistelig representant i FR.  

              Brev fra NBM gruppen ang. montering av gravminner på Våler kirkegård. 

   

  Vedtak: Tas til orientering 

 

Sak 27 / 12      Forprosjekt ny kirke, økonomiske avklaringer. 

   

 Menighetsrådet vedtok den 28.mars- 12 

  Våler menighetsråd gir sin tilslutning til juryens vinner av arkitektkonkurransen og tar 

 menighetsmøtets rådgivende uttalelse til etterretning. 

 Menighetsrådet anbefaler fellesrådet om å starte forprosjektering og utarbeidelse av  

 budsjett for den nye kirken. Resultatet av dette forprosjekteringsarbeidet er   

 avgjørende og menighetsrådet ber om å bli oppdatert fortløpende.    

 Vedtatt med 6 mot 3 stemmer.  

 Repr. Svein Kynbråten fremmet sitt forslag som protokolltilførsel 
 

 Vedtak i Fellesrådet 18. april -12 

 FR ber om at det nå gjennomføres et forprosjekt av vinneren av arkitektkonkurransen. Forprosjektet 

 forutsettes å dekke alle vurderinger omkring økonomi for prosjektet, samt framdriftsplan. FR ber om 

 at forprosjektet gjennomføres innen medio juni 2012. FR ber også om at forprosjekteringsgruppen 

 har en nær dialog med Våler kommune i arbeidet. FR ber om at arbeidet med forprosjektering 

 starter så raskt som mulig, samtidig som at budsjett for forprosjekteringsarbeidet kommer til 

 behandling i FR på neste møte.   

 Ordfører foreslo et tillegg til vedtaket: 

 Forprosjektet gjelder tomt og bygg. Dersom økonomi i vesentlig grad fraviker det som fellesråd og 

 kommunestyret tidligere har vedtatt, tar fellesrådet saken opp til ny behandling.  

 

 Forslag til vedtak inklusiv ordførers tillegg ble enstemmig vedtatt.    
 

Det ble tatt opp i møtet at  det har vært steile holdninger fra flere hold og noen har følt seg 

overkjørt i prossessen. Det ble  tatt opp om det burde ha vært en rådgiver med i prossessen.  



  Fellesrådet har  på tre arbeidsmøter diskutert  Forprosjektet ny kirke. Både  

  kostnads- og inntektssiden ved prosjektet ”En med to av Tre”   er blitt   

  belyst.  

  Man har sett  både på kvalitetsvalg, økonomi og ulike eventuelle kutt-forslag.  

  Fellesrådet har mottatt konstruktive forslag på hvordan ulike former for dugnad kan 

  hjelpe med realiseringen av byggeprosessen. Framdriftsplanen følger tidsløypa  

   for Våler kommune for 2013.  
 

Dette arbeidet som er gjort i arbeidsmøtene har munnet ut i en konklusjon som ble lagt fram i 

et informasjonsmøte den 10. Oktober 2012. 

   

Fellesrådet har nå kommet fram til sluttføringen av forprosektet.  

Dette har ført fram til et grunnlag om en finansieringsplan som vil bli forelagt 

kommunestyret til behandling.  

 

Vedtak: 

FR har gjennomgått forprosjektet. FR legger fram en finansieringsplan for ny  kirke til Våler 

kommune om finansiering med realiseringen av ny kirke i Våler. FR sender  i denne 

forbindelse en finansieringplan til dekning av følgende temaer: grunnarbeider/ 

fundamentering, byggesåle, infrastruktur og bygg med inntil 22 millioner i kostnader til 

Våler kommune 

.  Vedtatt med 5 mot 1 stemme. 

 

Sak 32 /12 Ønske om utredning om bruk av treverk i hovedbæresystemet 

   

 Notatet til Thor Arne Kittelsen ble lest opp for Fellesrådet.  

 Under første gjennomgang av forprosjektdokumentet ble prosjekteringsgruppen bedt om å utrede 

 bruk av treverk også i hovedbæresystemet. 

 Prosjektet har allerede svært mye treverk, der alle synlig flater ute og inne er av tre. Med treverk 

 også i hovedbæresystemet vil bygget framstå som enda mer unikt i tresammenheng. 
 

 Litt bakgrunnsinformasjon: 

 
 Forprosjektet er utarbeidet på bakgrunn av Espen Surneviks vinnerbidrag i arkitektkonkurransen. En 

 enstemmig jury samlet sto bak avgjørelsen.  

 

 I programmet for arkitektkonkurransen er følgende nevnt om materialer: 

- I invitasjonsbrevet fra ordfører:  “Med dette bakteppet forventer jeg at tre vil være en viktig del 
av materialvalget i det nye kirkebygget”  

- I selve programmet: “Kirken ønskes utført i spennende materialkombinasjoner med bruk av tre 
som hovedelement” 

- Det kom fram at hovedkonklusjonene vil bli omtrent slik: (Dette er basert på notat tilsendt fra 
Teknisk Institutt fredag 12. oktober) 

- Hovedbærekonstruksjonen for Våler kirke kan utføres med stående limtresøyler. Limtresøylene må 
avstives og som avstivning kan limtrebjelker horisontalt og diagonalt eller massivtreelementer 
benyttes.  

- Den totale veggtykkelsen kan se ut til å bli noe tykkere enn stålalternativet (antatt 10-15 cm). 
- Arkitekten har påpekt viktigheten av presise flater som møtes (utvendig og innvendig). Dette kan 

også ivaretas ved et trealternativ.  
- I mulighetsstudien har man også vurdert ulike vegg og tak -konstruksjoner, i sammenheng med de 

bærende trekonstruksjonene.   I tillegg er det utført mengdeberegninger som danner grunnlag for et 
økonomisk overslag.  

- De foreløpige kostnadsoverslagene for hhv. stål og tre –alternativet  viser seg å være” likeverdige”. 
Kostnadsoverslag i denne fasen av prosjektet (forprosjekt) er å betrakte som orienterende.  

-  
 Prosjekteringsgruppens foreløpige tilbakemelding til fellesrådet: 



Kostnadsvurderingen av treverk i hovedbæresystemet er utført av Treteknisk Institutt. Vi har ikke 
hatt anledning til å gå inn i beregningen, men synes enhetsprisene er noe lave.  
Vi forutsetter derfor å kunne kontrollere kostnadsvurderingen hvis fellesrådet bestemmer at treverk skal 

benyttes. En revidering av  forprosjekt bør også derfor utføres. 

- Det er positivt hvis prosjektet kan støttes av Innovasjon Norge. Men, en søknadsprosess tar mer tid 
enn hva vi tror er gunstig for prosjektet hvis dette skal utføres og avgjøres før detaljeringsfasen 
starter.  
En evt. støtte fra Innovasjon Norge bør ses på som en av postene i ”usikkerhet” i kostnadsoppsettet. 

Kommer det penger er det å anse som en besparelse. 

- Bruk av treverk i hovedbærekonstruksjonene kan være et akseptabelt alternativ også rent 
arkitektonisk hvis bygget ikke endrer proporsjoner i nevneverdig grad i forhold til stål. 

                Dette ser ut til å la seg løse i tak, men man må også finne prinsipper for hovedkirkeveggene slik at 

 disse lar seg løse med en akseptabel veggtykkelse. Foreløpig ser dette for tykt ut. Byggets 

 bruttoareal vil dessuten øke. 

- Treteknisk Institutt foreslår hybride konstruksjoner med stål i gratsperre og stål i karnapper da 
dette ikke lar seg løse ved treverk. Dette er fornuftig. Å få til en konstruksjon helt uten bruk av stål 
virker å være umulig. 

- Treteknisk Institutt må legge fram overbevisende dokumentasjon som gir trygghet/garanti  rundt 
fukt- og råteutfordringene i trekonstruksjonen i taket.  
(Dette vil ikke være en preakseptert løsning i TEK10 som p-gruppen vil kunne henvise til) 

- Overgang til mer komplisert/usikkert konstruksjonsprinsipp vil bidra til ytterligere utfordringer i 
prosjektet. Dette vil kunne ha innvirkning på framdriften.  
Det er derfor viktig å få en beslutning på om bygget skal detaljprosjekteres med treverk eller stål i 

forkant av detaljeringsfasen. Å planlegge med åpning for begge alternativene vil ikke være mulig. 

- Prosjekteringsgruppen har merket seg at fellesrådet ønsker at bruk av treverk skal falle lokalt 
næringsliv til gode både som råvareprodusenter og i produksjonskjeden fram til ferdige 
bygningselementer.  
Vi er enige i dette. I denne sammenheng vil verdien kunne knyttes opp generelt til råvareproduksjon 

og til bedrifter med tilknytning til Våler som kan produsere aktuelle bygningsmaterialer.   

Å få til en løsning der lokalt produsert treverk øremerkes prosjektet er umulig å få til da det her er 

snakk om en offentlig anskaffelse. 

- Den endelige rapporten fra Treteknisk Institutt vil bli oversendt så snart den er oss i hende. 
- I møtet 15. oktober kan fellesrådet legge til grunn det foreløpige materialet fra Treteknisk Institutt 

der det hevdes at en evt. overgang  til  bruk av treverk i hovedbærekonstruksjonen ikke vil medføre 
særlige endringer i kostnader, men at det ennå ikke er helt avklart at de tekniske utfordringene lar 
seg løse på en tilfredsstillende måte. 
 

 

Fellesrådet stiller seg positivt til bruk av mer tre i hovedbæresystemet. Det er et ønske om 

bruk av mer tre i bygget.  Arkitekt Surnevik ser positivt på bruk av tre i konstruksjonen, uten 

at det går utover det estetiske.  Fellesrådet kan se en fare for at det kan oppstå råte i bygget, 

og råteproblematikken må eventuelt utredes mer inngående.Ved bruk av tre i tak 

konstruksjonene kan det også utløses midler.   

   

Vedtak:  
  Fellesrådet går inn for bruk av treverk i de bærende konstruksjoner. Det forutsetter da at 

  dette ikke har vesentlig betydning for kostnader ved prosjektet og at det kan faglig anbefales 

  av prosjektgruppa. 

 

 

Sak 28 /12        Nytt prosti   

Med bakgrunn i at prosten i Solør prosti fratrådde 1. okt.-12, gjorde bispedømmerådet på sitt 

møte 30.mai 2012 følgende vedtak: 

Hamar bispedømmeråd ber stiftdirektøren om å utrede omlegging av prestetjenesten i Solør 

prosti, herunder eventuell nedlegging av prostiet. 

Diskusjon rundt nytt prosti, størrelsen og grenser for å få hensiktsmessige enheter.Enighet 

om at kirken ikke skal gå i forveien så lenge det ikke er avgjort noe angående kommune 

struktur. Fellesrådet har samme oppfatning som menighetsrådet i denne saken. 



 

vedtak: 

 Våler Fellesråd vedtar å beholde eksisterende prostigrenser og er i mot nedleggelse av  

 Solør prosti.  

5 stemte for og en  blank stemme 

 

Sak 29 / 12   Kirkevergens arbeidssituasjon /arbeidsoppgaver.  

  Unntatt offentlighet, forvaltningslovens § 13  

  

vedtak: 

   

 

 

 

Sak 30 / 12  Mediestrategi til omgivelsene / informasjon til menighetsrådet ang. forprosjektet. 

   

vedtak: 

Samarbeid/ samspill mellom leder i FR og kirkevergen når det gjelder henvendelser fra 

media. 

  To fra Fellesrådet, Sevat L og Eva O. innbes til møte i menighetsrådet den 25.10.-12 

 

 

 

Sak 31 / 12  Eventuelt 
Gave til Arild som har sluttet i jobben som kirkeverge, og gaver til Heidi, som har vært 

menighets- sekretær i 25 år og Geir, som har jobbet som kirketjener i 25 år i 2012.  

   

Vedtak: Kjøpe inn et dame og et herre gull ur + vase med inngravering som deles ut på 

stabsmøte. 

   

  Ang gavemidler: Opprette steder (orgel, utsmykking, kirkeklokker) på kontoen for: Våler 

  nye kirke.   

 

 

Nytt møte i Fellesrådet den 25.10.-12  

Agenda: 

budsjett 2013/ rev. Regnskap 2011 

 + detaljregnskap for brannforsikringen 

   

Fellesrådsmøte den 13.11.-12 

 

 

 

 

Eva Olastuen (sign) 

Leder         

 

Marit H. Kilen  (sign) 

kirkeverge 
 

 


