
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 05.12. 2012  

Møtetid: 16.00 – 18.00 

Møtested: sentralgården, møterommet 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede: 

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

Ola Nystuen.  

I tillegg var arkitekt Espen Surnevik, Thor Arne Kittelsen og Snorre Larsen fra Sjåtil & 

Fornæss og Arild Lande med på møtet. 

 

 

Saksliste 
Godkjenning av innkalling.  
Bemerkning at det ikke hadde vært med deltagere fra Fellestsrådet på møtet med Tretekninsk Institutt i Oslo. 

 

Det har ikke kommet inn bemerkninger innen fristen. Møtebok er dermed godkjent. 

 

Referat  og orienteringssaker 

 

Sak 35 / 12 Orientering fra prosjektgruppa angående:  
  Fremdriftsplan 

  Orientering fra Thor Arne Kittelsen om at prosjektet ligger ca 5mnd på etterskudd, men at 

  det likevel er et realistisk mål at kirken skal stå ferdig ca 15. des-14.   

  Det vil bli sendt ut til Fellesrådet en detaljert fremdriftsplan når kirkevergen har fått den i 

  hende. 

   

  Bruk av tre / stål i konstruksjonene 

  Presentasjon av Espen Surnevik om bruk av stål og tre i bærekonstruksjonene. 

  I konkurranseinvitasjonen som Fellesrådet sendte ut ble det poengtert at det er et ønske om 

  en kirke med ”spendende matrialkombinasjoner med tre som hovedelement” 

  Kirken vil framstå unik på den måte at alle vegg og takflater ute og inne vil bestå av  

  tematrialer. For å gjøre dette  mulig er det valgt å benytte stålkonstruksjoner ( søyler  

  og dragere) bygget inn i vegger tak ved hovedkirkerommet.  

  Prosjektgruppen  har gjennomgått dokumentet / mulighetsstudien ” Våler kirke, bæresystem 

  i tre” utarbeidet av Treteknisk Istitutt, datert 11. oktober -12. Formålet var å finne  

  dokumentasjon for endring av primærbæresystemet i kirken fra stål til tre ikke har vesentlig 

  betydning for kostnader samtid som dette var faglig forsvarlig.  
   

  Brannsikring av byggget 

  Orientering om bruk av vanntåkeanlegg til bruk i den nye kirken. 

 

Sak 37 / 12  Valg av leder og nestleder  

  Jfr. Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd. Disse velges for 1 år av gangen. 



Valgt til leder for 1 år: Torunn Syversen 

  Enstemming vedtatt 

  Valgt til nestleder for 1 år: Eva Olastuen 

  Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 38 / 12  Bruk av tre / stål i konstruksjonene 

 

  Forslag til vedtak: 

  Med henvisning til vedtak 35/12 om detaljprosjektering, skal arbeidet videre baseres på  

  bærekontruksjoner i stål slik som fremlagt i forprosjektet. 

 

  Det skal også arbeides med mulighet for å bruke heltre bjerk i innvendig kledning. 

 

  Det skal søkes mulige prosjektmidler for utvikling av bruk av tre i utvendige og innvendige 

  huder på bygget. 

  Vedtatt med 5 mot 1 stemme. 

 

  Forslag til vedtak: 

  Opprettholder tidligere vedtak. Beklager at Treteknisk Institutt ved Jarle Aarstad og  

  Tretorget ikke er blitt innvitert til å presentere treløsninger i nytt kirkebygg. 

  Forslagstiller: kommunens rep. v/ Kjell Konterud 

  1 stemte for forslaget. 

 

 

Eva Olastuen (sign) 

Leder         

 

 

Marit H. Kilen  (sign) 

kirkeverge 
 

 

  

 


