
FREMDRIFTEN I ARBEIDET MED  NY KIRKE I VÅLER  
 
Et godt nytt år til dere alle.  
Vi er allerede midt i januar og kan merke at dagene er blitt litt lengre.  
Vi står overfor et spennende år når det gjelder fremdriften med bygging av ny kirke. 
Viktige milepæler er nådd og nye skal nåes. 
 
Det er mange som lurer på hvor langt vi har kommet i prosessen. Til det er å si at 
prosjektet er i rute og at vi ser fremover med forventning til at første spadtaket tas utpå 
høsten.  
Fellesrådet vedtok å gå videre med detaljprosjektering i sitt møte før jul etter at 
kommunestyret vedtok finansiering med inntill 22 millioner til byggingen. 
Detaljprosjekteringen startet opp  like etter at fellesrådsvedtaket ble fattet, og vi regner 
med at ferdigstillelse av detaljprosjektet  er i juni.  
Anbudsfasen og kontraktinngåelse med entrepenører vil skje gjennom sommeren og 
høsten. 
Med godt håp om at alt går etter planen starter byggingen i høst med ferdigstillelse rett 
før julen setter inn i 2014. 
Det vil om kort tid bli nedsatt en byggekomitee som får anvaret med videre fremdrift og 
med rapportering til Fellesrådet. To hovedmål for prosjektet  er at  tidsplanen blir holdt 
og at det er god økonomistyring både når det gjelder  utgifter og  inntekter samt 
koordineringen med dugnadsinnsatsen. 
 
Det er flere personer som har vært innom mitt kontor som gjerne vil være med på 
dugnader og gi penger til den nye kirken. Dette engasjementet er flott, vi er avhengig av 
at frivillige stiller opp både på dugnad og vil være med å gi et bidrag til bygget, 
utsmykking og til orgel.  Vi i Fellesrådet setter stor pris på engasjementet. 
 
Vinnerutkastet har fått veldig god omtale i Norge og ellers i Europa. Dette er 
imponerende og uvanlig at man så raskt får så stor oppmerksomhet internasjonalt. 
Denne positive omtalen er god indikasjon på at den nye kirken er unik i sitt formspråk. 
Både nederlandske, tyske, britiske, spanske og svenske arkitekttidskrifter har viet  
bygget bred omtale. Verdien av disse presentasjonene er vanskelige å tallfeste, men 
uansett vil det være et godt grunnlag for videre markedsføring av bygget og Våler 
kommune. 
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