
INNBYGGERMØTE

UTVIKLING, KIRKEBYGDEN



«Kirkebygden angis som Våler kommunes sentrum»

KST-VEDTAK 2016



• Folkestadtorget

• Folkestadveien

• Folkestadbakken

• Kommuneplanens arealdel

• Sentrumsplan

• Kirkebygden skole

PÅ DAGENS AGENDA



PLANER I ARBEID



Innbyggerne ønsker:

• Sentrumsfunksjoner

• Møteplasser for private, lag og foreninger og næringsliv

• Kafé og pub

• Leiligheter tilpasset eldre med nærhet til butikk mm.

• Kulturgate, samlokalisering for frivillige, salg (lokale produkt) 

- Vi trenger flere folk i sentrum

MEDVIRKNINGSPROSESSER



• Planforslag til offentlig ettersyn april 2017.

• Etter engasjement og underskriftskampanje fra 30 naboer, ble 
det avholdt nabomøte i september 2017.

• Planforslag justert og fortsatt under arbeid.

FOLKESTADTORGET



• 30 – 35 LEILIGHETER

• TORG

• BUTIKKER/ SERVICE

• MINIMUM 60 % AV ALLE BOLIGER TILGJENGELIGE

• ALLE ARBEIDS- OG PUBLIKUMSBYGG 

TILGJENGELIGE

• TORGET TILGJENGELIG

• MINIMUM 5 % PARKERINGSPLASSER FOR HC



Fra 14 – 13 meter

Fra 12 – 11 meter

Fra 14 – 10 meter



• Mindre bilparkering (FMØ)

• Mer sykkelparkering

• Rekkefølgebestemmelse brannvann

• Utvidet busslomme

• +

ANDRE ENDRINGER



• Naboenes økonomi (verditap bolig)

• Maks høyder må være absolutte

• Coter

• Butikktype Joker/ Kiwi

• Korttidsparkeringene

• Trafikksikkerhet ved gjesteparkeringene i vest

• Ingen av naboene ønsker høye bygg

• Bedre med bolig

• Parkering under bakkeplan bedre

• Velg enten næring eller bolig

NABOMØTE SEPTEMBER 2017

• Størrelse lekeplass

• Andre lekeområder

• Antall leiligheter?

• Torget er for lite

• Bygg høyere i front i stedet

• Buss gir støy og forurensning

• Ønsker bedre illustrasjon på høyder

• Hva med 3D- illustrasjon fra det politiske 

vedtaket?













• Varslet oppstart i 2016 (under annet navn og med andre 
forslagsstillere.)

• Planområdet blir noe utvidet.

• Innhold i planen er ikke avklart.

• Dialog mellom forslagsstiller og kommunen med plan om 1. 
gangs- behandling.

• Mulig regulering av delområder.

FOLKESTADVEIEN





• Varslet oppstart februar 2020

• «Planarbeidet skal legge til rette for etablering av konsentrert 
småhusbebyggelse i form av kjede - / rekkehus og leiligheter i 
punkthusbebyggelse på de lavere delene av området.»

• I underkant av 16.000 m2

• Kommunen har foreløpig ikke mottatt planmateriale.

FOLKESTADBAKKEN





• Kommunestyrets vedtak 14. mai 2020, sak 11/20:

«Videre arbeid med kommuneplanens arealdel utføres etter alternativ 
2, å gå tilbake til planprogrammet.»

• Bolig

• Friluftsområder

• Sentrum

• Setter arbeidsgrupper og ny framdriftsplan

KOMMUNEPLANENS AREALDEL



Iht innstilling fra planutvalg og formannskap for kommunal 
planstrategi 2020 – 2024, skal det utarbeides en sentrumsplan 
der arbeidet starter opp etter vedtak av kommuneplanens 
arealdel.

SENTRUMSPLAN



Ny Kirkebygden skole

Vedtak: 

1. Rådmannen går videre med alternativ 1.B. 

2. Prosjektets organisering besluttes av kommunestyret. 

3. Det engasjeres ekstern prosjektleder for utforming av anbudsdokumenter med kravspesifikasjon basert på valgt anbefaling. 

Innspillene i og analysen av Vålerdugnaden skal være et sentralt element ved utarbeidelse av kravspesifikasjonen. 

4. Det lyses ut anbud på byggeledelse for prosjektet. Formålet med anskaffelsen er å kjøpe tjenester til bruk for prosjekt- og 

byggeledelse i rollene; prosjektleder, prosjekteringsleder, byggeleder/SHA-ansvarlig (SHA = sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) og

prosjektlederassistent, som skal lede prosjektet «Nye Kirkebygden barne- og ungdomsskole» 

5. Gjennomføring av prosjekt «Nye Kirkebygden barne- og ungdomsskole» skal skje som «totalentreprise med samspill». 

6. Som opsjon skal det utarbeides anbud på en mini-flerbrukshall i tilknytning til nybygget, og en opsjon for avlastningshall i 

tilknytning til Vålerhallen. 

7. Det bevilges kr. 300 000,- til forarbeidet med kravspesifikasjon og utarbeidelse av anbudsdokumenter for byggeledelse og ny 

skole i henhold til forslag 1.B. 

8. Forslag om endelig løsning og budsjett vedrørende ny Kirkebygden barne- og ungdomsskole fremlegges kommunestyret for 

vedtak.

Tillegg:

Rådmannen skal fremlegge en egen sak som inneholder kostnadsoverslag og finansieringsplan (med ekstern kvalitetskontroll) 

for Ny Kirkebygden barne- og ungdomsskole til politisk behandling i løpet av 2020. Frist: 2020 



E L E VP R O G N OS E KBS:

• År 2018: 418 antall elever

• År 2020: 473 antall elever

• År 2030: 577 antall elever

• År 2035: 589 antall elever



R E G U L E R I N G

• Fotavtrykk bygg 7 816 m2 (ca)

• Regulert areal i byggeområdet 40 600 m2 (ca)

• Regulert arealutnyttelse (25%) 10 150 m2 (ca)

• Gjeldende reguleringsplaner: Reguleringsplan for Kirkebygden barne-

og ungdomsskole vedta 02.11.2006

• Detaljregulering for adkomst l Kirkebygden skole datert 13.05.2016

• Største tillatte mønehøyde er 10m. Mønehøyden gir rom for et bygg 

med maks to etasjer.



Ny KBS – forslag 1B



• Prosjekt/byggeledelse kontrahert

• Kontrahering av arkitekt med spesialrådgivere september 2020 (22 anbydere)

• I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 24/18 den 18.10.2019 punkt. 8, skal rådmannen fremlegge en 
egen sak som inneholder kostnadsoverslag og finansieringsplan (med ekstern kvalitetskontroll) for Ny 
Kirkebygden barne- og ungdomsskole til politisk behandling i løpet av 2020.  Dette rekker vi ikke, det 
realistiske er ca mars 2021

• Utarbeide framdriftsplan og informasjonsplan så snart arkitekt med spesialrådgivere er på plass 
(oktober/november 2020)

• Etablere prosjektorganisasjon (oktober/november 2020)

• Informasjonssak til politikerne i FSK 1. oktober.

Situasjonen pr. september 2020 ny KBS


