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situationsplan 1:500

A: hovedankomst
B: sekundær ankomst og servicering
C: ny gennemkørende vej
P: parkering
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Indholdsfortegnelse:

s. 4-5 ydre perspektiver
s. 6 reff erence: stavkirken
s. 7 beskrivelse: hovedgreb
s. 8 indre perspektiv: forhold til skoven
s. 9 beskrivelse: forhold til omgivelser og overgang til kirkerum
s. 10 indre perspektiv: kirkerummet
s. 11 beskrivelse: kirkerummet
s. 12 materialereff erencer
s. 13 beskrivelse: materialiteter og teknik
s. 14 plan: 1.sal
s. 15 plan: grundplanet
s. 16 plan: kælder
s. 17 arealopgørelse
s. 18 snit: A-A
s. 19 snit: B-B
s. 20 opstalt: vest
s. 21 opstalt: syd
s. 22 opstalt: øst
s. 23 opstalt: nord



perspektiv fra lavtliggende naboeng med kig ned mod kirkegården
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perspektiv fra kirkegården op mod kirken
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Ny Våler Kirke

Ny samling

 

Hovedgreb:

Kirken er en moderne transformation af den gamle norske kirke.
Herigennem opbygges en ny kirke med afsæt i historien, som nyt samlingspunkt for byen.

Kirkerummet skyder sig op i landskabet. Kun oplyst fra oven, samler væggene sig, og skaber 
et lukket rum, som vender tankerne indad i fordybelse.

Rundt omkring kirkerummet lægger de tilstødende funktioner og kirketorvet sig i en mere 
løsreven geometri, som er med til at åbne bygningen ud langs fl aden. Denne bebyggelse er 
lav, og relaterer sig klart ud til omgivelserne, og danner dermed en mere uformel overgang 
ind mod kirkerummet.
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perspektiv fra dåbssakristi/møderum ud i skoven
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Forhold til omgivelser:

Kirken lægger sig op på kanten af skovparken og kigger ud over kirkegården. 
Den ligger hævet og markerer sig ved indkørsel til Våler.

Vejen som tidligere løb forbi kapellet fra Fv508, lukkes nu af og danner ankomstområde 
for kirken. Som kompensation for vejlukningen forlænges den anden buende forbigående 
vej ned til hovedvejen Fv496, som løber under togbanen sydøst for kirkegården. Fra den 
forbigående vej dannes sekunder adgang til kirken. Ved begge ankomstmuligheder vil der 
også være mulighed for parkering, men den tidligere parkeringsplads til kirkegården er nu 
også stadig i brug.
Ankomst i forhold til ceremonier sker via ankomstpladsen ved indgangen. Her kan kister 
også ankomme til opbevaring i kølerummet før begravelsen, så også denne begivenhed, 
bliver markeret med betydning. Den sekundere ankomst til kirken er også sted for servicer-
ing (aff ald) og vareindlevering.

Kirkens placering i skovkanten er en vigtig del af bygningens identitet. Skoven er hovedtræk-
ket i naturen omkring Våler, og det er derfor vigtig at træerne er relateret til bygningen, og 
derfor åbnes der helt op langs kanten, så overgangen ud i skoven bliver helt fl ydende.
Ud over at der åbnes op til skoven, skabes der også udsigt til de andre omkringliggende 
omgivelser. Fra kirketorvet er der direkte visuel kontakt ned til kirkegården, og der skabes 
derved kontakt til kirkeområdets sjæl og historie.

Flere af rummene i kanten af kirken lukkes af efter behov med tonet glas, så indsyn be-
grænses.

Overgang til kirkerum:

Kantbebyggelsen som ligger rundt om kirkekroppen, danner overgang til det centrale 
kirkerum.
Overgangen sker fl ydende, men også med stor kontrast, som er med til at forstærke de san-
selige indtryk. Kantbebyggelsen relaterer sig til fl aden og det omkringliggende område, mens 
kirkerummet orienterer sig vertikalt op mod himlen og ned mod alteret. På den måde opstår 
der et øjeblik af storhed, når man entreer kirkerummet fra det lave og mere uformelle kirke-
torv, og ved udtrædelse på kirketorvet, rettes fokus på fl aden og landskabet.
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perspektiv ned gennem kirkerummet efter indgang fra det indledende kirketorv
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Kirkerummet:

Rummet lukker med sine høje vægge helt af for omgivelserne, og i stedet ledes fokus op 
på skyernes vandring gennem de to lange lyskiler. Den ene kile løber ned mod alteret og 
kaster sit lys op af bagvæggen i forskellige motiver i løbet af dagen. Midt på dagen står en 
klar lysstribe ned på alteret, og ophøjer dermed dette område i kirkerummet. Som i gamle 
norske kirker lukkes der af for udsyn til omgivelserne, og på den måde rettes fokus derimod 
på det ceremonielle og til indre fordybelse.

Orgelmusik og sang bølger ned oppe bag fra kirkerummet, og fylder rummet op. Der er 
også plads, på det hævede område omkring alteret, til at opstilling af mindre koncerter og 
lignende, så kirken nemt også kan bruges til meget andet i den kommunale interesse.
Via små døre i siderne af kirkerummet dannes adgang til alle nødvendige funktioner.
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Materialiteter:

Hele kirken er konstrueret i træ, og er på den ydre side beklædt med træbrædder, som 
fremstår næsten ubehandlet, med malet hvidlig tone, som gråner hen over årene. På inder-
siden fremstår træbeklædningen glat mat også i hvid, hvilket er hentet med inspiration i den 
nedbrændte kirkes fremtoning. For at justere akustiske forhold i kirkerummet ophænges på 
udvalgte steder større grove uldne tekstiler. Disse skal også kunne komme i spil som gardi-
nagtige rumdelere ved anderledes arrangementer.

Taget på kirken er af mindre zinkpladestykker, som stykkes sammen lige som trætegl, og 
danner et lignende motiv.

Glasset hele vejen rundt er rammet ind af træstolper for hver 1½ meter, og glasset er ved 
påkrævede steder tonet, for at begrænse indsynet. Men derudover fremstår hele kanten 
langs grundplanet ubrudt, med åben inviterende visuel kontakt til omgivelserne.

På grund af grundens ujævnhed blottes fundamentet mod øst, hvor der dermed også skabes 
adgang ned til kælderen. Det blottede fundament består af opmurede rå sten.

Der lægges hele vejen igennem vægt på at bruge bæredygtige og lokale materialer. På den 
måde opnås et holdbart udtryk, som har stærk relation til området.

Teknik:

Der er diskret opsat to skærme, på det to vægge ved siden af alteret, som vejleder under 
ceremonier. Lyd og billede styres fra kirketjenerens rum.

Teknik, som vand, varme og ventilation lægges i kælderen, og alt rørføring sker derfra under 
gulvet. 
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Arealopgørelse:

kirkerum:        347 m2

 alter:   37 m2

 orgel:   34 m2

 trapperum:  6 m2

kirketorv:        119 m2

serveringsrum:       12 m2

garderobe:       13 m2

toiletter:        25 m2

dåbssakristi/møderum:      19 m2

præst:        20 m2

gang og toilet mellem to ovenstående rum:     8 m2

kirketjener (incl. AV):       18 m2

storlager:        36 m2

aff aldsrum:       13 m2

vaskerum:        9 m2

teknik:        38 m2

i alt:       667 m2
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