
Byggeskikkprisen i Lier 

deles ut hvert 2. år på 

Lierdagene. 

Byggeskikkprisen ble 

første gang delt ut i  

1993.

Årets vinner

Gommerud gård
BESKRIVELSE
Eier: Berit og Egil Halvorsen

Adresse: Ringeriksveien 183

Oppført: Innhus 1923, uthus 1860 – 70

Virksomhet: Gårdstun

Type tiltak: Rehabilitering

Arkitekt:         Innhus – ukjent, rehabilitering av uthus – fam. Halvorsen/ arkitekt Kjell Havnaas.

Forslagsstiller:Lier bondekvinnelag / Grethe Løvald

VURDERING
Gårdstunet har en harmonisk utførelse. Bygninger danner tre sider i tunet mens en almehekk bevisst er 

plantet for å danne den fjerde veggen. Tunet består av både eldre og nye bygninger som står godt til 

hverandre.

Innhuset fra 1923 representerer et typisk våningshus i Lier kommune. Bygningen har i seg selv fine 

arkitektoniske kvaliteter. Disse er ivaretatt også gjennom det rehabiliteringsarbeidet som er foretatt de siste 

10 år. Bygningen er isolert ved innblåsing av mineralull. Utvendig panel og detaljer er således bevart. 

Vinduer som er skiftet er beholdt i opprinnelig stil. Andre vinduer er godt vedlikeholdt.

Forpakterboligen er bygget i 1963 og 1970. Ombyggingen har forandret det opprinnelige uttrykket, men 

tilpasser seg gårdstunet på en relativt grei måte. Vinduene som ble skiftet i 1970 burde vært mer tidstypiske.

Låven gjennomgikk i 1988 en større ombygging hvor taket ble senket og andre etasje over fjøset ble 

ombygget til bolig. 

Den opprinnelige teglsteinsmuren i første etasje er oppspekket og bevart. Juryen mener at denne 

ombyggingen er et godt eksempel på tilpassing av en eldre driftsbygning til moderne bruk uten at 

bygningens identitet og kvalitet forringes. Senkningen av taket sees på som positiv i forhold til volumet av 

de øvrige bygningene. Låven har fått en del fine detaljer som markering av inngangs-partier med nye 

overbygg.

Juryen stiller et spørsmålstegn ved bruk av nye kjøreporter i stål, men aksepterer dette funksjonsmessig. 

Materialbruk og farger er greit nok. Det vurderes allikevel som ønskelig at taktekkingen var beholdt i tegl.

Garasjen er oppsatt i senere tid. Utformingen og fargebruken gjør at den likevel tilpasser seg helheten på en 

akseptabel måte.

Uteanlegget er prisverdig pent opparbeidet og med på å forsterke et generelt positivt inntrykk. På sørsiden er 

det opprinnelige hageanlegget i prinsippet beholdt

Hederlig omtale

P- con A/S

BESKRIVELSE
Eier: P-con A/S

Rehabilitert: 1992

Virksomhet: Næringsbygg

Type tiltak: Rehabilitering

Arkitekt: P-con A/S

Forslagsstiller: Frydenlund vel

VURDERING
Bygningen er gjort om fra industri til kontor.

Fasadene er tilpasset den nye funksjonen på en fin måte.

En del av de opprinnelige murdetaljene er beholdt.

Inngangspartiet har en moderne utforming og bryter bevisst med murbygningen uten å ødelegge helheten..

Detaljer, materialbruk samt farger er gjennomført på en fin måte.

Planløsningen er funksjonell og trivelig.

Utearealet er lite opparbeidet. Juryen har spesielt merket seg utførelsen av gjerdene som lite heldig.

Dølasletta industriområde 
BESKRIVELSE
Eier: Enkelteiere av bygninger med felles uteareal

Adresse: Dølasletta, Hennummarka

Oppført: 1981

Virksomhet: Næringsbygg

Type tiltak: Nybygg

Arkitekt: Greni og Solli arkitekter mnla-mnal

Forslagsstiller: Erik Furuvold

VURDERING
Industriområdet er meget fint tilpasset terrenget og omliggende boligområder når det gjelder utformingen av 

bygningene og uteanleggene

Bygningene er alle utformet som variasjoner over et felles tema.

Materialer, proporsjoner, detaljer og farvebruk er felles og med på å skape det helhetlige uttrykket.

Juryen ser positivt på at parkeringsrommet er oppdelt og delvis fint skjermet. 

Uteanleggene har vært vakkert opparbeidet, men er nå delvis i forfall.

Planseksjonen


