LIER
KOMMUNE

Årets vinner:
Kvernbakken 45
BESKRIVELSE
Byggherre:
May-Karin Hansen - Bjørn Aakervik
Arkitekt:
F. Kleiva, Siv.ark. Høvik
Type bebyggelse: Ny frittliggende enebolig, med garasje, på bratt tomt.
Forslagsstiller: Plan- og byggesaksavdelingen, Lier kommune

VURDERING
Meget bratt, liten og vanskelig bebyggbar tomt, med strålende utsikt.
Bebyggelsen i et gjennomført moderne uttrykk, ned til de små detaljer.
Variert og spennende vindusutforming som ivaretar den enestående utsikten, og gir fasaden spenning og
variasjon.
Bruken av mur passende i dette ulendte og steinete terrenget.
Fargebruken bra tilpasset omgivelsene.
Håndverksmessig meget god utførelse.
Et fint moderne hus, som viser et alternativt uttrykk til de vanlige stilkopiene som fyller
typehuskatalogene.
Utforming av hoveddør og garasjeport bryter stilmessig med huset forøvrig.
Byggets hovedform godt tilpasset tomtas vanskelige terreng.
Dette gjennomførte huset hadde fortjent en mindre inneklemt plassering, hvor husets kvaliteter kunne
komme bedre til sin rett, sett fra omgivelsene.

Hederlig omtale:
Østre Eikenga 25
BESKRIVELSE
Byggherre: Wenche Moen
Arkitekt: Heggheim arkitektkontor, Løten
Type bebyggelse: Ny frittliggende enebolig i mindre boligfelt.
Forslagsstiller: Plan- og byggesaksavdelingen, Lier kommune

VURDERING
Enkel flat tomt, tidligere jordbruksareal
Huset godt plassert på tomta
Tomta er ikke ferdig opparbeidet
1 1/2 etasjes bolig uten kjeller.
Enkel hovedform med mindre tilbygg som gir fasaden variasjon, og godt fungerende brukssoner i
forbindelse med innganger, uteplass etc.
Bygning med forbilder i sveitserhusets hovedform, men med detaljering og vinduer av idag.
Harmoniske og godt avstemte farger.
Et godt og helhetlig eksempel på en bolig av rimelig standard på ei "vanlig" tomt.
God sammenheng mellom huset og tomta.
Bygningsform med tradisjoner, men tilpasset vår tid. Et godt forbilde aktuelt for mange byggere i Lier.
Valgte løse sprosser virket spinkle og utenpåhengte.
Anbefales som kandidat til byggeskikkprisen.

Østre Eikenga 43/ 45
BESKRIVELSE
Byggherre:
Eiendomsselskapet Balder c/o
Arkitekt:
Christensen og Søberg, Drammen
Type bebyggelse: Stor enebolig, med stort garasje/uthus med ekstra bolig,
på tuftene av gammelt gårdstun, i et etablert boligstrøk.
Forslagsstiller: Plan- og byggesaksavdelingen, Lier kommune.

VURDERING
Enkel, flat tomt, høyt og fritt beliggende sett fra nord og vest.
Tomta foreløpig lite opparbeidet, kun enkel tilsåing.
Uferdig preg over skråninger mot nord og vest.
"Tunet" idag for stort og åpent i forhold til bygningenes høyder og volum. Tåler flere bygninger.
Hovedbygning 1 1/2 etasjer. Hovedform enkel smal og langstrakt, med tilbygget stue og inngangsparti.
Vindusutforming kontrast og variasjon mellom etasjene. Små vindusåpninger opp, og store glassarealer i
1. etasje.
Garasje uthus i 1. etasje.
Tradisjonell fargebruk, med hvit hovedbygning og rødt uthus.

Byggeskikkprisen i
Lier deles ut hvert 2.
år på Lierdagene.
Byggeskikkprisen ble
første gang delt ut i
1993.

Et "ufullendt" moderne tun, med potensiale for videre utvikling.
Tunet mangler en klar og markert avslutning mot adkomstvei i øst.
Interessant hentyding til tidligere gårdstun.
God sammenheng mellom de to husene, som til sammen danner vegger i gårdsrommet.
Moderne bygninger med røtter i tidligere tider gjennom plassering, orientering, takform og fargebruk.
Utformingen av sidebygningen gjenspeiler eldre uthus/stallbygning på en moderne måte.

