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Lier Everk

BESKRIVELSE
Tiltakshaver: Lier Everk

Arkitekt: Jan Øyvind Berntzen

Type bebyggelse: Kontorbygg

Forslagsstiller: Torill Kluck Ask 

VURDERING
Tomta ligger sentralt i Lierbygda, langs gamle Ringeriksvei og ved utløpet av Fossveien.

Huset var opprinnelig et tradisjonelt kontorbygg fra 50-tallet med et nøkternt uttrykk, og med 

tiden noe stilrent preg. I løpet av 2000 ble huset totalrenovert med nytt taktekke, 

veggkledning, inngangsparti og vinduer.

Prosjektet er en vellykket opprustning av et offentlig bygg som ligger på en meget synlig 

tomt i bygda. Arkitekten har tatt hensyn til dette, og skapt blikkfang i fasadene som vender 

mot de tre viktigste tilkomstveiene.

Bygningen har fått et lett preg, ved at taket er kraget ut og støttet opp med sperrer som

gir rom i fasaden og variasjon med lys og skygger.

Juryen savnet den samme lettheten i baldakinen over inngangspartiet. Materialvalg med

teglsten i forskjellig valører understreker bygningens offentlige preg, men knytter det 

samtidig til kulturlandskapet rundt ved hjelp av fargevalg.

Hederlig omtale:

Hallingstadveien 5

BESKRIVELSE
Tiltakshaver: Tove og Øyvind Knutsen

Arkitekt: Lorentz H. Risan

Type bebyggelse: Våningshus

Forslagstiller: Britt S. Lien

VURDERING
Nybygget våningshus på gårdstun langs Hallingstadveien, med kulturlandskap foran huset

mot syd-vest og vid utsikt over Lierdalen.

Aktitekturen i huset er tydelig inspirert av de gamle sveitserstilshusene fra første del av

1900-tallet, men er ingen kopi. Juryen fremhever det som positivt at betrakteren umiddelbart 

kan se at huset er bygget i vår tid.

Videre er huset godt proposjonert og med en god håndverksmessig utføring av detaljene, som 

er enkle og harmonerer med husets totale formspråk.

Juryen mener derimot at løsningen med det lavere tilbygget ikke fungerer så bra mot syd-

vest, der fasaden oppleves sammenklemt.


