
Årets vinner
Baches vei 57-61

BESKRIVELSE
Tiltakshaver: Preben Kjelsrud

Arkitekt: Sivilarkitekt Trond fossen AS

Type bebyggelse: Flerfamiliehus 

VURDERING
Juryen mener dette er et godt eksempel på vellykket fortetting innenfor et etablert småhusområde. Boligenes 

formspråk markerer prosjektet som interessant uten at det bryter med omgivelsene. Materialbruken fremstår som 

harmonisk og spennende med den variasjonen som er brukt. Proporsjoner og materialbruk står godt til omgivelsene 

og er med på å øke den estetiske kvaliteten i området.

Tomta ligger i et eksisterende boligområde med frittliggende småhus som fremstår med en variert utforming som 

representerer en lang tidsepoke. 

Bebyggelsen består av 3 frittliggende hus i to etasjer med tilhørende garasje- og parkeringsanlegg som også er 

frittliggende. Gjesteparkering er plassert på nivå med atkomstveien, mens garasjer ligger under dette planet. 

Atkomsten er klart definert både med kjørevei til garasjene og trappeforbindelse fra parkeringsdekket.

Boligene ligger nedsenket i forhold til atkomstveien og står fram med beskjedent volum til tross for den relativt 

høye utnyttelsen. Bebyggelsen fremstår med enkle og klare volumer i funksjonalistisk stil. Valmtakene, som har lite 

fall, forsterker de rene volumene samtidig som det store takutstikket gir bygningene en markert og fin avslutning.

Bygningene har en variert og harmonisk materialbruk. Hovedmaterialet er stående kledning (omvendt 

lektekledning). Det ble registrert at deler av fasaden hadde tømmermannskledning. Dette ble i og for seg vurdert 

som en interessant detalj, men juryen merket seg at overgangen mellom paneltypene kunne hatt en mer bevist 

utforming. Mer vellykket var markeringen av trapperommene med murkonstruksjon. Flaten her står i harmonisk 

kontrast til panelarkitekturen både med sin pussede, glatte flate og også med innslag av glassbyggesten og 

kontrasterende farge. Balkongrekkverk og brystningselementer foran vinduer harmonerer fint med bygget for øvrig. 

Tekkingen av takflatene med båndtekking er med på å forsterke den gjennomførte materialbruken og den enkle 

detaljeringen.

Juryen vurderer disponeringen av tomta som vellykket. Plasseringen av bygningene og avstanden mellom dem 

fremhever det frittliggende preget. Garasjenes plassering og utforming som en rygg mot nord oppleves som noe for 

tung og stram. Juryen mener likevel at dette medfører et godt grep.

Juryen merket seg den gjennomførte opparbeidelsen av utomhusanlegget hvor private utearealer er markert med 

heller i en ellers åpen plan. Utforming av belysningen harmonerer totalt med utemiljøet. Det er lagt stor vekt på 

avslutning mellom plen og grunnmur. Juryen mener at detaljeringen ved nedløpsrørenes avslutning kunne vært gjort 

bedre.

Hederlig omtale
Helgerudkroken

BESKRIVELSE
Tiltakshaver: Trysilhus

Arkitekt: Hindhamar landskapsarkitekter AS

Type bebyggelse: Bygningsmiljø

VURDERING
Prosjektet representerer en enhetlig boliggruppe hvor det er lagt vekt på store fellesarealer. Boligene i seg selv er 

nøkterne og rene i sitt formspråk uten helt å påkalle den store begeistring. Juryen mener allikevel at prosjektet 

representerer en verdig kandidat til byggeskikkprisen på grunn av potensialet som ligger i fellesarealene.

Bebyggelsen ligger i 2 rekker med skjermede hageanlegg. Utomhusanlegget er preget av en paralleltgående 

jordrygg som skjermer den ene rekkens hageanlegg mot gjesteparkeringsplass og åpent fellesareal. I forlengelse av 

jordryggen er det opparbeidet en lekeplass med lekeapparater. Juryen mener at disponeringen av fellesarealene 

totalt gir store muligheter for kvaliteter som ikke er vanlig i småhusområder.

Juryen er klar over at utomhusanlegget fremdeles er uferdig og vil påpeke at avslutningen av fellesarealer mot 

bebyggelse og private arealer bør forbedres ved en gjennomført, lik materialbruk. Likeledes mener juryen at 

kvaliteten og tilgjengeligheten til lekeplassen må forbedres i den videre opparbeidelsen

Eikenga Barnehage

BESKRIVELSE
Tiltakshaver: Scandiakonsult

Arkitekt: Christensen og Søberg, Drammen

Type bebyggelse: Utomhusanlegg

VURDERING
Utomhusanlegget i barnehagen er opparbeidet med en gjennomført høy standard på utforming og materialbruk. 

Funksjonene er klart definert mellom aktiviteter som krever harde og rene flater, aktiviteter som må ha grus som 

underlag og aktiviteter som kan foregå på gress. Det er lagt vekt på å markere skillet mellom disse aktivitetene med 

bruk av naturstein.

De harde og rene flatene er opparbeidet vesentlig med asfalt. Kvaliteten i opparbeidelsen ligger i begrenset bruk av 

og detaljering med betongheller i forskjellig mønster. Juryen merket seg også avslutningen mot huskroppen.

Disponeringen av utearealene i forskjellige lekeområder er vellykket. Bruken av stor naturstein uten skarpe kanter 

som skille mellom de forskjellige flatene er vellykket både i miljøsammenheng og fordi de brukes som et aktivt 

lekeelement som balansesti. Bruk av disse steinene som sperre mot den stille sonen hvor de minste barna skal sove 

var vellykket. 

Juryen merket seg bygningen for avfallscontainere som positiv, men vil påpeke at gjerdet mot barnehagen burde 

vært høyere for helt å unngå innkikk.

Byggeskikkprisen i Lier 

deles ut hvert 2. år på 

Lierdagene. 

Byggeskikkprisen ble 

første gang delt ut i  

1993.
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