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Enebolig, Hennumveien 63

BESKRIVELSE
Tiltakshaver: Jostein Paulsen

Arkitekt: Sivilarkitekt Erik Rømcke

Type bebyggelse: Enebolig 

VURDERING
Juryen konkluderer med at det på dette stedet er svært god byggeskikk å gjenoppbygge et hus i sveitserstil 

når det gamle ikke kunne rehabiliteres. Med noen små forbehold mener vi dette er gjort på en forbilledlig 

måte. Hennumveien 63 tildeles derfor Lier kommunes byggeskikkpris for 2005.

Juryen var prinsipielt i tvil om nybygg som er kopier av eldre bygningstyper kunne tildeles 

byggeskikkprisen. Konklusjonen var at det kunne anbefales i dette tilfelle. Nybygget erstatter et gammelt 

bygg i sveitserstil som teknisk sett var for dårlig til å kunne rehabiliteres. Den gamle bygningen var en viktig 

del av et helhetlig kulturlandskap preget av røde låver og hvite våningshus i sveitserstil. I denne spesielle 

sammenhengen mente juryen at det var svært god byggeskikk å bygge opp igjen et hus i sveitserstil.

Den nye bygningen har gode proporsjoner og arbeidet er utført med håndverksmessig kvalitet og sans for 

detaljer. Grunnmuren er, i henhold til moderne byggeskikk, trukket tilbake fra vegglivet. Vannbrettene, som 

er en sveitserstilsdetalj, henger derfor "i løse luften" og mister sin funksjon. Det anbefales at grunnmuren 

forblendes slik at den kommer litt lenger ut enn vegglivet. Her kan man med fordel bruke naturstein.

Vil vi fremheve at utgangen til hagen har den ute/ innekontakt som var noe av sveitserstilens grunntanke og 

som samsvarer godt med idealene i vår tid.

Det er også forbilledlig å beholde det gamle uthuset. Hagen mot vest kan med fordel gjøres mer 

naturromantisk for fullt ut å møte sveitserstilens ideal. 

Hederlig omtale
Svangshagan 6, 8 og 10

BESKRIVELSE
Tiltakshaver: Tømrermestrene Kristiansen og Stensrud AS 

Arkitekt: Lunde Arkitekter AS

Type bebyggelse: Småhusbebyggelse

VURDERING
Småhusbebyggelse på 6 enheter fordelt på 3 bygninger. Velpleide intime uterom hvor det private er i varetatt 

med verandaer/ terrasser som er pent tilpasset bygningskroppene. De enkle renskårne bygningskroppene er 

beriket med vakre detaljer. 

Bygningene tilhører vår tid, samtidig som de er fint tilpasset sine naboer bygget på 1950 tallet. 1950 talls 

småhusbebyggelse er svært vanlig i Lier. Helhet og detaljer og den håndverksmessige utførelsen ble vurdert 

å være meget godt ivaretatt. Dette anlegget ble vurdert som en svært sterk kandidat til prisen. 

Det var parkeringsanleggets dominerende plassering i atkomsten gjorde at juryen ikke fant anlegget som 

helhet godt nok. Plassering og utforming av garasjer er en av vår tids største utfordringer i småhusområder. 

For å få byggeskikkprisen må man ha løst dette på fin måte, også estetisk sett. 

Høydebasseng, Skapertjernveien

BESKRIVELSE
Tiltakshaver: Glitrevannverket

Arkitekt: Norconsult AS  

Type bebyggelse: Tekniskanlegg

VURDERING
Tekniske anlegg er ofte skjemmende og lite tilpasset sine omgivelser. Glitrevannverket har tatt denne 

utfordringen når de har bygget et nytt høydebasseng i forbindelse med en mye brukt atkomst til marka. 

Naturstein og treverk i bygningen og en myk landskapsutforming gjør at det svære anlegget sannsynligvis 

kommer til å gli fint inn i landskapet ettersom det gror til. Slik sett mener juryen at anlegget er forbilledlig. 

Men anlegget skaper noen forventninger som ikke innfris. Man har tydeligvis ønsket å markere veien og 

bassenget ved å sette "stabbesteiner" langs kantene. Men steinene er for tilfeldig valgt ut og plassert til å 

virke som en integrert det av anlegget. 

Den høyreiste gavlen med den store midtplasserte døren virker veldig inviterende på forbipasserende, men de 

møter bare en låst dør. Steinsettingene av bassengkanten skapte inntrykk av at vi var kommet til et viktig 

sted, kanskje et gammelt kultsted…

Det bør arbeides noe mer med utvalg og plassering av "stabbesteinene", og

det kunne legges til rette for aktiviteter som hadde gitt de sterke formene mer mening, som for eksempel en 

viktig informasjonstavle på hoveddøren og trimaktiviteter på lokket.


