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Ny bruktbilhall og opprusting av Bilia AS
ÅRETS VINNER

BESKRIVELSE
Adresse: Industrigata 2, 3400 Lier
Tiltakshaver: Bilia AS
Arkitekt: Johannels & Moberg Arkitekter AB
Type bebyggelse: Butikk

VURDERING
Anlegget Bilia AS ligger i randsonen for nærings/industriområdet på Vitbank. Mot nordvest ligger 
anlegget/området i direkte tilknytning til et veletablert boligområde. Noen ganger kan man oppleve at det i 
møter mellom ulike reguleringsformål kan oppstå konflikter og uoverensstemmelser. Juryen mener at man i 
dette tilfelle har bestrebet seg på å minimalisere konfliktpunktene. Da Billia AS hadde behov for å bygge ny 
bruktbilhall, falt det naturlig for bedriften å legge denne på ledig tomteareal mot boligområdet mot 
nordvest. Deler av dette arealet er vist på reguleringsplanen som grøntbelte.

Juryen vil berømme løsningen som Bilia AS har valgt ved å etablere en kunstig, beplantet jordvoll som 
bruktbilhallen er bygget inn i. Denne løsningen har gjort at det blir et grøntbelte mellom 
næringsbygget/området og boligområdet til glede for omgivelsene. Videre fungerer den kunstige jordvollen 
som en visuell skjerm for boligene mot industri- og næringsområdet. Juryen mener dette er et meget godt 
eksempel på hvordan man kan løse byggeprosjekter for ulik bruk i direkte naboskap på en forbilledlig måte.

Anleggets bygningsmessige utforming
Bygningsmassen henvender seg også mot Ringeriksveien i øst. Den lange fasaden mot øst har fått en 
betydelig ansiktsløfting etter at utstillingsarealene for nye biler i vesentlig grad er lagt hit. Fasaden er til 
tross for sin lange og relativt store dimensjon underdelt og dimensjonert på en dyktig måte. Videre er 
juryen av den mening av anleggets skilting er godt innpasset. Utforming og materialbruk gjør at anlegget er 
en god representant for vår tid. Juryen vil videre peke på gode detaljer i materialbruk i forbindelse med ulike 
inngangspartier, og at universell utforming synes å være godt ivaretatt.

Akebakken barnehage, Tranby
HEDERLIG OMTALE

BESKRIVELSE
Adresse: Ringveien 20, 3409 Tranby
Tiltakshaver: Akebakken Barnehage BA
Arkitekt: Ahlblad Tegnestue / Rambøll Norge AS
Type bebyggelse: Barnehage

VURDERING
Barnehagen er igjen oppbygget etter brann. Juryen synes konseptet med overdekket fasade mot syd er 
spennende. Her har man fine uteplasser for barn og ansatte i den daglige bruk. De fleste av barnehagens 
oppholdsrom henvender seg mot det overdekte uterommet og ut mot utvendig lekeareal mot sydvest. 
Dette er gode kvaliteter. Juryen har også bemerket seg barnehagens oppvarming med jordvarme og at det 
er spesialdesignet for å ikke skade miljøet unødig. Dette er meget positivt. Juryen mener at den store litt 
monotone takflaten som naboene ser ned på, er noe uheldig utformet.
Etter en totalvurdering har juryen konkludert med at prosjektet til tross for mange positive elementer, også 
har en del uavklarte elementer som gjør at prosjektet ikke når helt opp i konkurransen om årets pris.

Rådhusparken
HEDERLIG OMTALE

BESKRIVELSE
Adresse: Vestsideveien 2, 3403 Lier
Type bebyggelse: Uteanlegg

VURDERING
Rådhusparken har vært igjennom en relativt stor forvandling. Nytt amfi med god materialbruk og utforming, 
og ny lekeplass er noen av de positive elementene som er tilført. Dette er signaler som etter juryens 
mening, viser at det nytter å satse på å utvikle Lierbyen sentrum til å bli et mer spennende sted å være. Den 
nye kunsten på rådhusplassen er også med på å sette en standard for hva Liers befolkning kan glede seg 
over nå og i tiden fremover etter hvert som arbeidet med utvikling av sentrum fortsetter.
Juryen er av den oppfatning at oppgraderingen av rådhusparken er meget positiv, men etter en total 
vurdering når ikke prosjektet helt opp i konkurransen om årets pris.
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