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

Nye Høvik Skole
ÅRETS VINNER

BESKRIVELSE
Adresse: Jensvollveien 42, 3400 Lier
Tiltakshaver: Lier kommune
Arkitekt: Ottar Arkitekter AS
Type bebyggelse: Skole

VURDERING
Nye Høvik skole er en del av Høvik Stoppen skoleanlegg. Hovedinngangen til skoleanlegget er 
etablert ved den tidligere hovedadkomsten til St. Hallvard Videregående skole. Sistnevnte har fått 
ny hovedadkomst vest for Lierhallen. Med dette inngår skolen i en naturlig sammenheng med 
omkringliggende bygninger og den sentrale beliggenheten og godt synlige plassering på tomta 
understreker byggets funksjon. Det er etablert gode inngangsforhold til skolen. Det er for eksempel 
etablert egen inngang med avsettingsområde for de aller minste ved gymsalen, godt skjermet fra 
hovedinngangen. Lekeområder og uteoppholdsareal er i hovedsak anlagt i umiddelbar nærhet 
rundt bygget og i sammenheng med det klart definerte og parkmessige området foran tidligere 
Stoppen skole. Dette er godt skjermet fra Jensvollveien og blir en naturlig videreføring av det 
torget som er etablert som en sentral del av den nye skolebygningen.

Skolens grønt- og lekearealer er meget tiltalende og godt løst. De fungerer utmerket for tiltenkt 
bruk i skoletiden. Arealene fungerer også utmerket utenom skoletid. De brukes da av beboere i 
nærmiljøet, men har også blitt svært populært som rekreasjons- og lekeområde for tilreisende fra 
andre steder i bygda. 

Juryen mener dette er et meget godt eksempel på hvordan man kan løse byggeprosjekter med 
tilhørende utearealer til glede og bruk for alle på en forbilledlig måte.

Anleggets bygningsmessige utforming
Nye Høvik skole er en stor bygning. Denne er brutt ned ved inntrukne partier i fasadene, noe som 
er med på å bryte ned bygningsmassen i gjenkjennelige elementer. Det er i fasadene brukt stående 
trekledning på alle yttervegger. Med forskjellige bredder på bordene har man oppnådd et variert 
fasadeuttrykk. Fasaden er til tross for sin relativt store dimensjon underdelt og dimensjonert på en 
dyktig måte. Videre er juryen av den mening at anleggets skilting ute og inne 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.

Miljø
Prosjektets miljøambisjon har vært at skoleanlegget skal fremstå som en del av Grønne Liers «ånd» 
i form av å være; 1. naturlig og sunt og 2. energi- og klimavennlig. Naturen henspeiler på at bruk av 
naturmaterialer som tre og stein og at man skal ha gode uterom som skal gi nærhet til 
omkringliggende natur. Sunt vil si at bygget skal være aktivitets- og helsefremmende, med godt 
inneklima. Energi- og klimavennlig vil si at det er strenge krav til et lagt energiforbruk over byggets 
levetid.

Nytt kontorbygg i Baches vei 1, 3 og 5
HEDERLIG OMTALE

BESKRIVELSE
Adresse: Baches vei 1, 3 og 5, 3400 Lier
Tiltakshaver: Bachesvei 1 Drammen AS
Arkitekt: Cosmic Bygg AS
Type bebyggelse: Kontorbygning

VURDERING
Moderne kontorbygg, utført i bestandige materialer og godt tilpasset i terreng og pent opparbeidet 
uteareal. Etter en totalvurdering har juryen konkludert med at prosjektet til tross for mange 
positive elementer, ikke når helt opp i konkurransen om årets pris.
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