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

Nøste Terrasse
ÅRETS VINNER

BESKRIVELSE
Adresse: Risengbakken 26-30, 3400 Lier
Tiltakshaver: Nøste Terrasse v/ sameiet / Hasselbakken Lier AS / Profier AS
Arkitekt: Make Arkitekter AS
Type bebyggelse: Terrassehus

VURDERING
Terrassehusene glir fint inn i det skrånende terrenget. Selv om anlegget har et stort volum virker 
det ikke dominerende i forhold til omkringliggende småhusbebyggelse. Parkeringen for 
terrassehusleilighetene er i hovedsak lagt under terreng. Avfallsbeholdere er plassert i eget bygg 
og er praktisk og godt plassert i forhold til helheten.

Terrassehusleilighetene har et samlet stort volum, noe som gir leilighetene en lang fasadelengde til 
flere retninger. Dette er med på å gi gode lysforhold i leilighetene og gir mulighet for lysinnslipp fra 
flere himmelretninger. Leilighetene har store terrasser i front. Disse henvender seg mot ytre Lier og 
fjorden. Terrassene er med på å gi leilighetene et godt uteoppholdsareal med flotte utsiktsforhold. 
Byggene har fine og gjennomførte detaljer utvendig.

Juryen mener dette anlegget er løst på en måte som vil kunne ha stor overføringsverdi for andre og 
tilsvarende byggeprosjekter i Lier. Juryen tenker da spesielt på der man skal bygge i skrånende 
terreng med nærhet til småhusbebyggelse.

Enebolig i Holsfjord Strand 7 
HEDERLIG OMTALE

BESKRIVELSE
Adresse: Holsfjord Strand 7, 3410 Sylling
Tiltakshaver: Hege og Torgrim Frafjord
Arkitekt: Norsk Byggservice AS
Type bebyggelse: Enebolig

VURDERING
Boligen er bygget i løpet av de senere år. Det har flott beliggenhet og fine forhold mellom 
bebyggelse og uteområder. Anlegget er nybygget, men arkitekturen er tradisjonell og historisk. 
Juryen mener mange elementer i dette prosjektet har stor overføringsverdi til andre prosjekter, da 
spesielt i forbindelse med rehabilitering.

Enebolig i Bråtasvingen 37 på Utsikten
HEDERLIG OMTALE

BESKRIVELSE
Adresse: Bråtasvingen 37, 3425 Reistad
Tiltakshaver: Tore Johansen / Brain Asset Group AS
Arkitekt: Puls Arkitekter AS
Type bebyggelse: Enebolig

VURDERING
Boligen har en enkel, velformet og tidsaktuell utforming. Huskropp og utearealer er enkle og 
funksjonelle. Boligen er oppført med vedlikeholdsfrie materialer. Juryen mener dette prosjektet 
har stor overføringsverdi dersom man ønsker å bygge med en tidsaktuell og enkel utforming.

BYGGESKIKKPRISEN 2013


