BYGGESKIKKPRISEN 2015
Gårdsdam med uteområder på Funnesdal gård
ÅRETS VINNER
BESKRIVELSE
Adresse:
Tiltakshaver:
Type bebyggelse:

Funnesdalveien 6, 3406 Tranby
Anne Sofie Funnesdal og Jens Hauger
Uteanlegg

VURDERING
Prosjektet ble ferdigstilt i 2014 og består av rehabilitering/rekonstruksjon av en gammel gårdsdam
med tilliggende uteområder på gården Funnesdal på Trandby (Nordal). Prosjektet er et samarbeid
mellom bl.a. grunneier, Fylkesmannen i Buskerud og Norsk senter for naturforskning (NINA) og er
bl.a. tenkt brukt til undervisningsformål og rekreasjon. Gårdsdammen gir naturlig og gode
leveforhold for bl.a. salamander, frosk og andefugl. Dammen fungerer også som
fangdam/rensedam for en bekk som renner gjennom dammen. Omgivelsene er oppgradert og
beplantet med et rikt antall ulike blomster og grønne planter. Det er etablert grusganger, broer og
sitteplasser, alt vakkert utført.
Dette prosjektet setter fokus på tradisjonelle kvaliteter i kulturlandskapet som er verd å ta vare på
og videreutvikle. Anlegget bidrar til økt forståelse for disse verdiene. Videre er det lagt til rette for
at allmenheten fritt kan besøke anlegget, noe juryen mener er positivt. Juryen mener fokuset i
dette prosjektet vil kunne ha stor overføringsverdi og bevissthet knyttet til å ta vare på og
videreutvikle kvaliteter i uteanlegg og kulturlandskap i Lier kommune.

Rehabilitering av våningshus på Renskaug gård
HEDERLIG OMTALE
BESKRIVELSE
Adresse:
Type bebyggelse:

Vestsideveien 60, 3404 Lier
Våningshus

VURDERING
Boligen er bygget om i løpet av de senere år. Dette er gjort slik at hovedhusets opprinnelige
karakter har blitt beholdt. Juryen mener mange elementer i dette prosjektet har stor
overføringsverdi til andre prosjekter, da spesielt i forbindelse med rehabilitering.

Ny enebolig i Linnesbakken 10
HEDERLIG OMTALE
BESKRIVELSE
Adresse:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Type bebyggelse:

Linnesbakken 10, 3426 Gullaug
Nina Lolland og Glenn Svendsen
Arkitektdesign
Enebolig

VURDERING
Boligen har en tidsaktuell utforming. Huskropp og utearealer er enkle og funksjonelle. Dette er et
prosjekt med gjennomtenkte detaljer for hus og utearealer. Juryen mener dette prosjektet har stor
overføringsverdi dersom man ønsker å bygge med en tidsaktuell og enkel utforming.

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

