BYGGESKIKKPRISEN 2019
Hegg skole med Lier kulturscene, turnhall og
allsidig uteområde
ÅRETS VINNER
BESKRIVELSE
Adresse:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Type bebyggelse:

Heggveien 4, 3403 Lier
Lier kommune – Anlegg og Eiendom
L2 Arkitekter AS
Barneskole

VURDERING
Hegg skole fremstår som et flerbruksanlegg som forener skole, kultur og fysisk aktivitet på en
forbilledlig måte. Byggets hovedfunksjoner er organisert rundt et kunstnerisk utsmykket
sentralrom eller torg, som også fungerer som møteplass med amfi for enklere arrangementer.
Installasjonen «Fallende epler» er utformet av kunstnerne Mads Bigert og Lars Bergstrøm.
Med gjennomgående bruk av solide materialer, avstemt fargevalg og integrert kunstnerisk
utsmykking, fremstår anlegget som meget veltilpasset og brukervennlig. Byggets klart adskilte
hovedelementer, gir anlegget varierende kvaliteter for de forskjellige brukergrupper gjennom
døgnet. Flerbrukshallen er godt tilrettelagt for varierende aktiviteter. Lier kulturscene er en
fleksibel og godt teknisk utstyrt blaxkbox-arena som brukes aktivt av ulike aktører.
Bygget knytter seg til utomhusarealene på en utmerket måte. Dette synliggjøres gjennom klart
avgrensede soner som hver for seg gir meget gode brukervennlige arealer for varierte aktiviteter.
Klasserommene i begge etasjer har både utsyn og adkomst til disse arealene via eksponerte
originalt utformede trappeløsninger på fasadene. Utomhusarealene er fantasifullt sammensatt
med varierte elementer bygget opp av solide materialer, og også her utsmykket med original
kunstnerisk utsmykking med installasjonene «koreografi for flerstammede», fire installasjoner i
glass og stål utført av Thomas Nordstrøm og Annika Oskarsson.
Dette prosjektet viser på en forbilledlig måte hvordan man kan integrere en stor bygningsmasse og
et sammensatt flerbruksbygg i landskapet, og knytte det til sine omgivelser.

Rehabilitering av Reistad Arena
HEDERLIG OMTALE
BESKRIVELSE
Adresse:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Type bebyggelse:

Jensvollveien 60, 3413 Lier
St. Hallvardhallen eiendom AS
Helgerud Byggtegning AS
Idrettshall

VURDERING
Bygget består av to håndballbaner som kan gjøres om til en stor bane, et vektrom samt en
klatrevegg på enden av tribuneveggen med tilhørende buldrerom. Det er også garderober,
møterom og tekniske rom knyttet til arealene.
Reistad Arena har gjennomgått en omfattende rehabilitering, som i tillegg til det rent funksjonelle
også har omfattet et estetisk løft ved at man har kledd bygget med plater og noe treverk med
vertikale glassfelt i hjørner mot lierdalen, samt laget en ny takkonstruksjon.
Juryen mener elementer i denne utvendige rehabiliteringen fremstår som vellykket, og som gjør at
bygget fremstår som mer nedtonet som bygningsmasse i landskapet.

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

