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mikker. Deretter har vi sturdert landska-
pet i og rundt Lierbyen for å tegne opp et 
strategisk nettverk av gangforbindelser, 
veier, gater, utviklingsområder og lands-
kapskvaliteter. Deretter er sentrumsom-
rådet det området vi har studert i størst 
grad, og det er her vi dykket dypere ned 
i detalj med forslag for spesifikke plasser 
og prosjekter som vi mener vil bidra til å 
leve opp til den overordnede strategien. 
Også valg av materialer, fargepalett og 
plantetyper, når man kommer så langt, 
burde være påvirket av den overordnede  
visjonen for Lierbyen og Lierdalen.

Oslo
Hovinbyen

Sandvika

Lysaker

Asker

Drammen

BASECAMP
L I E R BYE N

BASECAMP LIERBYEN

VISJON FOR DALEN OG BYEN 

Osloregion er en av de mest aktive og 
konkurrerende byutviklingsarenaene i 
Europa. Det er bestemt at Lier kommune 
ikke slår seg sammen med nabokom-
munen – og har derfor valgt å stå blant 
giganter når det gjelder byutvikling. 
Hvordan kan vi katalysere til utvikling 
av Lierbyen innen de neste ti årene før 
fukuset skifter til Lierstranda, samtidig 
som at andre byer også utvikler seg? Hva 
er Lierbyens rolle? Hva gjør Lierdalen og 
Lierbyen til et attraktivt sted?

En fantastisk destinasjon

Lierdalen er en fantastisk destinasjon for 
mat, drikke, kulur og friluft, godt innen-
for 1 times kjøretur fra Oslo. Det betyr at 
det er innenfor rekkevidde for hundretu-
sener av potensielle besøkende som kan 
komme innom for en dag eller langhelg. 
Men Lierdalen mangler et urbant sen-
trum som kan fungere som startpunkt 
og base for utflukter. Lierdalen er også 
et godt sted å bo, men mangler et urbant 
sentrum der nabolag fra dalen kan sam-
les for å oppleve historie og identitet.

Vår visjon - Basecamp Lierbyen - adres-

serer begge disse potensialene, og tilret-
teleger for en influx av nye flok og nytt 
liv til Lierbyen samtidig som det gjøres 
bedre for de som allerede er her.  Lier-
byen kommer til å bli hovedkvarteret for 
fritidsaktiviteter, kultur- og matopple-
velser i dalen. Et fokus for grønn og bæ-
rekraftige bomiljøer, matproduksjons-
kultur som tiltrekker besøkende til byen 
og dalen. Dette vil gi økonomisk stimuli 
til byen, som kan utvikle småskala næ-
ringer og arbeidsplasser som tilretteleg-
ger for lokal turisme - særlig gjennom 
overnattingssteder, mat og drikke, gui-
dede aktiviteter, utleie av utstyr, besøks-
informasjon og kunnskapsutvikling. 

Transformasjon

Parallellt med dette vil kommunens 
sosiale fellesarealer bli transformert til 
steder å støtte opp under samlingspunk-
ter for eksisterende og nye innbyggere. 
Markedsarealer, festivaler og arrange-
menter i den nye Meierigården og ved 
Gamle Hegg Park, butikker, kafeer og 
resturanter i gaten rundt Fosskvartalet 
og Bakerikvartalet, og en ny offentlig 
park ved det nye biblioteket. 

Nøkkelen til denne visjonen ligger i å til-
rettelegge for nye utviklingsprosjekter i 
Lierbyen med en variasjon av boligtyper 
- nok til å gi liv til byen gjennom dagen, 
og med en skala og form som oppleves 
som tiltrekkende og menneskelig. 

Tilnærming

Vår tilnærming når vi jobber med 
stedsutvikling, arkitektur og landskap 
er å jobbe på alle skalaer samtidig. Vi me-
ner det er viktig at sluttproduktet (enten 
det er en benk, en skole eller en busster-
minal) er knyttet opp mot den overord-
nede visjonen for området. Vi startet 
med å studere Lierdalen som helhet, og 
hvordan den blir påvirket av regional by-
utvikling, turisme og økonomiske dyna-

Lierdalen

Lierbyen

Sentrum

Gate
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1. Reparere, sty rke, fortette 

3. Sentrumshjertet

2. Aktivitetslandskap

4. Fra eiendomsutvikling til byutvikling

1. Reparere, sty rke, fortette

Lierbyen i dag er et framentert område 
med boligenklaver på Frognerlia, Eiken-
ga, Sentrum and Foss. Vi foreslår å koble 
disse områdene sammen med bedre 
gang- og sykkelnett samtidig som vi in-
troduserer nye bolignabolag i sentrum 
for å gi en kritisk masse av mennesker i 
sentrum for å skape mer byliv.

DESIGN PRINSIPPER 

2. Aktivitetslandskap

Gårdene, engene og jordene rundt Lier-
byen er puslespillbiter som samlet blir et 
billedskjønt og velorganisert lappeteppe. 
Arkitektur og landskap sitter sammen 
i harmoni. Men i Lierbyen faller dette 
landskapet noe sammen. Vi foreslår å sy 
sammen et kontinuerlig grønt landskap 
av elver, vill natur, parker og torg pro-
grammert gjennom Lierbyen med utdan-
ning, sport, lek tursti og rekreasjonsakti-
viteter. Landskapet knytter omgivelsene 
til byen, og innbyggerne i byen til omgi-
velsene.

3. Sentrumshjertet

Dagens sentrum i lierbyen kan styrkes. 
Selv om det har en del historiske fine 
bygninger, parker og viktige samfunns-
tjenester, er det varierende hvor godt 
disse er organisert og koblet sammen i 
et godt og opplevelsesrikt sentrumsom-
råde. 60% av uteområdene i sentrum er 
asfalt, og er dominert av veier og over-
flateparkeringsplaser. Samtidig er det 
behov for flere parkeringsplasser, og det 
er ønskelig at bussterminalen omorgani-
seres både for å gi bedre kapasitet, og for 
å gi en bedre organisering. Vårt forslag 
søker å reorganisere sentrum ved å in-
trodusere et menneskevennlig område, 
og justering av trafikk via Bruveien og 
Hegsbroveien. Parkering blir omorgani-
sert fra store åpne parkeringsplasser til 
to hoved-parkeringsanlegg ved Hauge-
stad og på tomten til dagens busstermi-
nal. Bussterminalen flyttes til Bruveien. 
Mobilitetstilbudet i Lierbyen er nå sen-
tralt men diskré, og grepet åpner for en 
bedre opplevelse av de nye byrommene, 
gatene, samtidig som det muliggjør nye 
utbyggingsprosjekter for å gi sentrums-
område en kritisk masse av mennesker.

4. Fra eiendomsutvikling til byutvikling

Vi har laget en plan der hver individuelle 
prosjekt, enten det er privat eller offent-
lig, bidrar til å levere en helhetlig og fel-
les infrastruktur av gater, parker og by-
rom. I dagens utvikling. Det er kritisk for 
suksess at hver fase og hvert prosjekt ser 
utover egen tomt. Masterplanen vil koor-
dinere og guide designet og byggingen av 
offentlige rom, og det forventes at utvik-
lingsprosjekter bidrar til finansieringen 
av forbedringene.
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1. Kollektivtilbud

3. Sykkel

2. Gangakser, hjertet og landskapsloopen

4. Bil og parkering

1. Kollektivtilbud

Lierbyen bussterminal flyttes til Bru-
veien hvor det lages en gaterterminal 
med holdeplasser på begge sider av 
veien. Det betyr at bussene kan bruke 
Hegsbroveien og Bruveien og derfor flyt-
tes fra Vestsideveien (med untakk av 169 
fra Oslo som må snu i byen og derfor bru-
ker Vestsidveien forsatt). 

STRATEGI FOR GRØNN MOBILITET

2. Gangakser, hjertet, landskapsloopen

Vårt forslag skaper sterkere koblinger 
mellom de omkringliggende nabologene, 
mellom nabolag og sentrum, og mellom 
sentrum og Hegg skole. Det er svært 
viktig å sørge få at de som kan gå vil gå. 
Dette betyr en opprustning av de fleste 
gangveier - trygt, attraktivt, sosialt og 
direkte. 

3. Sykkel

Lierbeyn i dag har en raskt, direkte og 
trygt kobling til Drammen langs gamle 
jernbanen og denne trase også fungere 
bra nord av byen mot Spikkestad. Vi 
forslår en ny sykkelvei mellom Hegg 
Skole og Haskollbakken for å hjelpe sy 
sammen de to elementer. Sykkelveien 
blir seperat fra bil og gående - noen som 
gir kjempegode muligheter for barn å 
sykle til skolen. Vi også forslår en ny 
sykkelvei som binde sammen Eikenga 
med Haskollveien.

4. Bil og parkering

Vi har omorgaisert parkering i byen for 
å gjøre det lettere å finne en parkerings-
plass, få til mer plass til byliv og gjøre det 
mer attraktivt å gå og sykle i Lierbyen. 
Det bygges et nytt offentlig parkerings-
anlegg ved Haugestad til ansatte, pend-
lere og langtidsparkering. Et nytt p-hus 
ved Meieritorget gir plass til besøkende 
til byen, for korttidsparkering. Med noe 
gateparkering i tillegg gir disse parke-
ringstedene bedret parkeringsvolum 
sammenlignet med dagens situasjon. Et 
tredje p-hus ved Bakerikvartalet kan 
vurderes enten for privat eller offentlig 
bruk. Ny boligprosjekter skal bygges fel-
lesparkeringshus til sambruk. Det bør 
ikke tillates bygging av parkering på 
bakkeplan, som en generell regel.  
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ILLUSTRASJONSPLAN

Epleparken

Sørumkvartalet

Meierikvartalet

Mobilitetshus

Haugestad

Innkjøring til Hauge-
stad Parkeringsanlegg
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Fosskvartalet

Bakerikvartalet

Elvekvartalene

Meieritorget

Market / fest

Hegg skole og 
kulursenter

Heggtoppen

Frogner me-
nighet Elvebakken gård/

Svensefj øset

Friluft senteret

Elvesti

Gamle Hegg Park
Potensielt område for fremtidig byutvikling

Liere
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set V2
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Vergkstedsområdet

Ringeriksveien

ILLUSTRASJON AV FREMTIDENS LIERBYEN
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1.   Haugestadkvartalet             4500 m2

2.   Stasjonskvartalet                 7550 m2

3.   Mobilitetshus/butikk           3750 m2

4.   Sykkelhotell og kontor         1350 m2

5.   Bruveien 5-7                           3800 m2

6.   Sørumskvartalet                10 500 m2

7.   Rådhuset / bibliotek          11 350 m2

8.   Elvekvartalet 1                  15 800 m2

9.   Elvekvartalet 2                  23 200 m2

10. Elvekvartalet 3                  18 400 m2

11.  Friluftssenteret og bolig    5250 m2

12.  Verkstedsområdet               6600 m2

13.  Hegg skole                             2600 m2

SUM              ca 114 500 m2

1

2

3
4 5

6

7 8

9

10

1112

13

1.   Samfunnstjenester

2.   Næring

3.   Offenlige P-hus

4.   Bolig

1. Forslag til transformasjonsområder

For å oppnå en tilstrekelig nivå av by-
utviklingsaktivitet i Lierbyen uten å 
utvikle jordbruksområder må deler av 
sentrum transformeres. Vi har valgt å 
bevare noen viktige bygninger men langs 
Lierelva har vi forslått at noen få trehus, 
bensinstasjonen og industriområdet 
bør erstattes med en stort utviklings-
prosjekt. Vi også mener at Sørumsgår-
den og KIWI-bygget bør rives og erstat-
tes med bygninger med bedre kvalitet og 
en høyere utnyttelse.  

UTVIKLINGSSTRATEGI

2. Ny utvikling

Utviklingsprosjektet ved Lierelva skape 
betydelig utviklingskapasitet i Lierbyen 
sentrum. Men på tvers av sentrum har 
vi forslått nye bygninger i mellom eksi-
sterende bygninger, park og byrom. Lier-
byen er et sted mange frittstående byg-
ninger. Når vi fortetter samler vi mange 
mindre bygninger sammen i en klynge, i 
stedet for å lage store og kjedelige blok-
ker som dominerer mange andre norske 
byer.

3. Utviklingskapasitet

Tegningen viser hvor mye utviklingska-
pasitet er mulig i Lierbyen om alle tom-
tene vist i masterplanen  er utviklet. Høy 
kapasitet og en områdereguleringsplan 
som tilrettelegger for designkvalitet skal 
gi forutsigbahet til utviklere - noe som 
kan katalysere til utviklingsaktivitet i 
de kommende 10 årene. Beregningene 
er foreløpige anslag og kan gå opp eller 
ned når områdereguleringsprossen er i 
gang eller mer detaljerte volumstudier 
er gjennomført. 

4. Arealbruk

Tegningen viser arealbruk på først etasje 
(dette kan bety at det er et annet areal 
bruk i øvre etasjer - for eksempel bolig). 
Masterplanen tilrettelegger for fortetting 
av næring, bolig og samfunnsfunksjoner 
i en ”dumbell”-organisering hvor 
sentrum og Hegg skole og kulturscene 
bindes sammen og hvor Hegsbroveien 
oppleves som attraktiv med gode steder 
og aktiviter langmed.   

1. Forslag til transformasjonsområder

2. Ny utvikling

3. Utviklingskapasitet

4. Arealbruk
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Vårt forslag søker å benytte materialer 
og håndverksteknikker som bygger på 
etablerte kvaliteter i Lier, samtidig som 
vi introduserer moderne elementer – så 
vi kan lage identitet for Lier som på sam-
me tid er ny og lokalt forankret.

Landskap og byrom

Hovedideen for Lierbyen er å lage et sen-
tralområde som er behangelig og enkelt å 
bevege seg i til fots, med ”grønne fingre” 
som strekker seg ned og tar imot elven. 
Dette foreslår vi blir gjort med ett ma-
teriale som gir en identitet og følelse av 
sammenheng og identitet som man ofte 
finner i Europeiske torg. Gårdsrommene 
rundt kan kan med fordel ha et kompli-
mentært overflatemateriale for å skape 
mer intime rom.  

Den nye landskapspaletten til Lierbyen 
er inspirert av grønne kvaliteter som vi 
allerede kan finne spor av i byen, land-
bruksarealene og gårdene i Lierdalen. Ho-
vedåren, representert ved Hegsbroveien, 
burde legges vekt på med treplanting og 
et sterkere grønt landskap langsmed der 
det er mulig, særlig fra Nye Hegg skole til 
rådhuset. Vi har reintrodusert frukttrær 
i hjertet av byen, for å reflektere den øko-

DESIGN, MATERIALER OG IDENTITET 

nomiske historien og identiteten i dalen, 
og lage en park med menneskelig skala 
– epletrær er perfekte å samles under og 
rundt på en varm sommerdag. Vi fore-
slår en landskapsloop rundt Lierbyen via 
landemerker som Gamle Hegg skole, nytt 
aktivitetssenter, Lierelven, rådhuset og 
Haugestad. Her supplementeres eksi-
sterende trær med ny beplanting. Ideen 
er å bruke nye trær og planter for å lage 
nye landskapsrom og opplevelser langs 
loopen. De nye tunene og gårdsplassene 
på Stasjonskvartalet, Bakerikvartalet og 
de grønne fingrene gjennom de nye el-
vehusene danner nye boligområder med 
plasser for å møtes. Her kombineres har-
de flater med myke flater og regnbed for 
å lage uteoppholdsområder som både er 
gode å være i, og samtidig tilpasser seg 
økende nedbørsmengder. Valg av møbler 
og belysning i byrommene gir mulighe-
ten for å ytteligere forsterke følelsen av 
sammenheng og identitet for Lierbyen – 
vi foreslår derfor at det velges et begren-
set sett med produkter som ser og føles 
riktig ut for Lierbyen.

Arkitektur og urban design

Arkitekturpaletten til Lierbyen trekker 
inspirasjon fra den rike beholdningen 
av vakre historiske og til dels nye byg-
ninger (blant de nyere ser vi potensialet 
særlig i Rådhuset og Fosskvartalet) både 
i byen og i Lierdalen. Vi foreslår at ny-
bygg tar i bruk og feirer jordlige og na-
turlige materialer som teglstein, skifer, 
singeltak, stein og treverk, komplemen-
tert av metaller som zink og corten-stål, 
for å reflektere den industrielle arven til 
byen. Vi ønsker også å introdusere åpne, 
lette konstruksjoner for å fremspille da-
lens tradisjon innen dyrking av frukt og 
grønt. 

Den nye bebyggelsen og bystrukturen 
som vi har vist i våre illustrasjoner pluk-
ker opp allerede etablerte designideer i 
Lierbyen, og introduserer elementer fra 
andre Europeiske byer. Nye boliger bur-
de ha flere terrasser og verandaer for å 
spille på lag med utsikter og gi visuell 
interesse for det nye taklandskapet i Li-
erbyen. Innovative oppussings/transfor-
masjonsprosjekter av eksiterende byg-
ninger henter eksempler fra blant annet 
Storbritannia, der arkitekturen til indre-
by varehus har blitt tatt vare på, rehabi-

litert, utvidet og komplimentert av mo-
derne materialer. Vi foreslår at 1. etasje 
av Fosskvartalet blir strippet til bære-
konstruksjonen, og deretter gis nytt liv 
tilsvarende Sentralen kulturhus i Oslo.

Vi har etablert intime gårdsplasser i 
Stasjonskvartalet, Bakerikvartalet og i 
den nye bebyggelsen langs Lierelven. Ko-
lonnaden til det nye bibilioteket henter 
inspirasjon fra italienske byer, og skaper 
en inviterende offentlig bygning som gir 
dybde til gata. Vi mener det er viktig å ta 
vare på en konstruktiv ærlighet, som ek-
semplifisert i gårdsbygningene på Haf-
skjold. Her gir tunge steinfundamenter 
base til et midtnivå av teglstein og en lett 
trekonstruksjon øverst. Her kan man se 
og forstå logikken i konstruksjon på en 
måte som sjelden er tilfellet i moderne 
arkitektur. Til slutt mener vi at arkitek-
turen som foreslås må høre hjemme i 
landskapet det foreslås i. Alle nye byg-
ningsforslag må vise hvordan bygningen 
spiller sammen med landskapet på en 
god måte.

Landskap, byrom og gater Arkitektur og byform
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Trær og planter introdusert til den historiske 
togstasjonen for å lage en liten park

Meierigården egne seg til hotell og 
restaurant med utesevering på torget

Nytt næring- og boligprosjekt over 5 etasjer 
tilbringer liv til Meieritorget gjennom hele dagen

Riving av Rådhusets vestfløy 
kobler aktiviteter og folk i 
Meierigården til Rådhuset 
og videre til Fosskvartalet. 
Rådhuset blir en mer 
tilgjengelig sted til de som 
besøk, og Rådhus skaper 
aktive fasader mot gateplan.

Shared space gateutforming gir tilgang 
for varelevering og til bolig

Aksen og landskapsloopen til Haugestad 
fortsetter mot Meieritorget 

Paviljongbygg inkluderende støttefasiliteter for 
arrangementer og offentlige toaletter

Mobilitetshus

Daglivarebutikk

Meierigåden

Nye Sørumgården

Meieritorget

Stasjonsparken

Stasjonskvartalet

Gamle Lier Stasjon

Rådhuset

Eplehagen

Trapp og rampe 
ned til torget

Uteservering 

Market / fest

med plass til 
ca. 210 biler

Butikker mot torget

HC 
parkering

Inngang til p-hus 
(bil) Bussholdeplass (retning Oslo)

Utvidelse til Rådhuset 1. etasje

Ny 
Rådhusbygg

Gamle 
Rådhus bygg

Vestsideveien
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ILLUSTRATIONSPLAN MEIERITORGET

A
A

Meieritorget vil bli det nye bytorget i Li-
erbyen. Alle byer behøver et hovedsam-
lingspunkt der innbyggere og besøkende 
kan møtes, handle og holde arrangemen-
ter og festivaler. Vår visjon for Meieri-
torget ligner på vakre Europeiske torg 
og plasser. Et generøst, åpent og fleksib-
let byrom med et attraktivt bygulv som 
løper fra vegg til vegg. Torget er tilgjen-
gelig for varelevering. Synet av den hi-
storiske og vakre Meierigården domine-
rer torget. 

Mobilitetshuset, som er en kombinasjon 
av parkeringshus, kafé ut mot torget og 
dagligvarebutikk, begrenser gjennom-
kjøringen gjennom bykjernen og gjør 
det mer attraktivt å bevege seg til fots 
og på sykkel, samtidig som caféen lager 
en aktiv fasade ut mot torget. Den nye 
Sørumgården på sørsiden kompletterer 
Meieritorget, med butikker og boliger 
som bringer liv til torget gjennom dagen.

MEIERITORGET OG 
NYE SØRUMSGÅRDEN 

SNITT AA 1:200

Waterloo, London Kaltern, Tyskland
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Inngang til p-hus under 
Stasjonskvartalet fra Grønnlundveien

Verksted og/eller kontorbygg skaper en buffer 
mellom Ringeriksveien og en rolig boligområde

Nytt boligprosjekt med rekkehus og leiligheter over 3, 4 og 5 etasjeIntime og hyggelige gågater og courtyards mellom bygninger

Gatenettverk kobles til Meieritorget 
og Eplehagen mange steder 

Formalisering av kobling sørover til ”Verksted” 
området for gående og syklende

Haugestad

Ny Haugestad 
bolig prosjekt

Vinderenveien

Eksisterende 
bygg

Privat 
felleshage

Privat 
felleshage

Eksisterende 
stasjonsbygninger

Oppgradert gang-og-
sykkelvei

Underjordisk p-hus under 
Haugestad gir ca. 250 

parkeringsplasser

Ri
ng

er
ik

sv
ei

en

Haugestadbakken

Grønnlundveien

Vestsideveien

B

B

Vi tror at en nøkkel til å blåse nytt liv inn 
i Lierbyen er å bygge attraktive boliger 
i sentrum, på en slik måte som bringer 
aktivitet til gatene, parkene og torgene 
gjennom dagen. Vi foreslår en transfor-
masjon av området langs Ringeriksveien 
samt et nytt Sørumkvartal. Nye og eksi-
sterende bygninger kobles sammen av 
en serie gaterom og gårdsrom i en intim, 
europeisk skala, som også fører deg til 
den nye landskapsloopen, Meieritorget 
og Epleparken.

Mellom de nye boligene er det mulighet 
for små og store virksomheter til å etab-
lere seg i sentrum av Lierbyen. Vi fore-
slår at Kiwi flyttes til nordsiden av Meie-
ritorget, i direkte tilknytning til det nye 
mobilitetshuset.

STASJONSKVARTALET 
OG HAUGESTAD 

SNITT BB 1:200
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Å samle offentlige tjenester som 
rådhuset og biblioteket, og kombinere 
det med tilstedeværelsen av næring og 
Epleparken, tilrettelegger for sambruk, 
synergier og sosiale møter.

Transformasjon av eksisterende Rådhus-
kompleks

Dagens rådhuskompleks har en kapasi-
tet på ca 4000m². Vårt forslag gir en to-
tal kapasitet på ca 11 350m². Vi foreslår 
å erstatte østvingen (ca950m²) og mel-
lombygget (ca700m²) til rådhuset for å 
styrke gjennomgangsmulighetene og by-
rommene mellom Meieritorget, Epleha-
gen og Fosskvartalet. Det gamle rådhu-
set (ca500m²) får en utvidelse vestover 
på ca 500m²), og hovedbygget får en ut-
videt base/underetasje for å gi form til 
de nye byrommene på nord- og østsiden.

Østvingen blir erstattet med et større 
bygg i to deler (7500m² inkludert næ-
ringsarealer og bibliotek). Vi regner 
med at noe av denne kapasiteten bru-
kes til næringsareal, både for å finan-
siere transformasjonen, og for å skape 
en mixed-use-bygning som sammen med 
eplehagen og Fosskvartalet forsterker 
sentrum av Lierbyen som hjertet i Lier-
dalen. Første etasje av den nye østfløyen 
opererer på to nivåer/etasjer. Mot Fos-
skvartalet er kotehøyde ca +17, mens 

EPLEHAGEN, BIBLIOTEKTET OG RÅDHUSET 

den mot Eplehagen er ca kotehøyde 
+19,5. Norddelen av den nye østfløyen 
foreslås med næringsarealer på gatenivå 
mot Fosskvartalet, og rådhus-funksjo-
ner over. Sørdelen består av bibliotek på 
gatenivå og rådhus-funksjoner for øvrig. 
Mellom de to delene er en trapp og ram-
pe som forbinder de to nivåene utendørs, 
og koblingen til Bakerikvartalet.

Eplehagen

Dagens forplass og park til rådhuset har 
forbedringspotensiale. Vi foreslår en et 
byrom som strekker seg fra fra Biblio-
teket/rådhuset i øst, til den nye Sørums-
gården i vest. Vestsideveien blir  shared 
space, der forgjengere og syklister har 
fortrinnsrett. Trær og plantebed, benker 
og begrenset biltrafikk gir mulighet for 
at dette oppleves som en bypark fremfor 
en gate. Vi foreslår Eplehagen, stor eple/
frukthage, som feirer Lierdalens mat- og 
drikkeproduksjon i hjertet av byen sam-
tidig som det gir en vennlig park for alle 
aldre. Lekeapparater, benker og vannin-
stallasjoner vil finne plass mellom frukt-
trærne.

Kafeene, butikkene og resturantene i 
den nye Sørumsgården gir liv til vestsi-
den av parken. Men aller mest essensielt 
er nærheten til biblioteket, der parken 
vil fungere som en utvidelse av lesearea-
let. På en sommerdag vil dørene til bib-
lioteket være åpne mot parken og folk vil 
ha muligheten for å gå gjennom og ned 
til Hegsbroveien. På sørsiden av biblio-
teket foreslår vi en forplass i form av en 
parsellhage. Parken forbindes videre ned 
til Lierelva via en av de grønne fingrene 
gjennom de nye elvekvartalene.

”Det Botaniske Bibliotektet”

Kommunens strategi for Lierbyen er å 
katalysere transformasjonen av byen 
innen de neste ti årene, før oppmerk-
somheten og ressursene rettes mot Lier-
stranda. Lierbyen behøver en motor. Ved 
å bygge et godt, nytt bibliotek i hjertet av 
byen demonstrer man ovenfor innbyg-
gere, besøkende, investorer og nærings-
liv at Lierbyen mener alvor. Byggingen av 
biblioteket foreslås som et offentlig-pri-
vat samarbeid. Den nordlige delen (som 
nevnt tidligere) inneholder kommunale 
tjenester og private næringsarealer. Den 
sørlige delen inneholder biblioteket, et 

hus som er åpent for alle, uavhengig av 
alder, sivil status, økonomisk situasjon, 
utdannelsesnivå, legning, eller etnisk 
bakgrunn, med fasader som åpner opp 
mot Eplehagen i vest, Parsellhagen i syd 
og with facades opening up on three si-
des. A park facade to the west (Epleha-
gen), og mot Hegsbroveien i øst. Bibliote-
ket har med andre ord tre ansikter, fire 
hvis vi inkluderer taklandskapet. Innen-
dørs og utendørs burde gå sømløst over i 
hverandre, biblioteket er en del av byen.

Opplevelsen i biblioteket er som en bo-
tanisk hage, men med bokhyller, leseso-
ner og atriumer sydd sammen med hen-
geplanter, frøbanker og innendørs trær. 
Et intimt, og grønt lokale for dyrking av 
kunnskap, planter, mat og samhold som 
gjenspeiler kommunens særpreg og for-
skjellige kvaliteter. Interiørutforming og 
detaljer er inspirert av drivhusene i da-
len – deler av taket er takhage for pro-
duksjon gulrøtter, salat, chili, tomater, 
druer, osv. for besøk av skoler, barneha-
ger og kurs for voksne. Fasaden  og vo-
lumet er inspirert av klassiske italienske 
samfunnnsbygninger med kolonnader 
som inviterer inn, gir le for vind og vær, 
og bidrar til å viske ut skillet mellom inne 
og ute. Snittet trapper ned fra Eplehagen 
til Hegsbroveien, som også betyr at byg-
ningen i seg selv er en forbindelse fra det 
ene nivået til det andre.

Stedhans rooftop farm, København 
(inspirasjonsbilde for takhagen på biblioteket)
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SNITT CC 1:200

SNITT BB 1:200

SNITT FF 1:200

Terrase rundt øst og vest 
fasadene av Fosskvartalet

Næring på 1. etsaje tilbringer 
gateliv til ”Fossgata”

Rådhuset

Fosskvartalet

Eplehagen

Bibliotek

HC 
parkering

Torg foran 
Fosskvartalet

Gateparkering

Trapp

Gateparkering

nytt gata til 
LierelvaSykkelvei

Uteservering

Courtyard garden
ramp ned til 

FosskvartaletUtvidelse til 
Rådhuset 1. etasje

Parsellhagen

Ny 
Rådhusbygg

Ny Rådhusbygg 
(øvre etasjer)

Gamle 
Rådhus bygg

Vestsideveien

He
gs

br
ov

ei
en

Fossgata

Geometri av Vestsideveien justert for å 
oppmuntre til forsiktig kjøring og skape mer 
plass for park og gangpmrådet

Utvidet fortau, ny beplantning og sitterplasser 
langs Vestsideveien

Bruveien
Bussholdeplass (retning Oslo)

Bussholdeplass (retning Drammen)

Ny Sørumgården

Meieritorget

B

B

C

C1. Konkurranseutkast til nytt bibliotek i Sør-Korea, JAJA Architects
2. Bibliotek, Vietnam 
3. Earth Box, Paraguay
4. Ecole Polytechnique Learning Centre i Paris

1

2

1

3 4

Bryant Park, New York
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Bruveien går fra å være en bakgate til å 
bli en av de viktigste gatene i Lierbyen. 
Det er hovedankomsten til byen, vel-
komstporten fra nord. Busser kommer 
og går til den nye bussterminalen, nytt 
mobilitetshus for parkering og bil-deling, 
introduksjon av nytt sykkelhotell, utleie 
av elektriske sykler og sykkelverksted 
setter i stand Lierbarnas sykler til våren, 
og den gir kobling til Lierelva som er en 
del av landskapsloopen. 

BRUVEIEN MOBILITETSHUB HEGSBROVEIEN / FOSSKVARTALET

Vi har konkludert med Bruveien som 
den mest aktuelle plasseringen av ny 
bussterminal. En gateterminal behøver 
mindre plass enn en tradisjonell termi-
nal, og å gjenbruke en gate som allerede 
finnes er svært plasseffektivt. Det frigir 
rom for byliv og utvikling andre steder. 
I tillegg gjør det at Bruveien går fra å 
være en ”bakgate” til å bli utadvendt. Når 
man nå skal investere i ny bussterminal 
burde man samtidig benytte mulighe-
ten til å ruste opp resten av gata – slik 
man har gjort med gatene i Kvadraturen 
i oslo. Venterom foreslås i forste etasje 
på nordre del av Fosskvartalet, og i det 
foreslåtte sykkelhotellet. Vi mener byen 
slik vil få en dobbel positiv effekt – med 
et bedre busstilbud, rom for utvikling og 
en revitalisert gate.

SNITT EE 1:200

Hegsbroveien er i dag en bred gate og vi 
mener det er plass her for gateliv, gate-
parkering, buss, bil og sykkel. Tegningen 
over viser hvordan vi har omorganisert 
gateprofilen og forslår at Fosskvartalet 
åpnes opp på 1. etasje. Det kunne være 
f.eks en mathall med store vinduer mot 
begge Hegsbroveien og Fossgata, med en 
terrasse som gjøres til at liv på innsiden 
av bygningen animiere gatene. 

Fossgata blir en handlegate og gågate 
med tilgang for varelevering. Det nye 
bygget på vestsiden av Fossgata har 
næring i 1. etasje og Rådhus eller andre 
offentlig tjeneste mot Eplehagen.  

Utforming av Hegsbroveien justert til å gir plass for en  seperat  
dobbelsykkelvei som koble nord Lierbyen med Hegg skole og 

seperere bil fra syklister og syklister fra gående

SNITT FF 1:200
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Buss 169 fra  Oslo og Tranby leverer 
passasjerer her og kjører videre langs 
Vestsidegate, opp Hegsbroveien og til 

bussholdeplassen retning Oslo
Kobling direkte fra bussholdeplassene inntil Fosskvartalet atrium

Ny gangvei og utsiktsplass langs 
Lierelva

Trygg og oversiktlig 
gangfelt koble Lierelva 

watersidepath med 
Sentrum

Plass til en ekstra buss i Oslo retningen

Begrenset tilgang for varelevering, 
kjøring til eiendom, og  169 buss

Ny bolig bak eksisterende 
trehusene

Gateparkering

Gateparkering

Innkjøring til 
p-husVenteromVenterom

Sykkelhotell og 
buss venterom 
under takpark

Utvidelse av 
Andershaugen 
parkområde

Bruveien

Bussholdeplass (retning Oslo)

Privat 
fellesområde

Private 
hage

Bussholdeplass (retning Drammen)

Daglivarebutikk

Mobilitetshus
med plass til 
ca. 210 biler

Inngang til p-hus 
(bil)

7m

7

7

6
3
3

5m

Varelevering

B

DE

D

E

F
F

Terminalen er funksjonalt (for busser) men 
dominere bybildet og hindre til byliv. Å krysse 
gaten her vil ikke være mulig

Hegsbroveien er ikke vurdert hensiktsmessig for en 
gateterminal. Det er en skolevei, vi vil har plass til en 

ordentlig sykkelvei og bredere fortau for å støtte byliv

Inn og utkjøring av bussene blokere gangtrafikk fra Lierelva og 
skape en barriere mellom Rådhus og Fosskvartalet atriumet

7m

7

7

6
3
3

5m

Varelevering

B

Heg
sb

ro
ve

ien

Fossgata

Bruveien

Tegningen viser et alternativ hvor bussterminal er plassert mellom Fosskvartalet og 
Rådhuset. Vi har valgt bort fra dette alternativ fordi vi mener det skape en barriere i et 
området som egner seg til gateliv. Størrelsen av terminalen hindrer etablering av en ny 
stor bygning som vil bringe næring og biblioteket til ”Fossgata.” 

Strandparken, Stockholm Svartlamoen, Trondheim
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Elvekvartalene representerer det største 
utviklingsområdet i Lierbyen sentrum 
uten at man behøver å bygge på fruktbar 
mark. Vår visjon er å lage en serie med 
boligkvartaler koblet sammen gjennom 
grønne felleshager langs elven og mellom 
kvartalene. De offentlige tilgjengelige 
grønne fingrene knytter sentrumsom-
rådet til Lierelven og landbruksarealene 
på den andre siden. Gården som finnes 
på østsiden her i dag kan i seg selv også 
bli en destinasjon. De grønne fingrene 
blir også begrensede ankomstveier for 
parkering/utrykning/flyttebiler og til 
de private parkeringsanleggene til elve-
kvartalene. Parkeringsanleggene etab-
leres under bakkenivå.  Elvebredden er, 
ved siden av å være et habitat for na-
turmangfold, en buffersone fra elvevan-
dringen som Legges på østsiden av elven.

RIVERSIDE

Den arkitektoniske strategien er å se de 
nye kvartalene som mange individuelle 
bygninger satt tett sammen, ”tett-lavt” 
med et gjennomsnitt på ca fire etasjer, 
som i historiske byer både Norge og i 
Europa. I nyere prosjekter kan man se 
tilsvarende blant annet i Vallastaden i 
Sverige. Monolittiske leilighetsblokker 
er erstattet med et en finmasket, vari-
ert og interessant urban struktur, med 
bygninger som varierer fra to etasjer til 
opp mot 8 etasjer. Man Det som ligger i 
midten er høyest, mens det som ligger ut 
mot gater er lavere. Det er essensielt her 
at god arkitektur, urban design og lands-
kapsteknikker er brukt for å nøysomt 
skape et område som oppleves med en 
menneskelig skala. De offentlig tilgjenge-
lige grønne fingrene gir også muligheten 
for at noen førsteetasjene i hjørnebyg-
gene kan benyttes til kafeer, små butik-
ker, fellesarealer og lignende. På tak som 
ikke er vinklet danner man takterrasser 
som gir den fantastiske utsikten utover 
dalen.

Park Towers, København

En elvesti er bygget på østsiden av Lierelva. Små broer 
forbinder øst med vest. 

Rolig og bolig gater med en sjenerøs skala deles med gående, 
syklister og gir tilgang til en felles p-hus under bakken

Private felleshager er organisert parallelle med elva og kobler 
de tre hoved kvartalene sammen med de offentlige gater 

Intime gårdsplasser skaper en buffer 
mellom Hegsbroveien og boligområder

Bygninger er gruppert sammen og har 
en variert form og høyder

He
gs

br
ov

ei
en

Leire
lva

Vestsideveien

Private felleshage

Privat hager

Privat hager

Elvkafé

Private felleshage

Inngang til 
p-kjeller

Gangfelt

Sykkelvei

Private courtyard

Bakerikvartalet

Bibliotek

Parsellhagen

G

H
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Vallastaden, Linköping
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De to parkområder kobles sammen, noe som å 
bidrar til å skape en synlig destinasjon for alle 
som besøker Lierbyen via Hegsbroveien.  

Utvidelse av de grønne områdene 
på vestsiden av Hegsbroveien

Undomshuset V2

Gamle Hegg skolepark

Frilufstssenteret

He
gs

br
ov

ei
en

Verkstedveien

Sykkelvei

Gårdsplass og 
inngangen til 
Friluftsenter

Elvesti

Leirelva

Private felleshage

Ny bolig

Sykkelveien forsetter ned til, og videre forbi Hegg skole

J

J

SNITT JJ 1:200

Lierdalen og omegn byr på fantasti-
ske muligheter for turer, aktiviteter og 
naturopplevelser. Men det mangler en 
base! Et sted der besøkende så vel som 
lokale kan bruke som utgangspunkt for 
sin utforsking av dalen. Det nye frilufts-
enteret vil bistå i å forankre Lierbyen 
som ”basecamp” for dalen, og vil være 
stedet å gå for å få informasjon, tips og 
råd, og utlån/leie av utstyr. Bygningen 
vil være et kano- og kajakksenter med 
sykkelutlån, være overnattingssted, og 
er strategisk plassert ved Ungdomshuset 
V2, landskapsloopen, Lierelven og ad-
komst til denne. Dette vil bidra til å en-
dre byens dynamikk, og introdusere nye 
besøkende til Lierbyen. 

Bygningen vil ha en låvelignende struk-
tur med en vinklet østfasade som ram-
mer inn den visuelle aksen fra sentrum 
til Lierelva. Den nordlige inngangen åp-
ner for et lite byrom der gjester samles 
for frokost og mingling med lokale inn-
byggere på bakgårdskafeen. Dette tor-
get har utsikt mot det nye biblioteket, 

LIERBYEN FRILUFTSENTER

Eplehagen, rådhuset og Gamle Hegg sko-
le på den andre siden av Hegsbroveien. 
Friluftsenteret gir mulighet for arbeid-
strening for ungdom på V2. 

Sørfasaden huser kano- og sykkelhuset 
og åpnes opp mot en stor offentlig for-
plass på nivå med Gamle hegg skole park. 
Her heves også veien noe for å skape en 
bred og trygg kryssing av Hegsbroveien 
og tydliggjøre landskapsloopen. Forplas-
sen danner også utgangspunkt for broen 
som trapper seg ned til Lierelven og el-
vepromenaden på østsiden av elven. På 
elven har man her en flytebrygge som 
brukes for å komme seg ut med kano og 
kajakk. Samlet utgjør V2, parken og Fri-
luftsenteret en viktig destinasjon i Lier-
dalen.

På sørsiden foreslås utvikling av boliger 
med forhager mot Hegsbroveien og fel-
lesarealer mot elven – perfekt plassert 
like i nærheten av nye Hegg skole og kul-
tursenter.
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Plassering av terminalen her fjerne fjerne muligheten til 
å bygge et stort nytt offentlig bygg. Eksisterende Rådhus 

fløy kan stå og dagens situasjonen må fortsette.

Opprusting av Verkstedveien 
skaper en god forbindelse med 

Gamle Hegg skolepark og videre 
til Friluftssenteret og Lierelva

Rehabilitering og utvidelse av 
eksisterende verkstedbygning

Verkstedveien

Oppgradert gang-og-
sykkelvei

Ny bolig bygning

Ny sti til 

Ny bolig bygning

Ny bolig 
bygning

Ringeriksveien

Gamle Hegg skolepark Verkstedet er et kompakt og spennende 
nabolag satt rundt eksisterende verk-
stedbygninger i Verkstedveien. Labola-
get har en historisk karakter hentet fra 
de intime gaterommene/gårdsommene 
og de eksisterende bygningsmateriale-
ne og detaljene. Moderne materialer og 
detaljering kopmlimenterer disse. Den 
eksisterende bygningen blir gitt nytt liv 
gjennom rehabilitering  og påbygg av lei-
ligheter. Tre nye bygninger i form av et 
punkthus og to lameller gir nye boliger 
og et variert uttrykk rundt et samlende 
bygulv/gårdsrom som lager plass for 
trygg lek og gode uteoppholdsarealer. 
Vi ønsker at dette utviklingsområdet 
kan introdusere noen nye boligtyper til 
Lierbyen sentrum, slik at man kan få et 
større utvalg av boligtyper og bomodel-
ler i Lierbyen. Landskapsloopen går også 
via Verkstedsområdet, og forsterkning 
av gangforbindelser til rekreasjonsom-
råder som aktivitetshuset/V2, Lierelva, 
Hegg skole Heggtoppen er en viktig del 
av dette utviklingsprosjektet.

VERKSTEDSOMRÅDET

Shorditch House, London




