
Byggeskikksprisen i Lier 2019 
 
Vurdering av kandidater 
 
Byggeskikksprisen for Lier kommune ble opprettet i 1993. Prisen er en hederspris for 
bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i 
sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk. 
 
Etter kunngjøring i media, var det ved fristens utløp ikke kommet inn forslag til årets 
byggeskikkspris. 
 
Årets kandidater er derfor forslag fremmet fra Lier kommunes byggesaksavdelingen.  
 
Juryen er blitt forelagt et utvalg av verdige kandidater, men hvor enkelte 
representerer prosjekter med noen gjenstående arbeider som vi mener bør være på 
plass for å kunne vurdere alle aspekter ved kandidaten.  
 
Andre kandidater er delprosjekter i en større sammenheng som ennå ikke er 
komplette, og derfor først bør vurderes når de står som ferdige anlegg. 
 
 
Juryen har valgt å tildele årets Byggeskikkpris til Hegg skole med Lier kulturscene, 
turnhall og allsidig uteområde. 
 
 
Hegg skole fremstår som et flerbruksanlegg som forener skole, kultur og fysisk 
aktivitet på en forbilledlig måte. 
 
Prosjektet ble ferdigstilt i 2015 og er et bygg som inneholder skole, kulturscene og 
flerbrukshall. Siden byggeskikkprisen ikke ble delt ut i 2017, er anlegget tatt med i 
vurderingen i år. 
 
Byggets hovedfunksjoner er organisert rundt et kunstnerisk utsmykket sentralrom 
eller torg, som også fungerer som en møteplass med amfi for enklere arrangementer.  
Installasjonen «Fallende epler» er utformet av kunstnerene Mads Bigert og Lars 
Bergstrøm. 
 
Med gjennomgående bruk av solide materialer, avstemt fargevalg og integrert 
kunstnerisk utsmykning både ute og inne, 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 og benyttes aktivt av skole og SFO på dagtid og av 
idrettslagene og kulturlivet på ettermiddags-/kveldstid og i helgene. Lier kulturscene 
er en fleksibel og godt teknisk utstyrt blackbox-arena som brukes aktivt va lokalt 
kulturliv, men også av skolen, kommuneadministrasjonen og andre med behov for de 
fasiliteter scenen har. Her tilbys også jevnlig ulike store og mindre 
kulturarrangementer for liungene.  
 



Bygget knytter seg også til utomhus arealene på en utmerket måte.  
 
Dette synligjøres 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 varierende elementer bygget opp 
av solide varige materialer, og også her utsmykket med original kunstnerisk 
utsmykning 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. 
 
Konklusjon 
 
Med overnevnte begrunnelse finner Juryen for Byggeskikkprisen i Lier, å tildele Hegg 
skole, Lier kommunes Byggeskikkpris for 2019. 
 
Tiltakshaver: Lier kommune 
 
Arkitekt: L2 ARKITEKTER AS, OSLO v/ Thomas Gevelt Løvdahl 
 
 
 
Hederlig omtale 
 
Juryen vil videre trekke frem et prosjekt som har positive elementer i seg. 
 
Rehabilitering av Reistad Arena. 
 
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. 
 
 
Tiltakshaver: ST HALLVARDHALLEN EIENDOM AS  
 
Arkitekt: HELGERUD BYGGTEGNING AS 



For juryen 
Sivilarkitekt MNAL 
Peder Blindheim 
 
 
Drammen 11.06.2019 


