Pressemelding

Norsk Stålkonstruksjonspris 2003 er tildelt
Mortensrud Kirke, Oslo
Norsk Stålkonstruksjonspris, som utdeles hvert annet år av Norsk
Stålforbund, er for 2003 tildelt Mortensrud Kirke, Oslo. Prisen ble delt ut på
Norsk Ståldag 15. oktober på SAS Radisson Hotell i Oslo.
Juryen som har bestått av
 Pål Biørnstad, Lund og Slaatto, representant for Norske Arkitekters
Landsforbund
 Jan Egil Sæberg, Det Norske Veritas, representant for Norsk Forening
for Stålkonstruksjoner
 Kjell Sollid, Statkraft Grøner, representant for Rådgivende Ingeniørers
Forening
 Even Wiger, Contiga, representant for Den norske Stålgruppen
har hatt 11 kandidater til vurdering ved årets priskonkurranse. Det har vært stor
spennvidde over årets kandidater, men juryen var enstemmig i sitt valg av prisvinner
for 2003.
Juryens uttalelse om prisvinneren er:
Mortensrud kirke representerer et originalt og opplevelsesrikt byggverk, med innslag
av tre, glass, betong og murverk. Selve kirkerommet er definert av de bærende
stålkonstruksjonene. Det kraftfulle rammeverket av ubehandlet, mørk stål ”tegner”
rommets avgrensning og form. Rammeverkets innfill av semitransparent skifermur
innebærer en materialitet og lysvirkning som på samme tid er uventet og betagende.
Stål, delvis i rustfri utførelse, er også benyttet i mindre, men sakralt viktige element,
slik som alter og prekestol. Samlet, utgjør Mortensrud kirke en overbevisende
arkitektonisk helhet, hvor stålkonstruksjonene inngår som et sentralt element i den
arkitektoniske løsningen.
Prisen består av et diplom som tildeles byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og
stålentreprenør. Følgende har fått diplomer:
Byggherre:

Kirkelig Fellesråd i Oslo
Representert ved prisutdelingen var
Jacob Natvig
Knut Brudeli

Arkitekt:

Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS
Representert ved prisutdelingen var
Jan Olav Jensen
Børre Skodvin

Rådg. Ing:

Interconsult ASA
Representert ved prisutdelingen var
Trond Wisur
Gunnar Fuglerudsveen
Ola-Bjørn Pettersen

Stålentrepr:

Bygg Teknisk Stål AS
Representert ved prisutdelingen var
Prosjektansvarlig Thor Veiby

Mortensrud Kirke har fått mye oppmerksomhet for spesiell arkitektur og flott
materialbruk. Kirken har allerede fått tre arkitekturpriser.
18. januar i år fikk arkitektene Jan Olav Jensen og Børre Skodvin Grosch-medaljen
for 2003, og senhøstes i fjor fikk de en pris av det engelske tidsskriftet ar+d.
Den 17. september var representanter fra arkitektkontor og rådgivende firma i
Lucerne i Sveits og tok i mot den europeiske stålkonstruksjonsprisen, European Steel
Design Award 2003. Prisen som utgis annen hvert år av European Convention for
Constructional Steelwork (ECCS,) består av en bronseplakett til byggherre, arkitekt,
rådgivende ingeniør og stålentreprenør samt diplomer til nøkkelpersoner i prosjektet.

Fakta:
Stålvekt ca. 38 tonn
Byggetid stålarbeider Okt 00 – Okt 01
Verdi av stålarbeider – 2,5 millioner kroner
Ferdigstillet våren 02
Utdrag av statuttene:
Prisen deles ut til en stålkonstruksjon. Ordet konstruksjon kan forstås innenfor en vid
ramme
Prisen deles ut til en stålkonstruksjon som har kvaliteter både hva angår estetikk,
teknikk og økonomi. Konstruksjonen skal ha kvaliteter av en slik art at de lett kan
verdsettes.
Konstruksjonen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre år.
Historikk
Prisen deles ut nå for 7. gang. Tidligere vinnere er:
1991 – Stranden, Aker Brygge, Oslo
1993 – Tønsberg Bibliotek, Tønsberg
1995 – Nordhordalandsbroen
1997 – Terminal A, Trondheim Airport Værnes
1999 – Vernebygg over Hamar Domkirkeruin
2001 – Flytogterminalen, Oslo S
Elektronisk høyoppløselig bilde av diplombilde vil bli sendt til de som melder interesse.

post@stalforbund.com
Norsk Stålforbund
Postboks 242, 1326 Lysaker
Tel. 41 02 15 98
Besøksadresse: Strandveien 18, Lysaker

