Konkurransetekniske bestemmelser for

Norske Arkitektstudenters Stålpris
1. Generelt
Prisen deles ut til en arkitektstudent på basis av studentens arbeider med utforming av en
stålkonstruksjon som har kvaliteter av en slik art at de lett kan verdsettes. Prisen er 2-årlig og
det kan kun deles ut en pris per gang.
2. Innbyder
Innbyder og konkurranse-sekretariat er Norsk Stålforbund.
Kontaktperson: Lasse Kilvær, tel: +47 47 94 94 27, E-post: lasse@stalforbund.com
3. Krav til studenten
Prisen kan kun deles ut til en arkitektstudent eller en studentgruppe på inntil to personer ved
norske universitet og høgskoler.
4. Krav til konstruksjonen
Arkitekturen må være en stålkonstruksjon. Ordet konstruksjon kan forstås innenfor en vid
ramme. Konstruksjonen skal ha kvaliteter både hva angår estetikk, utforming, funksjon og
miljø.
5. Krav til innlevert materiale
Materialet skal inneholde tilstrekkelig underlag i form av tegninger/illustrasjoner og
beskrivelser til å kunne bedømme studentens arbeider med konstruksjonen. Materialet skal være
utarbeidet i løpet av de siste to år. Konkurransebidraget kan være en semesteroppgave, et
hovedprosjekt eller en annen type oppgave.
6. Innlevering av forslag
Frist for innlevering kunngjøres her. Materialet sendes til konkurranse-sekretariatet per post til:
Norsk Stålforbund, Biskop Gunnerus gate 2, 0155 Oslo eller per e-post til
lasse@stalforbund.com. Dersom man har store filer anbefaler vi å legge de opp på Dropbox og
sende lenke til lasse@stalforbund.com
7. Jury
Forslagene vil bli bedømt av en bredt sammensatt jury bestående av 4 medlemmer
 Et medlem skal være oppnevnt av Den norske Stålgruppen.
 Ett medlem skal være en Arkitekt. Vedkommende skal være juryens formann.
 Ett medlem skal være en Rådgivende Ingeniør.
 Et medlem skal være oppnevnt av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner.
Norsk Stålforbund er sekretariat for juryen.
8. Avgjørelser fattet av juryen
Avgjørelser fattes med vanlig flertall. Ved uavgjort votering har formannen dobbeltstemme.
Juryen eller sekretariatet har ikke anledning til videre diskusjon om juryens avgjørelser.
9. Prisen
Prisen er et diplom og en premie på kr. 20.000 samt en reise til ECCS konferanse.
10. Utdeling av prisen
Prisen utdeles på konferansen Norsk Ståldag.
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