STATUTTER FOR NORSK STÅLKONSTRUKSJONSPRIS

1. Generelt
Prisen er toårlig og det kan kun deles ut en pris per gang. Prisen deles ut til en stålkonstruksjon. Ordet
konstruksjon kan forstås innenfor en vid ramme.
2. Krav til konstruksjonen
Prisen kan kun deles ut til en konstruksjon som har kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk, miljø 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.
3. Krav til Stålentreprenør
Stålentreprenør må være medlem av Norsk Stålforbund.
4. Forslag til priskandidater
Det står enhver fritt til å fremme forslag. Forslagene skal følges av tilstrekkelig underlag i form av
tegninger, fotografier og beskrivelser til å kunne bedømme konstruksjonen.
5.

Krav til innsendt materiale

Forslaget må inkludere:
• Utfylt forslagsskjema
• Fotografier
• Tegninger
Forslaget skal sendes innen angitt tidsfrist til Norsk Stålforbund, per post eventuelt som e-post.
5.1 Forslagsskjema: Følgende opplysninger må fylles ut
• Prosjektnavn og sted
• Byggeperiode og ferdigstillelsesdato
• Beskrivelse av prosjektet
• Beskrivelse av stålkonstruksjonene (bæresystem, materialvalg, hoveddimensjoner og mengder)
• Konstruksjonens størrelse (f. eks: lengde, bredde, høyde, areal):
• Total ståltonnasje og omtrentlig stålkostnad
• Begrunnelse
• Byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og stålentreprenør
• Forslagsstiller med kontaktinfo
5.2 Fotografier: Legg ved minst 4 digitale fotografier av konstruksjonen. Fotografiene bør ha en høy
oppløsning. Innsendte fotografier skal kunne benyttes fritt av Stålforbundet i publikasjoner,
presseartikler og på hjemmesider.
5.3 Tegninger: Legg ved en situasjonsplan og typiske tegninger av oppriss, snitt, plan og detaljer.
Innsendte tegninger skal kunne benyttes fritt av Stålforbundet i publikasjoner, presseartikler og på
hjemmesider.
Forslagsskjemaet med alle vedlegg sendes til: post@stalforbund.com
Dersom man har store filer anbefaler vi å legge de opp på Dropbox.

6. Jury
Juryen består av 4 medlemmer
Et medlem skal være oppnevnt av Den norske Stålgruppen. Vedkommende skal være juryens formann.
Ett medlem skal være en arkitekt, oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund
Ett medlem skal være en rådgivende ingeniør, oppnevnt av Rådgivende Ingeniørers Forening
Ett medlem skal være en stålkonstruktør, oppnevnt av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
Norsk Stålforbund er sekretariat for juryen.

7. 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.
8. Prisen
Prisen er et diplom med bilde som gis til byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og stålentreprenør.
9. Utdeling av prisen
Prisen utdeles ved et arrangement som har en videre ramme, f.eks. på Norsk Ståldag eller en annen
velegnet anledning.
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