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Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut
Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där
man på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till användandet
av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer
och inspirerande lösningar. Men inte minst är
priset till för att uppmärksamma arkitekter, ingenjörer och företag som väljer att utnyttja stålets egenskaper på ett tydligt och väl exponerat
sätt.

Genom den konsekventa repetitionen av
samma konstruktionselement runt om uppstår
en tydlig ordning för entrélägen och anslutande
torgytor. Den tydliga stålkaraktären finner sig
självklart invid den lika tydliga betongarenan,
Malmö Stadion från 1958 av arkitekterna
Jaenecke & Samuelson.

Juryn har beslutat att tilldela Swedbank Stadion i Malmö, Stålbyggnadspriset 2009. Priset
delades ut i samband med Stålbyggnadsinstitutets Temaseminarie den 7 maj. Priset består av
50 000 kronor till de personer som särskilt bidragit till byggnadsverkets utformning och konstruktion, en plakett i rostfritt stål till byggnaden
samt diplom till:
Byggherre: Arenabolaget Nya Malmö Stadion
Arkitekt: Berg Arkitektkontor / Fojab arkitekter
Stålkonstruktör: Sweco Structures / Ruukki
Construction
Stålentreprenör: Ruukki Construction

Det var många riktigt bra förslag som har lämnats in i år och ytterligare fyra projekt var utvalda till en slutlig bedömningsomgång och
tilldelas diplom:
- LKAB KK4, Kiruna
- Campus Karlstad / Ägget, Karlstad
- Järnvägsbro över Nyköpingsån, Nyköping
- Gamla Ullevi, Göteborg

I motsats till den yttre strukturella dynamiken
ter sig arenarummet lugnt och helt fokuserat
mot byggnadens funktion – fotbollsmatchen!

Har ni ytterligare frågor eller vill ha bildmaterial
kontaktas Lars Hamrebjörk, 070-630 22 17,
lars@sbi.se

Juryn har bestått av:
Arkitekt Henrik Rundquist, Rundquist arkitekter
Arkitekt Matilda Stannow, Tidskriften Arkitektur
Professor Bernt Johansson, Stålbyggnad
Civ ing Lars Hamrebjörk, Red Stålbyggnad
Civ ing Björn Uppfeldt, VD SBI

Tidigare vinnare av Stålbyggnadspriset
2003 Apatébron, Hammarby Sjöstad, Stockholm
2005 Mjärdevi Center, Linköping
2007 Svävande Taket, Vällingby, Stockholm

Läs mer:
Juryns motivering: Med en rationell stålkonstruktion som gjort det möjligt att hantera den
korta byggtiden har en uttrycksfull och stringent
byggnad formats. Som en farkost har hela anläggningen landat med minsta fotavtryck på
marken och med spänst i den synliga stålkonstruktionen format fasad och tak till en sammanhållen mörkgrå enhet.
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