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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.

och de omsorgsfullt utformade handledarna i
rostfritt stål är andra exempel på hur man medvetet arbetat med stålets möjligheter i alla olika
situationer. Skivfilterbyggnaden är ett föredömligt exempel på hur stål i konstruktion och som
materialval kan bidra till högklassig och identitetsskapande industriarkitektur och samtidigt
bilda en både funktionell och tilltalande arbetsmiljö. En uppvisning i hur stålet effektivt
och elegant använts för både detaljer och helhet!

Juryn har beslutat att tilldela Skivfilterbyggnaden vid Ryaverket i Göteborg, Stålbyggnadspriset 2011. Priset delades ut vid ett seminarium i Stockholm den 5 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: Gryaab
Arkitekt: KUB arkitekter
Stålkonstruktör: Ramböll Sverige
Stålentreprenör: Stålab

Ett 25-tal förslag hade lämnats in varav juryn
nominerade nio projekt som bedömdes utifrån
hur väl de uppfyller prisets kriterier, att vara nydanande i sitt utförande, förena funktion och
estetik samt förtydliga fördelarna med stål i
konstruktion, produktion, ekonomi och arkitektur.
Utöver det vinnande bidraget har juryn valt att
lyfta fram fyra projekt som tilldelas ett Hedersomnämnande för speciellt utmärkande
kvaliteter.
- Dock´ums, Malmö
- Kanalbron, Karlstad
- AE-Hallen, Stockholmsmässan
- Stationsuppgångar Triangeln, Malmö
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
Arkitekt Matilda Stannow, Tidskriften Arkitektur
Professor Bernt Johansson, Stålbyggnad
Civ inge Tomas Alsmarker, Tyréns
Civ ing Lars Hamrebjörk, Red Stålbyggnad
Civ ing Björn Uppfeldt, VD SBI

Juryns motivering: En långsträckt, transparent
byggnad, där den smäckra stålstommen är
exponerad och ytskikten i huvudsak är utförda i
stål. En oval byggnadskropp, där enkla och
raka konstruktionselement har kombinerats
med specialkrökta gavelprofiler. Detaljer och
infästningar är enkelt och precist utförda. Hallarnas undertak av sträckmetall är upphängt via
karbinhakar i längsgående vajrar och döljer på
ett tufft och stilsäkert sätt takets innandöme
samtidigt som det skapar ett sammanhängande rum. Det upphängda entresolbjälklaget

	
  
	
  
	
  

Tidigare vinnare av Stålbyggnadspriset
2003 Apatébron, Hammarby Sjöstad, Stockholm
2005 Mjärdevi Center, Linköping
2007 Svävande Taket, Vällingby, Stockholm
2009 Swedbank Stadion, Malmö
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