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IABSE Danmarks konstruktionspris  
IABSE Denmark’s Structure Award 
 
 
Prisen 
”IABSE Danmarks konstruktionspris” er indstiftet i 2008 af den danske afdeling af 
IABSE for at anerkende en bemærkelsesværdig, innovativ, kreativ eller på anden 
måde inspirerende konstruktion; men ikke nødvendigvis den største, længste, højeste 
eller på anden måde rekordsættende konstruktion. 
 
Nominering af kandidater 
Enhver type konstruktion i Danmark er egnet til at blive indstillet til nominering, 
såfremt den rummer et væsentligt bidrag fra konstruktionsingeniører, er blevet 
afsluttet inden for de seneste 4 år eller er under færdiggørelse ved prisuddelingen. 
 
Sådanne konstruktioner vil typisk være broer, tårne, bygninger og haller mm. eller 
dele af bygværker som fx tagkonstruktioner, alt sammen designet af konstruktions-
ingeniører eller af arkitekter i tæt samarbejde med konstruktionsingeniører. 
 
Tidsplan 
Frist for indstilling af kandidater til den kommende års ”IABSE Danmarks 
konstruktionspris” er den 1. maj.  
 
Indstillinger kan fremsendes af alle (medlemmer såvel som ikke-medlemmer af 
IABSE). 
 
Dokumenter 
Dokumentation til en indstilling, der skal fremsendes til IABSE Danmarks bestyrelse, 
skal som minimum indeholde følgende og være fremsendt i elektronisk form: 
 

1. En overordnet beskrivelse (maks. 2 stk. A4-sider) af konstruktionen og dens 
særkender, inkl. tidspunkter for planlægning og etablering. 

2. Et antal tegninger og fotos tilstrækkeligt til at bedømme konstruktionen; men 
ikke overstigende 10 stk. A4-sider. 

3. Adresser for ejer, arkitekt, rådgivende konstruktionsingeniør og entreprenør 
for den indstillede konstruktion. 

4. Forslag til en hædrende omtale af konstruktionen (maks. 50 ord). 
5. Et udvalg af billeder for offentliggørelse af IABSE (Format EPS eller TIFF, 

min. opløsning 355 dpi; min. bredde 20 cm.). Indstilleren garanterer, at han har 
fuld copyright på det fremsendte materiale og at han overdrager denne 
copyright for fremsendt materiale til IABSE. 

 
 



Udvælgelseskommitté og -procedure 
Bestyrelsen for IABSE Danmark udgør prisens udvælgelseskommitté. 
 
Udvælgelseskommittéen skal ud fra modtagne indstillinger senest 1. september 
udpege en prismodtager. Drøftelser i udvælgelseskommittéen er fortrolige. 
 
IABSE’s bestyrelse skal efter valg og offentliggørelse af prismodtager fremsende svar 
til alle ansøgere med tak for deltagelse og orientering om valgresultatet. 
 
Prisoverrækkelse 
Prisen uddeles årligt i 4. kvartal ved en ceremoni i IABSE regi og overrækkes af 
formanden for IABSE’s bestyrelse til ejeren af den udvalgte konstruktion. 
 
Med prisen følger et diplom og en plaquette til opsætning på det udvalgte bygværk.  
 
Prismodtageren kan frit bruge anerkendelsen i PR-sammenhæng, såfremt IABSE’s 
logo og fulde navn bliver omtalt. 
 
IABSE vil indkalde til prisoverrækkelse, udsende pressemeddelelse til landsdækkende 
aviser og relevante fagblade samt viderebringe resultatet til IABSE’s internationale 
medlemsblad SEI samt offentliggøre resultatet på egen hjemmeside.  
 
IABSE’s bestyrelse vil indstille prismodtageren til den internationale ”IABSE 
Outstanding Structure Award”. 
 


