Statutter for Betongrehabiliteringsprisen
1. Betongrehabiliteringsprisen er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor beskyttelse, reparasjon
eller vedlikehold av betong er utført på en estetisk, miljømessig og teknisk fremragende måte.
2. Betongrehabiliteringsprisen deles ut etter innstilling fra en komité oppnevnt av styret i Norsk Forening for
Betongrehabilitering. Komitéen består av tre medlemmer. Det oppnevnes også personlige varamenn for
hvert av medlemmene. Dersom ett eller flere av komitémedlemmene har medvirket i et prosjekt som
kommer i betraktning for utdeling av Betongrehabiliteringsprisen, så skal disse tre ut av det videre arbeidet
og erstattes av sin varamann. Dersom en varamann er inhabil oppnevnes ny varamann. Ny komité
oppnevnes når en sittende komité har forestått utdelingen av en pris. Det er anledning til gjenoppnevnelse.
3. Prisen deles ut hvert annet år, såfremt komitéen finner et byggverk som er verdig en innstilling. Prisen
deles ut i forbindelse med Betongrehabiliteringsdagene. Prisen utdeles ikke etter søknad, men enhver
person kan sende inn forslag på byggverk de mener fortjener en utmerkelse. Forslag skal senest være
komitéen i hende 1. juni året før prisen skal deles ut.
4. Aktuelle byggverk skal vurderes med hensyn på hvordan rehabiliteringsarbeidene er gjennomført både i
plan-, prosjekterings- og utførelsesfasen. Ved tildeling av Betongrehabiliteringsprisen skal det legges vekt
på:
- Valg av tekniske løsninger
- Arkitektoniske tilpasninger
- Økonomiske betraktninger
- Miljømessige vurderinger
- Teknisk kompleksitet
- Håndverksmessig kvalitet
Som overordnet kriterium gjelder at valg av metoder og materialer skal være tilpasset konstruksjonens
tekniske tilstand, omgivelser, arkitektoniske uttrykk og funksjon.
5. Prisen tildeles byggverket i form av en plakett som kan settes opp på eller ved byggverket. Plaketten
skal ha følgende tekst:
Betongrehabiliteringsprisen for
<årstall>
er tildelt
<aktuelt byggverk>
Norsk Forening for Betongrehabilitering
Det vil også utdeles et diplom til konstruksjonseier og firmaer som har medvirket vesentlig til prosjektets
gjennomføring, der sentrale aktører angis. I tillegg til plaketten kan det deles ut reisestipend til en/flere
fagperson(er) som har gjort en spesiell innsats under arbeidet. Dette kan være representanter fra
byggherre, konsulent, entreprenør eller materialleverandør.
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