BÆREDYGTIG BETONARKITEKTUR IDÉEN

KONKURRENCE FOR
ARKITEKTSTUDERENDE 2020
Kom med dit bud på fremtidens
bæredygtige betonarkitektur.
Vind en check på 15.000 kr.

ER DU VINDER
AF BÆREDYGTIG
BETONARKITEKTUR
IDÉEN 2020?
Arkitektstuderende tegner fremtidens byer og bygninger
og er dermed også fremtidens potentielle forbrugere af
beton. Cement og beton står for en betydelig andel af den
samlede COc- udledning men er samtidig et nødvendigt
materiale for at imødekomme fremtidens voksende
behov for boliger og infrastruktur. Derfor skal vi finde
nye bæredygtige måder at designe, fremstille, forarbejde,
transformere, benytte, nedbryde og genanvende beton i
fremtidens arkitektur.
Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK, Arkitektskolen Aarhus
og Dansk Beton i Dansk Byggeri præmierer i 2020 for andet år et
studieprojekt med fokus på beton og bæredygtighed ved næste års
Building Green i København. Prisen hedder Bæredygtig Betonarkitektur
idéen.

KRAV TIL DELTAGELSE I KONKURRENCEN
For at deltage i konkurrencen er der
følgende krav:
2 at beton skal være et væsentligt
materiale i projektet
2 at anvendelsen af beton er
bæredygtigt begrundet
2 at projektet er æstetisk velovervejet.
Nye og innovative overvejelser om
bæredygtig brug af beton kan fx
være minimale konstruktioner,
materialebesparende, nye

sammensætninger eller brug af lokale
råstoffer, transformation af eksisterende
bygninger, design for adskillelse eller
cirkulært design.
Vinderen af konkurrencen modtager
en check på 15.000 kr. fremfor et
rejselegat som i 2019. Årsagen er, at
rejser jo desværre er begrænset i denne
tid. Det betyder også, at præmien er
skattepligtig.

SÅDAN DELTAGER DU
Du skal aflevere en PDF på 3-4 sider i
A4-format med en sides beskrivelse af
din bæredygtige betonidé og 1-2 siders
billeder. Alle sider skal have dit navn,
årgang (fx 3. års studerende), tilknytning
(fx KADK) og kontakt-oplysninger (mail
og telefonnummer).

Kun PDF-filer på under 20 MB bliver
godtaget.
Du skal aflevere din bæredygtige idé
senest den 4. september 2020 på
info@danskbeton.dk

DOMMERKOMITÉEN
Dommerkomitéen består af: Professor
Anne Beim, KADK, institutleder Natalie
Mossin, KADK, ph.d. Jon Kråhling Engholt,
Arkitektskolen Aarhus, branchedirektør

Dorthe Mathiesen, Dansk Beton i Dansk
Byggeri, arkitekt Anne-Mette Manelius,
Tegnestuen Vandkunsten, og direktør
Kasper Guldager Jensen, GXN.
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