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Trollstigplatået
Ny internasjonal heder for fremragende bruk av synlig betong
Statens vegvesens bruk av arkitektur i attraksjonen Nasjonale turistveger får nasjonal og
internasjonal oppmerksomhet. Et av de mest premierte byggene er Trollstigplatået, som nå høster
ny utmerkelse.
Denne gangen er det den internasjonale betongorganisasjonen fib (féderation internationale du
betón) som gir byggverket «Hedrende omtale» (Special Mention) i forbindelse med utdelingen av
«The 2014 fib Awards for Outstanding Concrete Structures». Hedrende omtale fikk også prosjekter
fra bl.a. Kina, India og USA.
Formålet med prisutdelingen er å oppmuntre til internasjonal anerkjennelse av de uendelige
mulighetene som ligger i bruken av betong som konstruksjonsmateriale. Prisen deles ut hvert fjerde
år. Vinnerne mottar en bronseplakett som monteres på byggverket.
Kandidatene deles inn i to klasser: Bygninger og anleggsprosjekter.
Blant vurderingskriteriene er:
 Arkitektur og detaljer
 Kvalitet på arbeidene
 Miljøaspektet
 Bærekraft
 Grad av bidrag til videreutvikling av betong som byggemateriale
Det er ikke første gang norske betongbyggverk når frem i denne sammenheng. Under 2008 fib
Award var Gyldendalhuset blant prosjektene som ble hedret med «Spesial Mention»
I klassen for bygninger gikk årets pris til:
 Bella Sky Hotel, Danmark (3XN architects)
 Park City Musashi Kosugi, Japan (Ark: Takenaka Corporation)
 Centro Ovale, Sveits (Ark: Matteo Caprani)
Dette er alle store byggverk. (Park City er for eks på 59 etasjer.) Det sier mye om Trollstigplatået at et
såpass beskjedent anlegg i den norske fjellheimen kan hevde seg i slikt selskap.
Tidligere har Trollstigplatået blitt hedret med Betongtavlen 2013, Den Europeiske Stålprisen 2013,
Stålprisen 2013 (no), ”Hedrende omtale” i Byggeskikkprisen 2013 og The architizer A+ award.
Prisutdelingen finner sted i Mumbai, India 10. februar 2014. Her vil alle de 44 innsendte prosjektene
bli presentert.
Trollstigplatået, byggestart 2005, ferdig 2012.
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Entreprenør: Christie & Oppsal AS
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Landskapsarkitekt: Bjarne Aasen
Kontakt:
Reiulf Ramstad; Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Mob: 905 50 177. Mail: reiulf@rra.no
Per Ritzler, Statens vegvesen, turistvegseksjonen. Mob: 911 04 480. Mail: per.ritzler@gmail.com
Ole H Krokstrand, Norsk Betongforening. Mob: 916 45 311. Mail: he-kroks@online.no

