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Betonelement-Foreningen

Betonelement-Foreningen er initiativtager til og arrangør af idékonkurrencen.
Betonelement-Foreningen er en medlemsorganisation for producenter af betonelementer, og
foreningens medlemmer repræsenterer den væsentligste part af producenter af betonelementer i
Danmark. Foreningen har blandt andet til formål at virke for en udvidet anvendelse af betonelementer i byggeriet og at søge kvaliteten af betonelementer forbedret. For at være medlem
kræves det, at virksomhedens produkter er underlagt uvildig kvalitetskontrol.
Aalborg Portland

Cementfabrikken Aalborg Portland A/S er idékonkurrencens sponsor.
Aalborg Portland A/S er Danmarks eneste cementproducent og er markedsledende på det danske
marked. Virksomheden har en årlig kapacitet på 2,8 mio. ton cement, hvoraf godt halvdelen
eksporteres til ca. 70 lande. Aalborg Portland er verdens største eksportør af hvid cement og
arbejder målrettet på at blive verdens største producent inden for området. Cementen produceres
på meget avancerede produktionsanlæg. Aalborg Portland forsker intensivt i at forbedre
cementens egenskaber og på at skabe forbedringer på miljø- og energiområdet. Aalborg Portland
er en del af Danmarks største industrikoncern, FLS Industries.
Arkitektskolerne

Kunstakademiets arkitektskole i København og Arkitektskolen i Århus rådgav og støttede i
forbindelse med planlægning og afvikling af idékonkurrencen.
Arkitektstudiet foregår i Danmark på Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og
Arkitektskolen i Århus. Studiet tager 5 år – fordelt med 3 års bacheloruddannelse og 2 års
kandidatuddannelse. Arkitektskolerne giver mulighed for specialisering inden for arkitektfagets
hovedområder: planlægning, bygningskunst og design. Skolerne tilbyder desuden efter- og
videreuddannelse og udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde. De to skoler har
sammenlagt 2400 studerende. Skolerne optager sammenlagt 350 studerende årligt – heraf 200 i
København og 150 i Århus.
DAL/AA

Danske Arkitekters Landsforbund/Akademisk Arkitektforenings (DAL/AA) var sekretariat for
idékonkurrencen.
Danske Arkitekters Landsforbund/Akademisk Arkitektforenings (DAL/AA) formål er at virke for øget
kvalitet i planlægningen og udformningen af vore fysiske omgivelser og for de bedst mulige vilkår
for arkitektfagets udøvelse. DAL/AA er en paraplyorganisation, som beskæftiger sig med
arkitektfaglige og kollegiale spørgsmål. Inden for DAL/AAs rammer findes Praktiserende Arkitekters
Råd, PAR, der blev stiftet den 13. marts 1960 og Ansatte Arkitekters Råd, AAR, der blev stiftet
den 1. januar 1952.

