
Vi søker kandidater til Innlandets Trepris 2011

Send inn forslag på kandidater 
 z Kandidaten skal ha bidratt til innovasjon, 

kompetanse og rekruttering innen bruk av 
tre og trevirke. Prisen skal bidra til økt bruk 
av tre og trevirke innen industri, bygg og 
anlegg, skole- og undervisning, forskning, 
arkitektur og formgiving

 z Prisen består av 50 000 kroner, et kunstverk 
og et diplom.

 z Utdelingen skjer under felles fylkesting for 
Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkes-
kommune i april.

 z Prisen deles ut av Hedmark og Oppland  
fylkeskommuner i samarbeid med Fylkes-
mannen i Hedmark og Oppland og  
Innovasjon Norge.

 z Begrunnede forslag på kandidater sendes på 
e-post: AnneMarie.Sveipe@oppland.org

 z Mer info på www.skogogtrestrategi.no  
eller ring Anne Marie Sveipe, tlf 61 28 93 99.

 z Forslagsfrist 15. mars 2011

Hvem har bidratt til innovasjon og banebrytende arbeid 
innen tre og trevirke?

Treprisen - statutter 
§ 5. UTVELGELSE AV KANDIDATER 

Grunngitt forslag kan sendes inn av enkeltpersoner,
organisasjoner og institusjoner. Fylkeskommunene kan 
også selv finne fram til aktuelle kandidater. Treprisen 
kan tildeles personer, organisasjoner, institusjoner eller 
bedrifter i Hedmark og Oppland som gjennom sin virk
somhet har bidratt til økt interesse for og anvendelse 
av bruk av tre og trevirke. 

I utvelgelsen av kandidater til Innlandets trepris
vektlegges følgende kriterier: 

 z At kandidaten representerer noe banebrytende 
innenfor trebransjen i vid forstand 

 z At kandidaten har gjort en innsats som skaper  
respekt og anerkjennelse i markedet, fagmiljøet  
og hos folk flest 

 z At kandidatens innsats representerer et verdifullt 
bidrag i forhold til å stimulere til interesse for og 
anvendelse av tre, og ved dette kan  
bidra til rekruttering av ungdom inn i utdannings-
institusjoner, bedrifter, organisasjoner m.m. hvor 
bruken av tre står sentralt 

 z At kandidaten gjennom anvendelsen av rå- 
stoffet generelt vektlegger miljøkrav i hele 
verdikjeden fra stubbe til sluttbruker  
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Vi søker kandidater til Innlandets Trepris 2011

  Treprisvinner 2010:

RUNE BRAANAAS ABRAHAMSEN
Rune Braanaas Abrahamsen har bidratt til at tre blir
brukt som materiale i større konstruksjoner og til 
bygg der tre ikke tidligere ble vurdert som bygge-
materiale. Flere av hans løsninger har høstet inter-
nasjonal anerkjennelse. 

Av prosjekter prisvinneren har deltatt i kan nevnes:
 z Branntomta i Trondheim. 5 etasjes kontor- og 

næringsbygg i sentrum. Innovativt bæresystem i 
limtre. Vært med fra skisseprosjekt til utbygging. 
Nominert til byggeskikkprisen. Ferdig i 2006. 

 z Expo-paviljongen i Shanghai. Utviklet og pro-
sjektert innovativt bæresystem i tre i samarbeid 
med arkitektene Helen & Hard. Vant oppdraget 
i konkurranse med bl.a. Snøhetta. Dette er et av 
Kinas mest moderne trebygg. Avansert konstruk-
sjon der tre kombineres med membran. Åpnet 
1. mai 2010 . 

Treprisen - statutter 

§ 6. UTVELGELSE AV PRISMOTTAKER 

Det opprettes en jury bestående av 1 repre-
sentant for hver av følgende organisasjoner/
aktører: 

 z Hedmark fylkeskommune 
 z Oppland fylkeskommune 
 z Fylkesmannen i Hedmark 
 z Fylkesmannen i Oppland 
 z Innovasjon Norge, Hedmark og Oppland 

 
 z Kjøllsæterbrua, Rena. Militær bru utført med  

bærekonstruksjoner i tre for Forsvarsbygg.  
Byggverket ble nominert til Forsvarsbyggs  
arkitekturpris 2009. Dette er verdens sterkeste 
trebru. Den sto ferdig i 2006. Abrahamsen pre-
senterte brua på verdenskonferansen for  
trebruer i Japan i 2008. 

 z Innovativ løsning med bruk av massivtreelemen-
ter til rehabilitering av eksisterende brudekker. 
Blir benyttet på Hundorp bru i 2010. 

 z Har vært delaktig i utviklingen av moderne tre-
bruer i Norge fra midten av 1990-tallet og frem  
til i dag. Gjennom sitt virke i Sweco har Abra- 
hamsen vært involvert i planlegging og/eller  
bygging av 47 trebruer. 

 z Sitter i Standard Norges trekonstruksjonskomité. 
 z Barentshuset i Kirkenes. Utviklet konsept for å 

bygge et 20 etasjers høyt kontorbygg i Kirkenes. 
Realiseres hvis det blir nok leietakere 
 
Da avgjørelsen om Innlandets Trepris 2010 ble 
tatt, befant prisvinneren seg i Shanghai i forbin-
delse med åpningen av Expo-paviljongen, og for  
å holde foredrag om norske tretradisjoner. 
 

Treprisvinner 2008:
 z Moelven Limtre og Statens Vegvesen fikk prisen 

for arbeidet med å utvikle bruer med limtre som 
bærende konstruksjon. 
 

Treprisvinner 2007:
 z Materialbanken, Tolga fikk prisen for å ha tatt 

vare på gammel kunnskap og utviklet ny kom-
petanse som hovedleverandør av materialer til 
restaureringsprosjekter, spesielt på Røros. 
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