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Pressemeddelelse 
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D. 20. Juni 2012 
 
 
Nomineringen til Træprisen 2012 er åben 
 
Så er det blevet tid til at indstille arkitekter eller tegnestuer til Træprisen 2012. Her har 
danske arkitekter mulighed for at komme i kategori med store navne som Arne Jacob-
sen, Bjarke Ingels og Henning Larsen, der tidligere har modtaget hædersprisen og de 
100.000 kr., der følger med  
 
Træprisen er indstiftet af Træinformation som en arkitekturpris, der uddeles hver andet år. 
Træinformation er en interesseorganisation, som repræsenterer mere end 1100 medlemsvirk-
somheder og organisationer i træbranchen og byggesektoren. Bjarne Lund Johansen er direk-
tør for Træinformation. Om Træprisen fortæller han:  
 
”Træprisen er først og fremmest en arkitektur- og hæderspris. Træprisen tildeles arkitekter 
som en anerkendelse af kunstneriske kvalifikationer og teknisk dygtighed med hensyn til træs 
rette anvendelse og behandling. Det vil sige, den gives ikke blot fordi man har brugt meget 
træ - men det trækker heller ikke fra.” 
 
Hvad er det lige med træ? 
Den berømte danske arkitekt Dorte Mandrup Poulsen modtog Træprisen i 2001 for sin bane-
brydende anvendelse af træ i projekter som Vandflyverhangaren, der er beliggende på Hol-
men i København og Kvarterhuset i Jemtelandsgade på Amager. Dorte Mandrup-Poulsen har 
et hjerte, der banker for træ. Om sin begejstring, fortæller hun:   
 
”Vi starter ofte med materialerne, når vi går i gang med en opgave, for at skabe den rette 
stemning i byggeriet. Jeg elsker træet, der er et fantastisk materiale. Når lyset reflekteres i træ, 
giver det en både lys og varm stemning - en blødhed, som er helt særlig. Det er en af grunde-
ne til, at jeg er så glad for at bruge det. Og så har træ et væld af anvendelses- og forarbejd-
ningsmuligheder.” 
 
Træprisen kan ikke søges 
Det er ikke muligt at søge om at komme i betragtning til Træprisen. Prisen uddeles af en be-
dømmelseskomité der alene har afgørelsen af, hvorvidt en arkitekt eller arkitektvirksomhed 
gennem sine arbejder har gjort sig fortjent til Træprisen. Komiteen kan også, hvis niveauet 
blandt kandidaterne ikke er tilstrækkelig høj, undlade uddelingen i enkelte år.  
Med prisuddelingen i 2012 bliver det nu muligt at foreslå kandidater til Træprisen, som kan 
indgå i bedømmelseskomiteens nominering og endelige valg af prismotager. 
Priskomiteen består af fire højt estimerede arkitekter. Den er selvsupplerende og har desuden 
Træinformations direktør som formand.  
 
Træprisen er blevet uddelt 32 gange siden 1958. Senest i 2008 til Bjarke Ingels og hans tidli-
gere samarbejdspartner i tegnestuen PLOT, Julien De Smedt for deres samarbejde og innova-
tive arbejde med træ i forskellige projekter.  Sammen stod de blandt andet bag træprojekter 
som Havnebadet i København, Det Maritime Ungdomshus og VM Bjerget i Ørestaden. De to 
arkitekter er kendt for deres grænseoverskridende projekter og banebrydende koncepter, hvor 
de frigør sig fra arkitekturens klassiske, bundne regler og laver deres egne, hvormed de har sat 
en helt ny dagsorden og skabt et gennembrud i dansk arkitektur. 
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------------------------ 
Faktaboks:  
 
Fordele ved at bygge i træ  
 
Træ er et naturligt og rigt forekommende materiale, der indgår i det biologiske kredsløb og er 
enkelt at genanvende. Ved at anvende træ til byggeri substitueres anvendelsen af mere energi-
krævende byggematerialer. Det reducerer forbruget af forsile brændstoffer og gavner  C02 -
balancen. Samtidig oplagrer det kulstof , hvilket også medvirker til at forbedre CO2 -
udslippet og dermed drivhuseffekten. 
 
Lang levetid 
Træ har en lang levetid ved den rette anvendelse og vedligeholdelse. Træ kan genbruges og 
når det kasseres giver det intet affald, men vedvarende energi, når det brændes af på et kraft-
værk 
Varieret arkitektur 
Træ giver samtidig mulighed for rig og varieret arkitektur, samt boligformer tilpasset den en-
keltes behov og et sundt indeklima. 
Lavt energiforbrug 
Træ er let at forarbejde og kræver et beskedent energiforbrug til fremstilling, transport og 
montage til gavn for miljøet. Sammenlignet med traditionelt byggeri er der betragtelige ener-
gibesparelser ved fremstillingen og opførelsen. 
Flere kvadratmeter bolig 
Træbyggeriets fordel er også at en træskeletkonstruktion giver plads til isoleringen i konstruk-
tionen. Det gør det nemt at bygge energirigtigt og samtidig få flere kvadratmeter bolig. 
 
Samtidig er træ det eneste fornyelige byggemateriale. Brug af træ i byggeriet tærer ikke på na-
turens ressourcer, tvært imod er tilvæksten i vores skove langt større end forbruget. 
 
---------------------- 
 
Om Træprisen 
I løbet af de seneste 50 år er Træprisen blevet uddelt 32. gange til arkitekter, der gennem de-
res virke har anvendt træ overbevisende og inspirerende. Træprisen er en arkitekturpris, som 
uddeles hvert andet år til træbyggeri af særlig arkitektonisk kvalitet eller for en banebrydende 
anvendelse af træ i byggeri. 
 
Træprisen blev indstiftet i 1958 af Træbranchens Oplysningsråd - nu Træinformation. Udde-
lingen sker med økonomisk støtte fra Træsektionen i Dansk Byggeri og Trælasthandlerunio-
nen. 
 
Træprisen kan ikke søges. En uvildig komité afgør, hvem prismodtageren skal være. 
Komitéen består af arkitekterne Anna Maria Indrio, Michael Steen Johnsen, Anders Brix, 
Dorte Mandrup Poulsen og med arkitekt Bjarne Lund Johansen, direktør i Træinformation 
som formand. 
 
www.traeprisen.dk 
 
------------------------- 
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Om Træinformation 
 
Træinformation er en interesseorganisation, der repræsenterer flere end 1100 medlemsvirk-
somheder og organisationer i træbranchen og byggesektoren. 
Vores vision er at være den ledende formidler af viden om træ – i forbindelse med brug af træ 
i byggeri, træarkitektur og om træets miljøforhold – og på den måde udbrede anvendelsen af 
træ, træprodukter og det træbaserede byggeri. 
 
Træinformation rådgiver byggeriets parter, tilrettelægger kurser og kampagner samt initierer 
forskning og videnformidling. Vi målretter vores virksomhed til professionelle i byggesekto-
ren, medier og politiske beslutningstagere. 
 
www.traeinfo.dk 
 
----------------------- 
 
Kontaktinfo 
 
Træinformation 
Lyngby Kirkestræde 14 
DK-2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. +45 45 28 03 33 
 
Bjarne Lund Johansen, direktør Træinformation 
E-mail: blj@traeinfo.dk  
Tlf. +45 45 28 03 20 
 
Dorte Mandrup, Arkitekt MAA, ejer af Dorte Mandrup Arkitekter 
E-mail: dorte@dortemandrup.dk 
Tlf. +45 33 93 73 50 
www.dortemandrup.dk 
 
Pressekontakt 
Jeppe Terp, Kommunikationsrådgiver 
E-mail: jt@terpkommunikation.dk 
Tlf. +45 29297494 
 
Billeder 
Nedenstående billeder kan downloades her:  
http://www.traeinfo.dk/quickmenu/presse/pressebilleder/ 
 
Bjarne Lund Johansen 
Dorte Mandrup-Poulsen 
Vandflyverhangaren på Holmen (Vinder af Træprisen 2001) 
Tietgens Kollegiet (Vinder af Træprisen 2006) 
Havnebadet i København, Det Maritime Ungdomshus og VM Bjerget i Ørestaden (Vinder af 
Træprisen 2008) 
 
 


