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Ny daglig leder
i Wienerberger
Roar Kjos (39) er ansatt som Country
Manager for Norge i Wienerberger.
Han begynte i den nye stillingen 1. mars
og har tatt over rollen til Ole-Kristian
Thoresen, som fortsetter med full
innsats på salg og marked.

Kjos har erfaring med ulike lederroller
fra bedrifter som Saint-Gobain og Geodis
Wilson, med fokus mot marked, kunder
og samarbeidspartnere. Han er godt
fornøyd med at Wienerberger valgte å ta
kontakt med ham i forbindelse med
rollen som leder av selskapet: - Det er
veldig spennende å ta fatt på denne
oppgaven sammen med dyktige og
engasjerte kollegaer. Organisasjonen
innehar stor kompetanse og vi skal sørge
for at forutsetningene er til stede for å
lykkes også i framtiden.
Kjos mener byggenæringen går en
spennende tid i møte med tanke på både

miljø og teknologisk utvikling:
- Bærekraftige
bygg blir viktigere enn noen
gang. Vi er sikre
på at med våre
produkter og
løsninger vil vi
bidra til bærekraftig byggevirksomhet i form av minimalt vedlikehold, lang levetid og sunt
inneklima – totalt sett bærekraftig
miljømessige og økonomiske løsninger,
kombinert med nåtidens og framtidens
design og estetikk.
Selskapet har i dag 11 ansatte og
omsetter for ca. 110 millioner kroner i
året. Wienerberger AS inngår i Wienerberger AG, et stort konsern med hovedkontor i Wien. Med totalt ca. 16.000
ansatte er Wienerberger en ledende
internasjonal leverandør av bygg-,
anlegg- og infrastrukturløsninger.

Louis Poulsen har
åpnet nytt showroom i tre etasjer i
København
Det danske belysningsfirmaet
Louis Poulsen har fått nytt hovedkvarter i Kuglegården på Holmen,
heter det i en pressemelding.
Huset er åpent for allmennheten,
som her kan oppleve nye og
gamle designklassikere, samtidig
som de får et innblikk i «firmaets
konsentrerte og mangeårige
arbeid for å skape design som
former lys».
Stedets offisielle navn er Søarsenalet, og her merker man historisk sus. Bygningen er oppført i
flere trinn, blant annet i 1742 og
1772, og det er gjennomgående
brukt gode materialer og utført
gedigent håndverk. I Kuglegården
har Louis Poulsen nå både
showroom, salgsadministrasjon
og designavdeling.

Design:
Lars
Tornøe

RTV Terrengkjøretøy
VHT hydraulisk transmisjon
med høy og lav-serie

Traktorer
Gressklippere
Flishuggere
RTV
Kunstgress utstyr
Utstyr til golfbaner

1RUJHV
1RUJHVPHVWVROJWHÁLVKXJJHU
Traktor- og tilhengermontert
10-40 cm trevirke

Spider 01
fjernstyrt rotorklipper
Bråteveien 192
2013 Skjetten
Telefon: 64 83 25 00
post@svenningsens.com

Landbrukstraktorer fra 70-170 HK
Tilpasset norske forhold!

Proffe rotorklippere
Ratt- og spakstyring
Opp til 180 cm klippebredde

Kompakttraktorer 18-60 HK
Hydrostatisk drift

Redskapsbærere til alle typer vedlikehold, både sommer og vinter!

Kontakt din lokale
forhandler!
Se nettside for
mer info...
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KOMPLETTE
DRENERINGSLØSNINGER
Importgruppen fører drensrenner til alle formål,
ingen prosjekter er for små og ingen er for store.

NYHET

MULTIV+
Kl D-400 støpejernsrist
Leveres i flere ulike str.

KOMPAQDRAIN®
Kl F-900

Kompakt drensrenne i polymerbetong
med max-flow system.

Administrasjon
Tlf. +47 55 25 30 05
E-post: post@importgruppen.no
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Aktivitetstilbud til alle
«Noe av det morsomste med Charlottenlundprosjektet har vært
å se den enormt allsidige bruken av området: Fra de som er på
vei til jobb om morgenen, som tar seg en svingom i treningsapparatene, til turister som er der fordi ett av de tilretteleggende
selskapene arrangerer aking, skiturer, trugeturer og bålkos i
gapahukene. Eller det er skoler, barnehager, organiserte treningsgrupper og foreldre og barn som koser seg. Pasienter og
pleiere fra Nord-Norges kurbad bruker området aktivt i rehabilitering og opptrening.» Dette skriver en entusiastisk prosjektleder for Nye Charlottenlund i Tromsø, Henrik Romsaas, i en
e-post til redaksjonen. Han er friluftsrådgiver i Tromsø kommune og roser samarbeidet med landskapsarkitektene Mari Bergset og Henriette Jordheim, som sammen med flere andre har
bidratt til et svært vellykket anlegg. Et særtrekk ved dette
anlegget er at det kombinerer de mulighetene det innebærer å
ligge nær byens sentrum, samtidig som naturområdene på
Tromsøya er blitt mer tilgjengelig for fysisk aktivitet for byens
befolkningen.
«Aktivitet» er også et stikkord i intervjuet med daglig leder
Lars Bildsten i firmaet Aktiv Lek – ett av ganske få firmaer i
Norge som produserer lekeplass- og aktivitetsutstyr basert på
norsk trevirke. Bildsten erfarer økende etterspørsel etter aktivitetsutstyr, ikke bare for en offentlig park eller et friluftsområde,
men også som en integrert del av utearealene ved skoler og
barnehager. Det er økt oppmerksomhet om utstyr som gir
flersidige og sammensatte fysiske utfordringer. Utstyr til trimløyper for godt voksne er også en del av tilbudet fra dette
firmaet.

Agnar Kvalbein foreslår å innføre et begrep med nytt innhold
– aktivitetsplen. Det vil si et areal med velskjøttet, kortklipt
gras anlagt inne på en vanlig bruksplen. «For noen år siden anla
jeg en golfgreen midt i en park. Der så jeg hvordan en fin plen
kan utløse glede og aktivitet. En barnehage hadde lagt sommeravslutningen til parken. To barn i flokken oppdaget den kortklipte greenen, der gresset lå som et stueteppe. De satte seg ned
og dro av sko og strømper. Så tråkket de forsiktig inn på greenen. Da de merket hvor fint underlag de hadde, begynte de å
danse og stupe kråke. Snart fulgte de andre barna etter, og
innenfor en ring av parkerte sko og strømper sprang, rullet og
jublet femåringene i sommersola. Jeg tror ikke noe annet
underlag kunne skapt en slik situasjon», skriver Kvalbein. Et
viktig poeng med aktivitetsplenen er at den ikke skal ha faste
slitasjepunkter, slik som et fotballmål, volleyballnett eller et
eget inngangsparti. Plenen skal være åpen for mange aktiviteter
og fri lek. En utfordring er at for å fungere etter hensikten må
aktivitetsplenen skjøttes fagmessig og mer intensivt enn de
fleste andre plenarealer. Hvilken av landets parkavdelinger
tenner på ideen og blir først til å anlegge en slik plen?
Når du leser denne utgaven, har vi lagt påsken bak oss, plenene
er blitt grønne i store deler av landet, og mange «grøntanleggere»
er travelt opptatt. En fordel for mange i vår sektor er at de får
dekket behovet for fysisk aktivitet i arbeidstiden. For oss andre er
det bare å oppsøke et av de mange tilbudene planleggere, entreprenører og skjøtselspersonale har sørget for å tilby oss.
Ole Billing Hansen
Redaktør

En originalt utformet informasjonstavle skaper
oppmerksomhet og interesse. Kan hende er det
flere som får med seg budskapet og møter opp til
arrangementene med denne påminnelsen?
Sesongens informasjonstavle ble observert i
Dzintari Mežaparks i Jūrmala, Latvia i august i fjor.

FOTO: OLE BILLING HANSEN

Hva skjer –
når og hvor?
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Oppgraderte Charlottenlund
– aktiviteter mellom byen og marka
Charlottenlund har i lang tid vært et viktig utfartssted for byens befolkning, først og
fremst til aktiviteter på vårvinteren. Kurbadet rehabiliteringssenter og flere skoler i
nærområdet er dessuten ivrige brukere av området. Tromsø kommune ønsket å
tilrettelegge for større aktivitet også i de delene av året det ikke er snødekke.
TEKST: OLE BILLING HANSEN FOTO: HENRIK ROMSAAS, TROMSØ KOMMUNE

Charlottenlund aktivitets- og friluftspark har blant annet løpebane, kunstgressbane oppmerket for slåball, klatretårn,
to sandvolleybaner, gapahuker og en pumptrack for rullende aktiviteter.
6 park & anlegg 04 2019
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Friluftsrådgiver Henrik Romsaas i Byutvikling – Park og friluft har
ledet Tromsømarkaprosjektet hvor oppgraderingen av Charlottenlund aktivitets- og friluftspark inngår som en vesentlig del. - Oppgraderingen av Charlottenlund var selve kronen på verket i Tromsømarkaprosjektet, sier prosjektlederen. - Allerede før de store
arbeidene begynte i 2015 ble det gjennomført flere mindre tiltak
for å øke tilgangen til og bruken av Charlottenlund. Det ble anlagt
en treningspark i 2013 og en pumptrack i regi av Sykkelbyen
Tromsø året etter. I 2014 ble også parkeringsplassen utvidet og
kapasiteten doblet til 40 biler. En hundepark ble etablert sommeren 2015, men den blir regnet som et eget prosjekt.
Innramming og naturkvaliteter
Stedet har vegetasjon som skjermer mot nordavinden. Det
ligger solvendt med flott utsikt mot fjellområder i sør.

«CHARLOTTENLUND ER BLITT ET STED
MED LIV OG AKTIVITET TIL NESTEN ALLE
DØGNETS TIDER – ÅRET RUNDT»
FRILUFTSRÅDGIVER HENRIK ROMSAAS
Landskapsarkitekten har i oppgraderingen av Charlottenlund
valgt å ramme inn sletta, den mest opparbeidete delen, med en
gå- og løpebane med rødt gummidekke. Innenfor denne «borden» er det blant annet en kunstgressflate, treningspark,
pumptrack, sandvolleyballbaner og en ballbinge. Rett utenfor
er det et område for aking, jibbing (frikjøring på rails m.v.),
hopp og skileik samt Nord-Norges høyeste klatretårn på 7,2
meter, gapahuk og bålplasser. Den røde løpebanen fungerer

I mørketida er akebakken i aktivitets- og friluftsparken svært populær.

Den gummidekte løpebanen er nøyaktig 400 meter lang, tre meter bred og slynger
seg opp og ned i terrenget. Den er belyst og tilpasset mange ulike brukergrupper.
park & anlegg 04 2019 7
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«OMRÅDET ER VIDEREUTVIKLET SOM
SOSIAL MØTEPLASS FOR HELE TROMSØ»
HENRIK ROMSAAS

I skogen er det anlagt bane for frisbeegolf med ni kurver.

som en avgrensning mot omkringliggende natur, som har
betydelige kvaliteter. Bare inne på sletta er det plantet enkelte
trær, bærbusker og stauder.
Overvannet er handtert lokalt ved at et naturlig våtmarksområde med et lite tjern fungerer som hovedresipient. I tillegg har
kommunens etat for Vann og avløp bidratt til å få etablert et
nettverk av fordrøyingsgrøfter og utviklet to regnhager. Disse er
bygd som et pilotprosjekt for overvannshandtering i kaldt klima
i et samarbeid med landskapsarkitekturutdanningen ved
Universitetet i Tromsø.
Brukermedvirkning
Landskapsarkitekt MNLA Mari Bergset i Steinsvik Arkitektkontor (nå Lo:Le landskap og plan) understreker at i valget av
aktiviteter som skulle inn i prosjektet, har det vært en dialog
med byens befolkning i form av egen side på Facebook, brukermøter og oppsøkende virksomhet. «I valg av aktiviteter har
prosjektet lagt særlig vekt på å være inkluderende og invitere
inn de som ellers ikke finner seg til rette på de tradisjonelle
idrettsarenaene.» heter det i omtalen, som er publisert i Arkitektur N 6/2017. Landskapsarkitekt Bergset viser blant annet til
at kunstgressbanen (35 x 55 meter) ikke er merket for fotball,
men isteden med store, blå ringer tilpasset slåball og annen lek,
og det er bare satt opp ett mål for fotball. (Det andre kan lånes
ut ved spesielle anledninger, ifølge Henrik Romsaas.) Dette har
ført til at også andre ballspill enn fotball, samt sirkeltrening for
mosjonsgrupper, finner seg godt til rette på banen. Allsidig,

Prosjektfakta
På den belyste skøytebanen er det stor aktivitet gjennom vinteren.

Noen store steiner i parken er en utfordring for barna å klatre på.
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Prosjekt: Nye Charlottenlund
Oppdragsgiver: Tromsø kommune
Prosjektledere: Friluftsrådgiver Henrik Romsaas og landskapsarkitekt Henriette Jordheim
Landskapsarkitekt: Steinsvik Arkitektkontor AS / Lo:Le
landskap og plan AS
Ansvarlig landskapsarkitekt og hovedsaksbehandler:
Mari Bergset
Konsulenter: Caverion AS (lys) og Tromsø kommune Vann
og avløp
Entreprenør: Tromsø bydrift, Caverion AS (lys), A. Markussen AS (løpebane), Polytan (kunstgressbane), Grav & Spreng
AS (pumptrack), DREIS
Brutto areal: 65 dekar; ca. 20 dekar fullt opparbeidet
Kostnad: Ca. 15 mill. kr eks. MVA
Finansiering: Tromsø kommune, spillemidler (900.000),
Sparebank 1 Nord-Norge-fondet (645.000 til klatretårn),
Sykkelbyen Tromsø (750.000 til pumptrack)
Offisiell åpning: 29. september 2016
Ferdigstilt: 2017/2018
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Styrketrening kan utføres både sommer og vinter.

uorganisert aktivitet har vært vektlagt i prosjekteringen.
Planleggerne har også vært opptatt av at Charlottenlund
ikke skulle være stengt og utilgjengelig under byggingen.
Aktiviteter ble gjort tilgjengelig etter hvert som de sto ferdigbygd. Det har vært populært. Universell utforming har også
vært viktig, noe som blant annet har resultert i at det rundt
klatretårnet er lagt gummidekke, slik at folk i rullestol har
tilgang til tårnet.

Mangfoldig innhold
Anlegget er svært innholdsrikt. Noe er allerede nevnt, men i tillegg
er det verdt å nevne at kunstgressbanen blir islagt om vinteren og
gir muligheter for dem som trives med skøyter på beina. Vest for
akebakken er det bygd to små hoppbakker, beregnet på henholdsvis seks og ti meters hopp. I nordenden av sletta er det anlagt en
bane for petanque – noe eldre brukere setter tydelig pris på.
Entreprenøren Consto, som sprengte ut byggegropa på
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I mørketida frister varmen fra bålet og snølyktene ved gapahuken.

nærliggende Workinntoppen skole, ga bort steiner på opptil 20
tonn til aktivitetsparken. Noen av steinene er stablet oppå
hverandre og er en utfordring for barna å klatre på. En gapahuk
er gitt i gave fra Statskog Troms. En annen er designet lokalt
med elementer av gapahuk, gamme og jurt. Ved gapahukene er
det bålplass og benker. Mange barnehager, skoleklasser og
barnefamilier vet å benytte seg av dette, og mange legger
barnebursdag til gapahukene.
Ballbingen er oppgradert med vegger av lyddempende materiale.
Parallellslalåmløype for sykkel og stisykkelløyper for små barn er
anlagt av de to lokale sykkelklubbene. Gjennom hele Charlottenlund
og mellom attraksjonene er det lagt et nett av gruslagte turveier, og
på strategiske steder er det satt av plass til sykkelparkering.
- I juni arrangerer Tromsø kommune Charlottenlek. Det er
en todagers gratis festival med aktiviteter for føttene på lørdag
og sykkel på søndag. I fjor hadde vi mer enn 3000 deltakere,
forteller friluftsrådgiveren. - En rekke løp blir arrangert på
løpebanen, både innen bedriftsidretten og med andre arrangører. Det årlige Rosa sløyfe-løpet har samling på kunstgressbanen og bruker løpebanen inn og ut av marka.
Dynamisk byggeprosess
- Byggeprosessen har vært svært dynamisk, ifølge Romsaas.
- Det har vært mange tilpasninger, utprøvinger og justeringer
på stedet. Landskapsarkitekten, prosjektlederne og byggeleder
Odd Helge Vekve i Bydrift hadde ukentlige byggemøter, og det
ble vist stor fleksibilitet. Dette har gjort at oppgraderingen av
Charlottenlund er blitt svært godt stedstilpasset.
DREIS er en kommunal avdeling som tilrettelegger for en
meningsfull arbeidshverdag med fokus på mestring og spennende
utfordringer til personer som har ulike behov. Denne avdelingen
har under byggingen utført en rekke oppdrag i aktivitetsanlegget,
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Utenfor den røde løpebanen, som utgjør en bord omkring det mest
tilrettelagte området i aktivitetsanlegget, er det tatt vare på eksisterende
naturkvaliteter, som høysommerens blomstrende villflora.

Naturområdet er for en stor del myrlendt, så vann er ledet bort med lukket
drenering og glasopor, og mange av aktivitetene er lagt om lag 50 cm
over det eksisterende terrenget for å sikre avrenning. En tremmesti med
innbygde benker gjør området rundt tjernet tilgjengelig for alle.

slik som tynning av kratt, trefelling, oppsetting av utkaststeder til
frisbeegolf, barklegging av stier, utsetting av benker og bord, samt
etablering av bålplasser og gruer.
Slitasje og drift
Henrik Romsaas forteller at den største utfordringen i etterkant
av åpningen av anlegget på Charlottenlund, har vært slitasje på
vegetasjonen i frisbeegolfbanen (discgolf), som ligger i terrenget utenfor sletta. - Dette aktivitetstilbudet er blitt svært populært, og tidvis er det kø ved utkaststedene, sier Romsaas. - Blant
annet bruker flere av TIL-spillerne anlegget til avkobling. Det
har vært nødvendig å utvide banen noe, og av sikkerhetsgrunner er den lagt litt om. Vi skulle gjerne ha etablert flere slike
baner i Tromsø, for å spre trafikken. Men slike baner er arealkrevende, og det er vanskelig å finne tilstrekkelig store arealer
som ikke kommer i konflikt med andre brukere.
- Bydrift har hovedansvaret for drift og vedlikehold av anlegget,
men DREIS utfyller og gjør de enklere jobbene, slik at Bydrift kan
konsentrere seg om det de er gode på. DREIS har blant annet
fjernet tagging, ryddet søppel, etterfylt gapahukene med ved,
blåst vekk løv og måkt snø ved hundeparken, sier prosjektleder

IDRETTS- OG AKTIVITETSANLEGG

Tromsømarkaprosjektet
Tromsømarkaprosjektet ble etablert av kommunestyret i
Tromsø i juni 2011. Målet var gjennom fysiske tiltak å tilrettelegge grøntområdene på Tromsøya for mer friluftsliv, mer
rekreasjon, mer fysisk aktivitet og mer daglig transport med
sykkel, ski eller ved å gå. I prosjektperioden er det investert 33
millioner kroner, og av dette er nesten 10 millioner kroner
innhentet ekstern kapital.
Prosjektet har inneholdt en rekke tiltak. Lysløypa er opprustet.
Aktivitets- og friluftsplassene ved Telegrafbukta, Charlottenlund
og Rundvannet er blitt bedre tilrettelagt. Skilter og informasjon,
benker og bord er plassert ut, og det har kommet på plass
hundebokser og en hundepark. Noen driftsrutiner er endret.
Kilde: Prosjektleder Henrik Romsaas’ sluttrapport (kan lastes ned fra
Tromsø kommunes nettside)

Romsaas, som har satt opp en liste over rutinemessige og sesongpregede gjøremål. - Men deltakerne i DREIS er svært fleksible, så
mange ting tar de på sparket, slik som når et tre har falt eller det
dukker opp tagging som bør fjernes raskt.
Friluftskonsulent Henrik Romsaas får siste ordet: - Jeg vil til
slutt nevne at en del folk nå har lagt inn en tur i treningsparken
som daglig rutine. Når de går eller sykler gjennom marka på vei

Teamwork av beste klasse i Nye Charlottenlund. F.v. landskapsarkitekt
Mari Bergset i Lo:Le landskap og plan AS, resten representerer Tromsø
kommune: Prosjektleder Henrik Romsaas, byggeleder Bydrift Odd Helge
Vekve, Wiggo Monsen, Morten Jensen, landskapsarkitekt og prosjektleder
Henriette Jordheim og Harry Johansen. Foto: Tromsø kommune

til jobb i sentrum, tar de noen minutter med øvelser i treningsparken. Det er kult!
Kilder
Bergset, M.; Haukeland, A.; Skuncke, M.L. 2017. Grønn satsing. Arkitektur
N 6/2017:52-59
https://www.tromso.kommune.no/sluttrapporten-for-tromsoemarka-er-klar.6085610-110070.html
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Lillomarka arena
har aktiviteter for mange året igjennom
Et nedlagt steinbrudd like innenfor markagrensen er blitt et attraktivt sted for
aktivitet året rundt. Anlegget gir muligheter for å trene langrenn, skiskyting og
orientering. Det har et eget anlegg for trening av hunder, såkalt agility. Dessuten er
det lagt spesiell vekt på tilrettelegging for paraidretter. Flere aktivitetstilbud vil
komme som følge av et tredje byggetrinn i sommer.
TEKST OG FOTO: OLE BILLING HANSEN

Om sommeren blir den asfalterte rundløypa brukt til trening på rulleski. Belysning og snøproduksjonsanlegg er
viktig om vinteren. Foto: Ken Opprann, Kultur- og idrettsbygg

Den 25. april 2007 slo de lokale skiklubbene Grei, Grorud og Linderud i Groruddalen i Oslo seg sammen til Lillomarka
skiklubb. - Siden den gang har vi arbeidet aktivt for å få en moderne arena, sier
styreleder Gudbrand Bakke. - I fjor, etter
11 års innsats, ble anlegget åpnet, takket
være Oslo kommune. Fra en svært
12 park & anlegg 04 2019

provisorisk arena til dagens topp moderne anlegg har vi opplevd et kjempesprang. Nå har vi et idretts- og aktivitetsanlegg ikke bare for vinteraktivitet, men
for fysisk aktivitet året rundt.
Satser på nyrekruttering
Det er Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

som har stått for byggingen av det nye
anlegget, som ble offisielt åpnet 26. juni
i fjor. Lillomarka skiklubb har ansvar for
driften av anlegget. - Vi er flere aktive
ildsjeler i skiklubben, som er liten, med
bare 200-300 medlemmer, sier Gudbrand Bakke. - I anleggsperioden har vi
ikke hatt så mange tilbud til medlem-

IDRETTS- OG AKTIVITETSANLEGG

Lillomarka arena dekker et areal på om lag 86
dekar og har ulike aktivitetsarenaer for bruk
sommer og vinter.

mene, men nå når anlegget står ferdig,
regner vi med at det blir atskillig lettere
å rekruttere nye medlemmer.
Bakke forteller at skiklubben har avtale
med noen skoler om utlån av ski, staver
og skistøvler. Til sammen har klubben i
løpet av de siste tre årene kjøpt inn utstyr
for rundt regnet 100.000 kroner, og nå er
det om lag 100 par ski tilgjengelig. Skolene betaler en beskjeden avgift for lånet og
tilgangen til toaletter, men da kan de
bruke arenaen og skiutstyret så mange
ganger de ønsker i vintersesongen. - Lærerne får utdelt adgangskort og benytter
bookingsiden vår til å reservere tid, noe
som gjør det enkelt å administrere ordningen, sier skientusiasten.
- Her i Groruddalen er det mange som
har foreldre med røtter i andre kulturer,
og de kjenner som regel lite til norsk
skikultur. Vi gir et tilbud både til dem
som aldri tidligere har hatt ski på beina,
og andre som kan ha gryende ambisjoner
om å ta opp arven etter Øystein Pettersen og andre lokale helter.
Lillomarka arena er åpen for alle, og
aktive mosjonister fra andre deler av byen
har oppdaget det flotte anlegget med de
gode skimulighetene. Skiklubben erfarer
økende interesse for å bruke anlegget.

- Skytebanen vil bli utvidet fra 15 til 20 skiver i forbindelse med at standplassen blir dreid for å
gi plass til et framtidig skileik-anlegg, forteller styreleder Gudbrand Bakke i Lillomarka skiklubb.
park & anlegg 04 2019 13
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Lillomarka arena ligger innenfor markagrensen, men med kort avstand til boligområdene i Groruddalen. Ammerud-blokkene sees i bakgrunnen.

Kunstgressbanen er på 2.400 kvadratmeter og spesielt tilpasset agility-trening for
hunder i regi av Stovner Hundeklubb. Av
miljøhensyn har banen sand som fyllmateriale istedenfor gummigranulat.
Beregnet på breddeidrett
Bakke forteller at Lillomarka arena i
hovedsak er beregnet på breddeidretten.
Arenaen dekker et område på omtrent 86
dekar og består av løyper, standplass,
kunstgressbane, bygninger og tekniske
anlegg. I anlegget er det om vinteren
tilrettelagt for langrenn og skiskyting.
Langs løypa er det satt opp 80 master som

«MIN DRØM ER AT DET
BLIR MULIG Å GÅ PÅ
RULLESKI FRA
SINSENKRYSSET HELT
TIL LILLOMARKA
ARENA»
STYRELEDER GUDBRAND BAKKE
I LILLOMARKA SKIKLUBB

til sammen er utstyrt med 110 armaturer.
Snøproduksjonsanlegget er gjerne i bruk
fra november, og rulleskitraseene blir
holdt vedlike gjennom sommeren. Arenaen inneholder også fasiliteter for sommeraktivitetene orientering og hundesport.
- Skiløypa er lagt som en tre kilometer
lang rundløype, men det er flere snarveier,
noe som gir mulighet for variasjon, forteller
Bakke. Han legger til at banen for skiskyting med tilhørende strafferunde også er
tilrettelagt for helårsbruk, men bare til
trening. - Standplass og skiver vil bli flyttet i
et byggetrinn 3 i prosjektet, som starter så
snart snøen er borte. Skytebanen vil bli

• Forming og skjøtsel av hager og parker
• Spesialister på vegetasjon
• Trepleie
www.hageform.no • tlf 40 00 38 56
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Løypetraseen går over inngangsportalen – en bygning som blant annet
inneholder pumpehus, tekniske rom og garasje for løypeprepareringsmaskin og andre kjøretøyer.

Bymiljøetaten sørger for preparering av skiløypene – nå med et nyinnkjøpt monster av en løypemaskin.

dreid om lag 90 grader medsols. Det vil frigjøre bakken bak dagens
skiver, og den har vi planer om å bruke til skileik. Andre planer er
en minislalåmbakke og en 10-15-meters hoppbakke.
Anlegget er spesielt tilrettelagt for paraidretter. Løypenettet
er utformet slik at én av sløyfene er helt flat, mens hellingsgraden varierer i de øvrige. Dermed kan den enkelte utøver velge

de sløyfene som passer best. Om sommeren er rulleskiløypa
tilpasset rullestolbrukere.
Kunstsnøproduksjon
Lillomarka arena er bygd der hvor det tidligere var et steinbrudd med pukkverk. Det ble seinere nyttet som fyllplass for

BENDERS MARK
BENDERS LABYRINT ANTIKK
Offentlig torg eller private gårdsplasser, vi tilbyr
Belegningsstein, Heller og Murer for alle behov.
Kombiner gjerne med våre Natursteinsprodukter.

Lillomarka skiklubb låner ut ski, støvler og staver til skoleklasser med
barn som ønsker å gå på ski – et motivasjons- og rekrutteringstiltak.

www.benders.no
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Skiløypa er en om lag tre kilometer lang rundløype med flere snarveier underveis. Den
er også koblet til løypene videre innover i marka.

rivningsavfall. I 1977 ble tomta omregulert til friområde. Med den utførte
terrengformingen framstår aktivitetsanlegget nå med tre nivåer. Det gir muligheter for stigninger og små bakker i
løypene.
I hele anlegget er det lagt ned vannledninger og anlagt uttak for strøm. Det gjør
det mulig å produsere snø langs hele
rundløypa og på stadion, enten ved ti
stasjonære anlegg, såkalte lansekanoner,
eller med de fem flyttbare viftekanonene.
Bakke forteller at alle kanonene kan
startes og stoppes fra PC, noe som forenkler driften betydelig. Anlegget trenger
til sammen 15.000 kubikkmeter kunstsnø. Med kuldegrader i november kommer snøproduksjonen i gang. Bakke sier
at de helst vil ha sju til åtte minusgrader.
Det er optimalt for produksjon av snø av
god kvalitet. - Vi har anledning til å ta ut
vann fra tjernet Badedammen, som ligger
like i nærheten. Det får vann fra det
større Steinbruvannet, så vi har aldri
opplevd å mangle vann, selv om vi
trenger omtrent 10.000 kubikkmeter for
å produsere den snøen vi trenger.
Drift av bygninger og traseer
Varmestua inneholder kafé og møterom,
et eget oppholdsrom for hundeklubben,
et enkelt kjøkken, kiosk, toaletter og
garderober med dusjmulighet.
16 park & anlegg 04 2019

«VÅR NYE, FLOTTE
ARENA FORPLIKTER
– DEN MÅ VI TA GODT
VARE PÅ!»
GUDBRAND BAKKE

Tydelig merking viser hva anlegget brukes til
om sommeren. Foto: Alice Boyd

Garderobene muliggjør treningssamlinger i anlegget. Bygget har også et rom for
speaker og tidtaking samt et 200 kvadratmeter stort lager. Her blir blant annet
store mengder skiutstyr for utlån til
skoler lagret.
- Vi mottar driftsstøtte fra Bymiljøetaten for å drifte selve anlegget, og sper
på med noen leieinntekter, forteller
Bakke. - Forutsatt at det er til idrettslige
formål kan vi for eksempel leie ut møterom og kafé i varmestua.
Bymiljøetaten har fra 1. januar i år en
driftsavtale med Lillomarka skiklubb, på
vegne av fem samarbeidende foreninger.
I tillegg til skiklubben er det Høybråten
og Stovner IL Langrenn, Lillomarka
Orienteringslag, Oslo Skiskytterlag og
Stovner Hundeklubb. Foreningene har
hver sin representant i et brukerråd, og
brukerrådet oppnevner en arenakomité
som utfører alt det praktiske og den
daglige driften av anlegget. Ett unntak er
oppkjøring av løypene om vinteren, som
er Bymiljøetatens ansvar. - Om sommeren sørger vi blant annet for å holde
rulleskitraseen fri for sand og grus.
Særlig etter episoder med kraftige regnskyll kan det være behov for feiing, men
vi har utbedret dreneringen enkelte
steder for å forebygge slike episoder.
Ellers holder vi bygninger og andre
fasiliteter i stand. Vår nye, flotte arena
forplikter – den må vi ta godt vare på,
understreker Gudbrand Bakke.
En utvidelsesmulighet
Huken pukkverk ble lagt ned fra 1. januar
i år. Vedtak tilsier at området skal tilbakeføres til natur, men med rom for tilrettelegging for fysisk aktivitet. Det nedlagte
pukkverket er nærmeste nabo til Lillomarka arena, og deler av det kan enkelt
tilrettelegges for en tilkobling. - Det vil
være enkelt å koble nye løyper til våre og
for eksempel lage en fjerde kilometer
rulleskitrasé i tillegg til de tre vi allerede
har, framholder Bakke. - Det er også
aktuelt å lage flere løyper for langrenn i
det nedlagte pukkverket. Min drøm er at
vi ved å koble sammen gang/sykkelveier
og skianlegg vil gjøre det mulig i framtiden å gå på rulleski helt fra Sinsenkrysset og opp til anlegget vårt.

M O D E R N E B E LY S N I N G
F O R

U T E M I L J Ø

O G

I D R E T T

Multilux er en solid leverandør av moderne belysning for park- og idrettssektoren i Norge. Vi prosjekterer
og leverer komplett LED-belysning til parker og gangveier, urbane plasser og torg, aktivitetsparker
og idrettsanlegg av alle slag. Våre løsninger er energieffektive, har høy kvalitet og lang levetid med
minimale driftsutgifter. Se våre nettsider multilux.no for mer informasjon.

SAMFERDSEL-, ARENA- OG STEMNINGSBELYSNING
Sandavegen 19, 3802 Bø i Telemark | Tlf 35 06 13 00 | E-post post@multilux.no

multilux.no
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Langs Mjøstråkk-traseen nord for Morskogen er det designet et rekkverk som er satt opp der det er behov for sikring.

Mjøstråkk

– turvei langs Mjøsa

Mjøstråkk er turveien som ble anlagt på den nedlagte jernbanetraseen mellom
Minnesund i Akershus og Kleverud i Hedmark. Den 18,6 kilometer lange turveien er en del
av Nasjonal sykkelrute 7, og ble anlagt som en del av Fellesprosjektet E6/Dovrebanen.
TEKST: LANDSKAPSARKITEKT MNLA KJERSTI SOLLERUD MELAND, STATENS VEGVESEN FOTO: KNUT OPEIDE, STATENS VEGVESEN

Målet med prosjektet var å skape et gjenbruksanlegg med
sammenhengende turvei. Den skal by på gode turopplevelser
i nær kontakt med landskapet og med fine rastemuligheter
underveis. Anlegget er tilrettelagt for et mangfold av trafikanter enten de beveger seg til fots, på sykkel, på rulleski eller i
rullestol. I prosjektet har vi fokusert på funksjon, framkommelighet, universell utforming, arkitektur, design og materialbruk.
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Gjenbruk av jernbanetrasé
Turveien går fra Langset ved Minnesund til Kleverud sør for
Espa. Gode prosesser og bred, tverrfaglig medvirkning ga rom
for å etablere turveistrekningen. I tidlig fase ble det arrangert
seminar for naboer, berørte kommuner, fylkeskommunene
Akershus og Hedmark, Miljødirektoratet, Bane NOR og Statens vegvesen. Ideen om en turvei på den nedlagte jernbanetraseen ble lansert da det ble stilt spørsmål om hva det store

AKTIVITETSANLEGG

Ved Morskogen stasjon er det muligheter for en rast eller overnatting i
den gamle vokterboligen, som er tilgjengelig med DNT-nøkkel.

utbyggingsprosjektet E6/Dovrebanen kunne tilby lokalsamfunnet som avbøtende tiltak.
I reguleringsprosessen har det vært arbeidet mye med eierstruktur og rettigheter. De fleste naturområdene mellom
turveien og Mjøsa er nå eid av Miljødirektoratet og blir forvaltet av kommunene. Turveien ligger tett på Mjøsa og har god
utsikt til sjøen og muligheter for både rasting og bading. Den er
attraktiv for folk som bor i området, men den inngår også som
en delstrekning av Nasjonal sykkelrute 7.
Utforming
Deler av den 18,6 kilometer lange strekningen er asfaltert og
belyst. Den fungerer som gang- og sykkelvei, også for skoleelever i
nærområdet. Resten av strekningen er uten belysning og har
varierende dekke fra grus til gjenbrukt asfalt i fast dekke. Turveien
er atkomst til flere av jernbanens tekniske bygg og blir brøytet ved
behov. To moloanlegg er etablert, henholdsvis ved Strandlykkja og
Ørebekk. Noen mindre strandområder er anlagt, og det er etablert

Prosjektfakta
Prosjekt: Turvei langs Mjøsa
Lokalisering: Fra Minnesund i Eidsvoll kommune til Kleverud i Stange kommune
Omfang: 18,6 km turvei, to moloanlegg og flere badeplasser
Områdetype: Strandsone nær E6 og Dovrebanen
Eiere: Miljødirektoratet, Bane NOR og Statens vegvesen
Driftsansvar: Kommunene og Bane NOR (ved behov for
atkomst)
Landskapsarkitekt: Kjersti Sollerud Meland, Statens
vegvesen
Grøntfaglig ekspertise: Ingvild Irgens, Statens vegvesen
Arkitekt og designer: Trond Arne Stensby, Statens vegvesen, ViaNova / Grindaker, Norconsult og COWI / Løvseth +
Partners
Ferdigstilt: 2016

Forum for
grønnere ﬂater
i bymiljø.
Velkommen til tre dager med møter,
utstillinger, forretningsmuligheter og
fremtidsvisjoner. I tillegg til å være
Nordens ledende parkmesse byr Elmia
Park på en konferanse med fokus på
inspirasjon og trender, samt innovative
og bærekraftige løsninger for grønne
ﬂater i bymiljøer.
elmia.se/park

park & anlegg 04 2019 19

AKTIVITETSANLEGG

Brua over jernbanen ved Ørebekk gir tilgang til strandsonen med badeplass og moloanlegg.

atkomst fra Mjøstråkk til strandsonen flere steder. På Strandlykkja
er det atkomst fra Mjøstråkk til rasteplassen for sørgående trafikk.
Dermed kan folk på tur langs Mjøsa benytte seg av samme toalettanlegg og rastemuligheter som de trafikkerende på E6.

Turveien går gjennom mange jernbaneskjæringer som minner om
tidligere tiders anleggsarbeid.
20 park & anlegg 03 2019

Fra innledende fase til snorklipping
Strekningen Minnesund – Kleverud var en del av Fellesprosjektet E6/Dovrebanen. Felles utbygging av store samferdselsanlegg
gir muligheter for gevinst både i anleggsperioden og for ettertiden. Etableringen av Mjøstråkk og tilbakeføringen av dyrka
mark er to viktige eksempler. Veiareal ble tilbakeført til dyrka
mark der E6 og jernbane ble lagt i tunnel på Morskogen og ved
Espa. Kulturlandskapet her ble «reparert», og tilgjengeligheten
på tvers av traseene ble gjenopprettet.
Forutsetninger, føringer og vedtak må følges opp aktivt både
internt og eksternt for å få gjennomført et slikt anlegg på tvers
av etater og kommuner. Sentrale medarbeidere fulgte prosjektet fra tidlig fase fram til snorklipping. Dette har vært en
suksessfaktor for å realisere prosjektet slik det framstår i dag.

ELEKTRISKE LASTESYKLER
FOR PARK- OG ANLEGGSBRUK
Lastekapasitet fra 100-300 kg.

evoelsykler.no
Tlf. 23 90 55 55
Mail: bedrift@evoelsykler.no
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Innimellom furutrærne finner de besøkende mange aktivitetstilbud – for små og store, unge og eldre.

Dzintari mežaparks i Jūrmala
Jūrmala er en av Latvias mest populære turistbyer. De om lag 50.000 innbyggerne må
dele en hele 32 kilometer lang strand med tilreisende, blant annet fra hovedstaden Riga
25 kilometer mot øst. Til glede for både fastboende og tilreisende har byen brukt
betydelige ressurser på å bygge en stor aktivitetspark.
TEKST OG FOTO: OLE BILLING HANSEN
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Mellom furutrærne slynger det seg en bane for løpere med rulleskøyter eller rollerblades på beina.

Parken omfatter hele 131 dekar og ligger i
den 200 år gamle furuskogen noen minutters gange fra badestranden. Furuskogen
med en underskog av tørketålende lyngplanter er en vernet biotop. Det forhindrer
ikke at både noe av bakken og enkelte trær
er brukt til å installere aktivitetsapparater.
Her er noe for enhver alder og fysikk – fra
sandkasser for de minste til høye klatretårn,
tarzanklatring og zipline mellom furustammene for de modigste ungdommene.
Mange steder er det bygd opphøyde gangbaner med lavt gjerde på sidene for å beskytte
biotopen mot tråkk. Det viktigste aktivitetselementet i parken er den plasstøpte banen
for rulleskøyter og rollerblades. Den slynger
seg enveiskjørt mellom furustammene innover i parken. I viktige krysningspunkter er
det bygd fotgjengerbro for å unngå konflikt
mellom rullende og gående.

Parken er åpen året rundt. Dersom det
er snø her om vinteren, blir det kjørt opp
skispor langs gangveiene, som er belyst.
Det er mange som besøker parken uten
tanke på annet enn å spasere langs stiene
og trekke inn duften av furunåler. Men
den som ønsker å være aktiv, kan leie
nødvendig utstyr i en butikk i parken.
Det er selvsagt både kafé, kiosker og
toalettfasiliteter på stedet.
I 2010 ble det bygd et utsiktstårn i
parken. Det er 36 meter høyt og rager
dermed over furukronene. Tårnet har
ingen heis, men underveis oppover langs
trappene er det 12 balkonger for den
som trenger en pause eller vil nyte
utsikten over parkområdet. Først når
man kommer til topps, åpenbarer utsikten over Østersjøen seg mot vest.
Aktivitetsparken ble bygd i perioden

Null utslipp og full ytelse
Innovasjonene fra Wacker Neuson for utslippsfritt
arbeid står for null utslipp – det betyr spesiell
operatørsikkerhet og miljøvern – med full ytelse.

www.wackerneuson.com/zeroemission
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Det var flere spreke landskapsingeniørstudenter
som tok utfordringen med å komme til topps i
det største klatretårnet.

Det 36 meter høye utsiktstårnet lar de
besøkende komme over furutoppene og se ut
over byen og det flate landskapet omkring, og
Østersjøen mot vest.

Skilt kan utformes på mange vis (men er ikke
nødvendigvis alltid tydelige å lese).

Vi leverer et komplett sortiment
av grøntanleggsplanter til
konkurransedyktige priser

- trær (spesialitet)
- prydbusker
- klatreplanter
- vintergrønt
- stauder
- roser
Ring/faks for pristilbud
tlf: 69891498/90832425 fax: 69891449
mail: jcdegnes@online.no

Mange steder er gangveien bygd opp fra bakken for å beskytte røtter og markvegetasjon i den
vernede biotopen.

2003 til 2010. Oppdragsgiver var bystyret i Jurmala, og SIA Traders sto for
utbyggingen. Anlegget er blitt nominert
til og har fått flere priser, blant annet
landskapsprisen fra Europarådet i 2014.
24 park & anlegg 03 2019

Takk til reiseleder Tore Edvard Bergaust
ved Institutt for landskapsarkitektur og
landskapsingeniørstudentene i tredje
studieår ved NMBU for god planlegging av
turen til Latvia i august 2018.

Kunstgressrenser Hörger SKU.
Fylte kunstgressbaner blir fra første dag påvirket av miljøet. Støv, pollen, planterester og slitt materiale setter
seg inn i fyllmaterialets små hulrom. Resultatet av denne prosessen blir en hard overflate som hindrer
vanngjennomtrenging og det danner seg hurtig næringsgrunnlag for alger og mose.
En kunstbane som er full av alger og mose fungerer ikke lenger etter hensikten, det er dessuten stor fare
for at skadefrekvensen for spillere vil øke dramatisk under slike forhold.
Kun ved kontinuerlig vedlikehold, kan banen opprettholde sine spilleegenskaper. For effektivt vedlikehold
er det nødvendig med jevne mellomrom å rense fyllmaterialet for å fjerne den grove forurensningen og filtrere
ut finstøvet. Hörger SKU kan leveres for montering foran eller bak.
Hos oss på Hako finner du markedets bredeste sortiment av premiumprodukter hva gjelder vedlikehold
av alle typer av områder og miljøer. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside – www.hako.no

Hos oss ﬁnner du maskiner fra velkjente varemerker:

www.hako.no
Hako Ground & Garden AS, Lindebergvegen 5, Sørum Næringspark, N-2016 Frogner
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Tvedestrand får den

«råeste» skateparken på Sørlandet

- I motsetning til andre idretter finnes det ingen standarder for
en skatebane, sier prosjektingeniør Andreas Grimsland i Tvedestrand kommune til Tvedestrandsposten. Han er selv aktiv med
rullebrett, så det var et naturlig valg å overlate oppfølgingen av
denne delen av idrettsanlegget til ham.
Skaterne i Tvedestrand har gjennom årene vært uheldige
med skateparkene de selv har bygd. Den siste ble revet da
uteområdet ved den nye barneskole skulle oppgraderes.
Skaterne synes derfor det er rimelig at de nå får en ny. De
tror den nye skateparken blir så «rå» at de om noen år vil
kunne arrangere NM i sørlandsbyen.
Betongpark AS har fått oppdraget med å bygge parken av Oveland
Utemiljø AS, som igjen har fått oppdraget av Veidekke AS.

ILLUSTRASJON: BETONGPARK AS

Som en del av idrettsanlegget ved Mjåvann
videregående skole bygger kommunen en
skatepark på minst 800 kvadratmeter. Lokale
skatere har kommet med ideer og ønsker
underveis i planleggingen.

I forslaget til utforming følger skateparken fjellsiden og får
dermed en original utforming.

Kilde: Tvedestrandsposten 15. november 2018

Effektiv og miljøvennlig ugressbekjempelse
med kokende varmt vann

•

Europas ledende og best dokumenterte
kjemikaliefrie metode

•

Over 70 norske kommuner benytter
idag Heatweed-maskiner

Mini 2.1

MiD 3.0

Multi S

Multi M

XL 1.0

Sensor 2.0

1200-1700 m2/dag

2000-3000 m2/dag

2000-2800 m2/dag

3000-4500 m2/dag

6000-10000 m2/dag

20000-40000 m2/dag

Vi har et landsdekkende forhandlernettverk - finn din lokale forhandler på heatweed.com
Heatweed Technologies AS | Slitu, Eidsberg | tlf. 4806 8888 | info@heatweed.com
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Fin plen inviterer til spontan lek og aktivitet mer enn noe annet underlag.

Aktivitetsplen
Plener blir kritisert for å være «grønne ørkener» og klippingen gir klimautslipp
og store kostnader i regnskapet. Kritikken er berettiget. Derfor må vi begrunne plener
i offentlige anlegg og tilrettelegge for miljøvennlige og rimelige robotklippere.
TEKST OG FOTO: AGNAR KVALBEIN, PENSJONIST, TIDLIGERE GRESSFORSKER I NIBIO

Økt folkehelse er den beste begrunnelsen for å
ha plen. Et selvfornyende, temperert, støtabsorberende og vakkert underlag inviterer til
lek, spill og moro. Plener er utgangspunkt for
utvikling av de fleste ballspill og var naturlig
arena for mange kappleiker og vennskapelige
brytekamper i min og andres barndom.
Som et stueteppe
For noen år siden anla jeg en golfgreen midt i
en park. Der så jeg hvordan en fin plen kan
utløse glede og aktivitet. En barnehage hadde
lagt sommeravslutningen til parken. To barn i
flokken oppdaget den kortklipte greenen, der
gresset lå som et stueteppe. De satte seg ned og
dro av sko og strømper. Så tråkket de forsiktig
inn på greenen. Da de merket hvor fint
underlag de hadde, begynte de å danse og
stupe kråke. Snart fulgte de andre barna etter,
og innenfor en ring av parkerte sko og strømper sprang, rullet og jublet femåringene i
sommersola. Jeg tror ikke noe annet underlag
kunne skapt en slik situasjon.
I parker og offentlige anlegg er vi med god
grunn redd for stor slitasje. Når det blir hull i
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en gressmatte er det vanskelig å reparere uten
å bytte ut komprimert jord, sperre av og så på
nytt. Men verdien av en aktivitetsplen er så
stor at vi må lære å anlegge og drifte plen som
tåler lek. Anlegget behøver ikke være så dyrt,

Hemmeligheten bak suksess med aktivitetsplen er å bygge opp og vedlikeholde et lag
med grovporer som beskytter jorda under mot
skadelig komprimering.

men det må settes av ressurser til regelmessig
skjøtsel. Her følger en oppskrift på en aktivitetsplen.
Gode vekstforhold
Gress er lyskrevende planter, og overvintringsevnen blir betydelig bedre dersom det er
rikelig med lys om høsten. Også tilgang på
karbondioksid er viktig for fotosyntese, derfor
er god luftbevegelse en fordel. Velg derfor et
område fritt for bygninger og trær i sør og øst.
Simuler at hele arealet får direkte lys minst
seks timer om dagen også i slutten av oktober.
Aktivitetsplenen kan med fordel legges midt
ute på en vanlig rekreasjonsplen. I alle fall er
det viktig at det ikke er markerte innganger
der slitasje kan bli stor. Deler av plenen kan
godt ha små unduleringer for å markere at det
ikke er en ballplass, men pass på tilstrekkelig
flate arealer for dans og turn.
Jord som tåler tråkk
Fotballbaner og golfgreener blir anlagt med
dyre, sandbaserte konstruksjoner med hengende vannspeil. Aktivitetsplener kan anlegges på

AKTIVITETSANLEGG

all slags godt drenert mineraljord. Overflatevannet må ikke bli stående. Det betyr minst to
prosent fall og ingen synlige dumper. Rikelig
med luftporer i topplaget er viktig. Dette laget
må derfor være dominert av mellom- og
grovsand. Summen av finsand og mindre
partikler (silt og leir) skal utgjøre mindre enn
15 prosent. Legg ti cm sand på toppen og tilfør
2 kg/m2 organisk gjødsel med lavt nitrogeninnhold, for eksempel Marihøne fra Norsk
Naturgjødsel. Sand og gjødsel blandes forsiktig
ned i jorda under med harv eller horisontalfreser. Vanlig jordfreser er ikke å anbefale, for
målet er å hindre tydelig sjikt mellom sand og
jord og at det blir økende sandinnhold mot
toppen av jordprofilet. Legg mye arbeid i å få
en jevn og fast jordoverflate før såing.

må vokse for å tåle slitasje. Derfor anbefales
automatisk vanningsanlegg til bruk i tørre
perioder. Om kommunalt vann kan benyttes,
behøver ikke kostnaden bli avskrekkende, for
et vanningsanlegg skal ikke brukes ofte. Det er
lønnsomt å lage et vanningsanlegg som sprer
vannet jevnt, for tørrflekker oppstår lett på
områder med dårlig dekning.

Vanningsanlegg
Plener tåler mye tørke uten å dø, men gress

Så det beste gresset
Fotball gir helt spesielt sterk og konsentrert

Robotklipper
Legg ned styrekabel og plasser ladestasjon på
et egnet sted. Klipperen programmeres til å
arbeide om natta. Robotklipperen stilles til å
klippe så lavt som to cm. Plen som blir klipt
ofte, tåler lavere klipping og vil bli merkbart
tettere og finere enn plener som klippes
ukentlig.

Kortklippet gress markerer tydelig hvor aktivitetene skal foregå og frister publikum innpå.

slitasje, og gressmatta overlever vanligvis ikke
uten regelmessig ettersåing med flerårig
raigras (Lolium perenne). Det er dyrt og
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vanskelig. Mitt råd er derfor å markere at
aktivitetsplenen ikke er for fotballtrening. Sett
ikke ut mål, og gi gjerne plenen en fasong som
ikke minner om en fotballbane. En alminnelig
blanding med de tre underartene av rødsvingel
(Festuca rubra) 60 %, engrapp (Poa pratensis)
35 % og engkvein (Agrostis capillaris) 5 % vil
være utmerket. Ved å bestille frøet hos et
frøfirma kan du be om å få de beste sortene.
Pakkene i hagesentre er ofte dominert av
sorter som er rimelige å produsere (store frøavlinger) framfor sorter med høy brukskvalitet.
En oppdatert oversikt over de beste plenfrøsortene finner du på www.scanturf.org.
Jeg anbefaler å så framfor å legge ferdigplen
fordi det er rimeligere og gir et bedre resultat
etter noen år. Vann godt og slodd over en
ekstra gang før såing. Kjør gjerne over hele
arealet med Gator/Workman eller lignende
som har knastedekk. Da blir frøene trykket
godt ned i jorda og spirer bedre. Dekk med
fiberduk før du setter på vanningsanlegget.
Duken bevarer fuktighet under spiring og
hindrer at de store vanndråpene vasker bort
frøet. Videre inngroing og stell er vanlig
fagarbeid, men husk hyppig gjødsling, gjerne
med flytende, riktig balansert næringsløsning.
Stell av aktivitetsplen
Hemmeligheten bak suksess er regelmessig
skjøtsel. Klippingen er overlatt til robotklipper.
Dermed blir det frigjort tid til de to andre
obligatoriske skjøtselstiltakene – gjødsling og
dressing.

Tabell 1a og b. Ideell gjødselblanding for planter
(del a.). Bland kjemikaliene ut i ti liter vann. Da vil
blandingen inneholde den mengden næring some
er oppgitt i tabellens del b. Næringsløsningen blir
da 10 % nitrogen på volumbasis.
Tabell 1a.

Produkt / kjemikalium

kg

Ammoniumnitrat
Ammoniumsulfat
Kaliumnitrat
Kalsiumnitrat
Magnesiumklorid
Fosforsyre (85 %)
Rexolin APN (Yara)

1,83
0,4
1,7
0*
0,6
0,45
0,15

Tabell 1b.

Næringsstoff
Nitrogen
Fosfor
Kalium
Magnesium
Kalsium
Svovel
Jern
Mangan
Sink
Kobber
Molybden
Bor

Kjemisk
tegn
N
P
K
Mg
Ca
S
Fe
Mn
Zn
Cu
Mo
B

kg
0,9983
0,144
0,6562
0,0654
0*
0,0968
0,009
0,0036
0,00195
0,000375
0,000375
0,00135

*Vann fra offentlige vannverk inneholder nok
kalsium for moderat plantevekst.

ALT I GRANITT OG SKIFER
Trondheimsveien 457, 0962 Olso, tlf: 22 80 30 60
Brubakkveien 14, 1083 Oslo, tlf: 21 05 84 00
Industriveien 10, 1337 Sandvika, tlf: 67 52 10 30
Husebysletta 39, 3414 Lierstranda, tlf: 32 84 00 48

WWW.SIGVARTSEN.NO
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Dressing med sand (av samme kvalitet som
ble brukt ved anlegging) gjør vi for å tynne ut
det døde organiske materialet som alltid
dannes i plener, men som meitemarken
normalt fjerner for oss i privathager. Sanden
bidrar også til å jevne overflaten og til å
beskytte vekstpunktet til gressplantene. Beregn
ca. 1 cm sand i året (15 kg/m2), og tilfør dette
fire til fem ganger i vekstsesongen i takt med
tilveksten. Første dressing må utføres allerede
før gressmatta blir åpnet for bruk!
Gjødsling bør gjøres hyppig og i små
mengder. Når gjødselmengden blir liten, er det
enklere å spre jevnt når vi bruker flytende
gjødsel, men fingranulert gjødsel kan også
brukes. (Flytende gjødsel kan være rimelig om
du blander selv. Se Tabell 1 med oppskrift på
en god gjødselblanding.) Slitasjeplen behøver
omtrent 0,8 g N/m2/uke. Med litt erfaring
vurderer du behovet for gjødsling på grønnfargen. Fortsett å gjødsle med avtakende doser
om høsten så lenge gresset vokser.
Med korrekt dressing vil det normalt ikke
være nødvendig med vertikalskjæring eller
tilsvarende brutale inngrep, men om jordsmonnet er lett komprimerbart, kan det bli
nødvendig å lufte noen ganger de første årene.
Etter hvert som sandlaget blir tykkere, vil
behovet for lufting avta.
Vanning er nødvendig i tørre perioder for å
holde gresset grønt og for å unngå utvikling av
tørrflekker. Bruk en fuktighetsmåler (TDRmåler) og vann når vanninnholdet i de øverste
12 cm går under 10 prosent. Ikke gi mer enn
det som skal til for å erstatte fordampingen,
som er ca. 3 mm pr. døgn om sommeren. Om
vanningsanlegget gir ujevn vanning, må
mengden økes for å unngå tørre flekker.
Tilrettelegging for aktivitet
En bod for litt utstyr som kan lånes, eller
avtale med en kiosk som leier ut enkelt
utstyr for badminton, krokket, volleyball
eller boccia vil være supert. Det som blir
festet i plenen, må fjernes eller flyttes ukentlig for å unngå konflikter med robotklipperen. Barduner til ballnett kan også være
utfordrende for klipperen.
Noen miljøer vil gjerne benytte en aktivtetsplen. I Kina er linjedans i parken vanlig. Men
den største brukergruppen er nok barn.
Nærhet til barnehager er supert. De kan også
få sparke ball og oppleve hvor fint den ruller
når gresset er kort. Alt blir artigere når underlaget er av høy kvalitet.

Norfax AS sikrer skreddersydde produkter til akkurat ditt
prosjekt. Vi er opptatt av bærekraftige og unike løsninger,
designet for å tåle mange års bruk samt et nordisk klima.

Norfax AS - det trygge valget av leskur, utemøbler og sykkelparkering
Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller. Tlf. 66 80 56 12 norfax.no
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I nabolag med grøntområder

trives barna best
Barn som bor i nabolag med grøntområder innenfor 800 meter fra hjemmet
er mer aktive, både sosialt og fysisk, viser ny forskning.
TEKST OG FOTO: TOVE RØMO GRANDE, LANDSAM, NMBU

Den nye leirplassen i Ola Narr-skogen, som ligger midt mellom bolig- og byområdene i Oslo øst, ble innviet i fjor høst. Leirplassen er tegnet av Lala
Tøyen og bygd av de lokale håndverkerne Gunnar Moen og Trond Solberg i samarbeid med foreldrenes arbeidsutvalg på Tøyen skole.

I Ola Narr-skogen på Tøyen i Oslo
løper barna om kapp med hverandre.
Skogen har vært der lenge, men den
har vært lite brukt som leke- og aktivitetsområde. Men denne dagen er det
klart for barnas gjenerobring av det
lille skogholtet i Oslo øst.
Mer aktivitet i grønne nabolag
Landskapsarkitekter fra Lala Tøyen og
Ådne Obrestad, som er medlem av foreldrenes arbeidsutvalg ved Tøyen skole, har
tatt initiativ til å rydde i skogholtet. Stedet
har hittil vært preget av sprøytespisser og
32 park & anlegg 04 2019

ekskrementer fra både hunder og mennesker. Nå kan barna kose seg blant
trærne og herje som de vil.
Det kan være godt nytt for det sosiale
livet og den fysiske helsen til barna i
nabolaget, viser en fersk studie ved
Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU). Stipendiat Emma
Charlott Andersson Nordbø har studert
hvordan utformingen av våre nabolag
påvirker norske åtteåringers helse og
velvære.
Tilgang til parker og grøntområder
som ligger mindre enn 800 meter fra

hjemmet, øker sjansen for at barn oppfyller minimumsanbefalingene fra
helsemyndighetene om minst 60 minutter daglig fysisk aktivitet, viser studien:
- Det at skoleområder, lekeplasser,
grøntområder og idrettsanlegg ligger i
nærheten av der barna bor, har stor
betydning, påpeker Nordbø. - Barn som
bor nær slike steder, deltar mer i ulike
typer aktiviteter og leker mer med
venner og jevnaldrende.
Norske åtteåringer som studieobjekt
- Store deler av barns liv utfolder seg
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forholdet mellom barns sosiale liv og bygde omgivelser, er det
vist at barn er mindre sammen med venner og jevnaldrende i
områder med begrensede fasiliteter.
I mer tettbygde strøk er møteplassene, slik som lekeplasser,
idrettsanlegg og andre arenaer for sosial aktivitet, mer tilgjengelige. - Det gjør at barna møter venner oftere, fordi det er
enkelt å komme seg ut og av gårde til nabolagets lekeplass hvor
andre barn leker, sier Nordbø.
Slik er det også for voksne. En tidligere NMBU-studie om
sosiale relasjoner blant voksne i Oslo-regionen viste at byfolk er
mer fornøyde med det sosiale livet enn folk som bor i mer
spredt befolkede områder.
- Vi skal møtes der oppe ved den nye leirplassen i skogen, sier forteller
Georgina Keable, og barna løper umiddelbart av gårde.

gjennom aktiviteter i og nær hjemmet, forteller Nordbø for å
understreke hvorfor nabolagets utforming har betydning for
barnas helse og trivsel.
Når barna er i åtteårsalderen, begynner deres verden å utvide
seg. De får i økende grad lov av foreldrene sine til bevege seg på
egenhånd. Barna begynner å få interesser utover det som skjer i
familien, og de får egne venner. Dette er noen av grunnene til
at nettopp norske åtteåringer er blitt studert i dette doktorgradsarbeidet.
Informasjon om åtteåringenes fritidsaktiviteter og generelle
helse har Nordbø hentet fra Folkehelseinstituttets mor- og
barn-undersøkelse (MoBa). Demografi og mors livsstilsvaner
ble det også tatt høyde for.
Med assistanse fra Statistisk sentralbyrå koblet stipendiaten
helsedata for hvert barn i MoBa-undersøkelsen til kartdata om
befolkningstetthet og hvilke fasiliteter og grøntområder som
finnes innenfor 800 og 5000 meter fra barnets hjem. Fasilitetene kan være skoler, lekeplasser, biblioteker, idrettsanlegg og
kirker. Dermed fikk hun et grunnlag for å studere barnas helse
og velvære i relasjon til hvordan nabolaget deres er utformet.

Trafikk setter barrierer
Også når det gjelder barnas deltakelse i organisert aktivitet, slik
som idrett, musikk eller fritidsklubber, er nærhet til lekeplasser, idrettsanlegg og skoler av betydning. Skolen er en spesielt
viktig aktivitetsarena for mange barn, ettersom det hos oss er
vanlig at organisert aktivitet etter skoletid finner sted på skolens område.
Men rundt skolene og andre arenaer må det være trygt:
- Foreldre kvier seg for å la barna gå hvis det er mye trafikk og
lite tilrettelagt infrastruktur, slik som gang- og sykkelveier, sier

BENDERS NATURSTEIN
BOHUS GRANITT
I Benders natursteinsortimentet finner du ett bredt
utvalg i Bohusgranitt som gjør det mulig å oppnå den
følelsen du etterstreber, fra rustikk naturnære til
moderne eleganse. I sortimentet finnes også
importerte granittprodukter fra både Kina og Portugal.

Betyr noe for barnas sosiale liv
I tillegg til betydningen for fysisk aktivitet, viste det seg at
tilgang til lekeplasser og idrettsanlegg innenfor 800 meter
radius virker positivt på barnas sosiale liv. Også tidligere
forskning støtter dette: Av de få studiene som finnes om

Fysisk aktivitet blant barn og
unge
Tall fra Direktoratet for e-helse viser at norske seksåringer sitter i ro 50 prosent av våken tid. Blant niåringer er
tilsvarende tall 60 prosent, mens 15-åringer, som jo bør være
fylt av ungdommelig energi, i middel har en inaktiv andel av
våken tid så høy som 70 prosent.

www.benders.no
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Stipendiat Emma Charlott Andersson Nordbø.
Foto: Håkon Sparre, NMBU

Nordbø. I en relatert studie har hun
gjennomgått 127 internasjonale studier
om hvordan ulike typer bygde omgivelser
påvirker barn og unges deltakelse i
aktiviteter. Konklusjonen er klar: I
nabolag med trygge veier, det vil si med
høy sikkerhet og lite biltrafikk, er barn og
unge mer fysisk aktive.
- Funnene i disse studiene gjelder
trolig også for norske foreldre. I situasjoner som oppfattes som utrygge, velger
foreldre å kjøre barna til skolen eller
fritidsaktiviteter, påpeker stipendiaten.
- Kjøring kan fort bli en barriere for å
delta, og barna går glipp av muligheten
til å gå eller sykle, noe som ville bidra til
regelmessig mosjon.
Foreldre som jevnlig kjører barna, kan
skape en ond sirkel: Flere biler er ute på
veien, noe som går ut over trafikksikkerheten, og enda færre foreldre lar barna
sine gå til skolen.
Med mindre trafikk og andre sikkerhetstiltak, får sirkelen motsatt fortegn.

Gode
gressklippere
klarer hver
oppgave raskt
og enkelt...

F3090

Rotorklipper, 30 hk, 4WD med 152 eller 183 cm klippebord

Finn din nærmeste forhandler

svenningsens.no
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Bedre livskvalitet gjennom livet
Barn som er sosiale, fysisk aktive og
deltar i organisert aktivitet, gjør det
generelt bedre på skolen og i høyere
utdanning, viser tidligere forskning.
Voksne som har vært aktive som barn,
rapporterer også generelt om bedre
mental helse og er mer tilfredse med
livet.
Tilfredse er i alle fall barna i Ola
Narr-skogen. Med kanelbolle i den ene
hånda og en grein i den andre veksler
de mellom å løpe rundt og bite i det
velduftende bakverket. I ekte dugnadsånd har det lokale bakeriet Skatten
bidratt med ferske bakervarer i anledning åpningen, mens samisk barnehage
sto for inn-joiking av den nye leirplassen. Nå gjenstår det bare for resten av
nabolaget å gjenoppdage denne lille
nærskogen.
Artikkelen er opprinnelig publisert på
NMBUs nettside (25. mars 2019)

Nyhet!

ZD1211

Ny diesel zero turn klipper, 25 hk med 152 cm klippebord med bakutkast

SMART STYRING!

Kommunalt eller privat idrettsanlegg? Nytt eller gammelt?
Hva med at styrken på lyset, dører som åpner og lukker, ventilasjon og varme i garderober
styrer seg selv, basert på hvilken type aktivitet som gjennomføres?

LuxSave smart styring
passer til både gamle og nye
systemer, også mot SD
systemer, enten det er LED eller
«gammelt» lysanlegg.
Få beskjed hvis noe er feil med
anlegget.
Bookingsystemer
Noen med fakturering som vi
støtter er:
• Treningsøkta (fra NFF) • Rubic
• Bookup • KxWeb • Enable.
Kalendersystemer
Google eller Outlook. Vi
tilpasser gjerne til andre
systemer ved behov.

«

Vi har i flere år benyttet LuxSave styring for lysløyper og
kommunale fotballbaner i kommunen. Nå har vi også
installert LuxSave styring i kombinasjon med et eksternt
bookingsystem i tre av våre flerbrukshaller, og er svært godt
fornøyd. Både lås, lys, ventilasjon og varme slår seg på og av, og til
riktig nivå ut fra behov på aktivitet som blir booket.
- Sparepotensialet er vesentlig, kun nødvendig nivå ut fra
aktivitet blir brukt. Bare i redusert energi betales investering på
mindre enn ett år
- Man får betalt for alt som er booket
- Frigjør manuell betjening»
John Fornes, Fagansvarlig Park & Idrett, Stjørdal kommune

«

Vi har benyttet Luxsave siden 2016 i vår flerbrukshall,
erfaringene var så gode at vi også installerte det i
kunstgresshallen vår i april 2017. Det er enklere å administrere,
slik at alle tidspunkter det er opptatt ikke kan dobbeltbookes. Ved
situasjoner der det er «akutt» behov for lys, bruker vi SMS eller
smartmobil. Hverdagen blir enklere for min del, jeg kan styre
dette hvor som helst og er ikke avhengig av nøkler får å få satt på
lyset i hallene. Vi kan anbefale alle idrettslag, utendørs eller
innendørs, til å gå over til Luxsave. Enklere hverdag for dem i
idrettslag.»
Jan Trygve Pedersen, daglig leder Clausenengen Fotballklubb

Ta kontakt med LuxSave for
demonstrasjon og spørsmål på
tlf 913 22 393 eller post@luxsave.com
www.luxsave.com
Vær mi l j ø be v i s s t, re d u s e r e n e rgi fo r br u k , h a “ Pe a ce i n M i n d ” o g kontroll, uten stress!

FRILUFTSLIV

og urørt natur kan bevares, landet rundt,
sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell
i WWF.

Nordmenn er redd for

å miste villmarken
«Intakt natur» gikk helt til topps da 6000 nordmenn stemte på
hvilken naturopplevelse de er aller mest redd for å miste. WWF
Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv vil at myndighetene tar
grep for å bevare naturen, heter det i en melding fra WWF.

Foto: Linn Elise Jakhelln / Norsk Friluftsliv

Rødliste for opplevelser
Vi har lenge hatt rødlister for truede
arter og naturtyper, men for nordmenn
flest handler naturen om de nære øyeblikkene. Derfor lanserte WWF og Norsk
Friluftsliv rødlisten for naturopplevelser,
slik at alle kunne komme med sine
forslag til hvilke opplevelser som er
viktig å bevare i naturen. Det kom inn

forslag fra folk landet rundt, og etter at
en uavhengig jury valgte ut ti av opplevelsene, fikk nordmenn stemme på
hvilken de var mest redd for å miste.
- Intakt natur gikk av med en klar
seier. Det viser at nordmenn kjenner på
kroppen at det stadig blir færre urørte
naturområder. Norske myndigheter må
lage en samlet plan for hvordan villmark

Stillhet og rennende vann
«Stillheten» og «Fritt, rennende vann»
havnet på de neste plassene.
- Vi er ikke overrasket over at stillheten kom såpass høyt opp på lista.
Behovet for å finne ro er for mange en
hovedmotivasjon for å drive med friluftsliv, noe som har vist seg å bli stadig
viktigere. Spesielt interessant er det at
stillhet er noe av det ungdom verdsetter
høyest ved naturen, sier generalsekretær
Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv – paraplyorganisasjonen for 17 frivillige friluftsorganisasjoner.
For å verne om stillheten i naturen
mener de to organisasjonene blant annet
at det må utarbeides tydelige nasjonale
regler for motorferdsel i natur. Rennende vann må bevares ved å verne flere
vassdrag mot kraftutbygging, samt å
restaurere og gjøre miljøforbedringer i
allerede utbygde vassdrag.
Avstemningsresultat
Her er alle naturopplevelsene nordmenn
stemte fram, i rangert rekkefølge:
1. Intakt natur
2. Stillheten
3. Fritt rennende vann
4. Stjernehimmelen
5. Vinteren
6. Hundremeterskogene
7. Kulturlandskap
8. Bærplukking
9. Bråkete fuglefjell
10. Levende jakttradisjoner

www.vestplant.no - ﬁrmapost@vestplant.no

Vestplant produserer planter for hele landet,
med hovedvekt på planter for kystklima.
Vi er 3 planteskoler som samarbeider om produksjon og markedsføring.
Gimle Planteskule i Norheimsund, Klingsheim Planteskole as på Tjelta og Sunnhordland Planteskule as i Valevåg. Fordelen med dette samarbeidet er at vi har samlet mye
fagkunnskap på ett sted, og vi er leveringsdyktige på et svært stort sortiment.

Lauvfellande buskar
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Hekkplanter

Klatreplanter

Barplanter

Rhododendron

Vintergrønne buskar

.betongpark.no
www

Aktivitetsparken

Parker
Skolegårder
Idrettsanlegg

Den moderne møteplassen

SKATEPARKER

PARKOUR

PUMPTRACK

Anlegg i plasstøpt betong for rullende
aktivitet. Med høy fokus på design og
ÀQLVKKDU%HWRQJSDUNVNDWHUHLDOOH
OHGG'HWWHJLUEUXNHUHDYVNDWHERDUG
sparesykkel og bmx det optimale
anlegg for sin aktivitet. En sosial
DUHQDPHGHWDNWLYWLQQKROGIRUDOOH
generasjoner.

Klatre og treningsanlegg som er
nærliggende å plassere sammen
PHGVNDWHSDUNHQ%\JJHVLVDPPH
materialer som skateparken og
tilfredstiller nybegynnere og viderekommende utøvere av parkour.

(WNXSSHUWVWLDQOHJJLDVIDOWRJEHWRQJ
som passer for alle type rullende
aktivitet. Et godt supplement til skateSDUNHQPHQIXQJHUHUOLNHJRGWVRP
et frittstående anlegg.

BETONGPARK ANLEGG AS
www.betongpark.no
hammer@betongpark.no
Tlf: +47 22 22 04 00

BEDRIFTSOMTALE - AKTIVITETSANLEGG

Aktiv Lek
satser på egenprodusert
aktivitets- og lekeplassutstyr
Firmaet Aktiv Lek AS baserer det meste av sin produksjon av aktivitets- og
lekeapparater i tre på kortreist furuvirke fra Telemark. Firmaet har produksjonsanlegg
i Fyresdal, mens kontor og lager ligger i Lier. - Vi satser mest på utstyr for mindre
lekeplasser, men framstiller moduler som kan settes sammen etter kundenes ønske,
også til store, komplekse anlegg, sier grunnlegger og daglig leder Lars Bildsten.
TEKST: OLE BILLING HANSEN FOTO: AKTIV LEK

Med ledelinjer kan en lekeplass også være tilgjengelig for svaksynte og blinde.

- Formålet med firmaet vårt er å produsere sikkert trenings- og lekeplassutstyr
basert på lokale materialer. Alle våre
produkter tilfredsstiller selvfølgelig
kravene i forskriften og standardene
NS-EN 1176 og 1177, fortsetter Bildsten.
Han legger til at et kjennetegn ved deres
utstyr er at det som regel er flere elementer i samme apparat, som for eksempel klatring, balansering og rollelek. Det
skal gi størst mulig lekeverdi og for
aktivitetsanlegg bra treningseffekt.
Basert på furuvirke
- Vi tviholder på tre som hovedmateriale
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i det utstyret vi produserer. Furumaterialene til Aktiv Lek blir levert av et sagbruk
like ved fabrikken vår i Fyresdal. Stolpene vi bruker, blir blokkskåret, sier Bildsten. - Det vil si at de blir skåret slik at
kjernen ikke blir med. Da unngår vi at
materialene sprekker, og det er jo en stor
fordel, ikke minst for utstyrets holdbarhet over tid.
Han forteller at firmaet designer utstyret
selv, og at de legger vekt på at det skal være
enkelt og funksjonelt – det Bildsten gjerne
omtaler som skandinavisk design. Ettersom produktene er basert på moduler, er
det nesten bare fantasien som setter

grenser for hvor varierte og omfattende
anleggene kan bli.
- Vi tror på godt samarbeid og arbeider
gjerne sammen med kundene for å
komme fram til den løsning som passer
best i deres situasjon, understreker Lars
Bildsten og legger til at hovedmarkedene
er i Norge og Sverige.
Sammensatt kundegruppe
Bildsten framholder at anleggsgartnere og
andre entreprenører er viktige kunder hos
Aktiv Lek – som innkjøpere og montører til
oppdragsgiveres prosjekter. Det er et vidt
spekter av oppdragsgivere, som ofte også tar

BEDRIFTSOMTALE - AKTIVITETSANLEGG

«Å VÆRE I AKTIVITET
ER ET MÅL I SEG SELV,
MEN OGSÅ EN KILDE TIL
PERSONLIG UTVIKLING
OG GOD HELSE.»
LARS BILDSTEN, AKTIV LEK
direkte kontakt med Aktiv Lek. - Foruten
skoler og barnehager, er våre kunder blant
annet boligsameier, velforeninger, idrettslag
og kommuner. Men vi har også levert

Jord og bark

Materialer i tre, og bark som fallunderlag passer bra i naturomgivelser

aktivitets- og lekeplassutstyr til campingplasser, fornøyelsesparker, hoteller og
privatpersoner, forteller daglig leder.

Ferdigplen

Aktiv Lek har avtale med 12-13 montører
som har opparbeidet god kompetanse på å
bygge anleggene for trening og lek. Firmaet

Sedummatter

Utsalgsted i Rygge
og på Økern i Oslo

Sesongen er i gang hos Norges største ferdigplenprodusent!
Østfold Gress as – Gullfunnet 50, 1570 Dilling - www.ostfoldgress.no - tlf: 909 31 818
Oslo Ferdigplen as – Østre Aker Vei 24C, Økern – www.osloferdigplen.no - tlf: 994 01 818
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Aktiv Leks produkter blir framstilt i moduler som kan bygges sammen til store lekeanlegg.

brukeren kommer i direkte kontakt med
materialene. Produsenten hevder at
materialer impregnert på denne måten
har en levetid på minst 30 år, selv ved
jordkontakt.
Bildsten forteller at de tilsetter et
brunt pigment i impregneringen for å
beskytte treverket mot UV-stråler. En
stor fordel med metoden er at materialene kan gjenbrukes og gjenvinnes uten
begrensninger. Han understreker at
produktene fra Aktiv Lek er designet slik
at de skal kreve minst mulig vedlikehold.

Et aktivitetsanlegg sammensatt av ulike elementer er godt egnet til trim for folk i alle aldre.

har også et forhandlernettverk som er viktig
i markedsføring av produktene.
Miljøvennlig impregnering
- Mye har skjedd innen impregnering av
trevirke, forteller Bildsten. - Mange har
dårlige erfaringer med den impregneringen som for tiden er mest benyttet, etter
at forbudet mot arsen i impregneringen
kom for noen år siden. Vi bruker en
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dyrere og mer effektiv impregnering kalt
Kopper’s Micropro. Den koster om lag
fire ganger så mye som den vanligste
impregneringsmetoden, men den har
store fordeler. Det er en moderne,
miljøsertifisert trykkimpregneringsteknikk uten giftige stoffer eller tungmetaller. Den er spesielt utviklet for bruk i
miljøer der barn leker, som barnehager,
skoler og lekeplasser, det vil si steder der

Jevn vekst
Aktiv Lek har vokst jevnt og trutt. I dag har
firmaet 12 ansatte, hvorav 5 har sin arbeidsplass i fabrikken i Fyresdal. Alt som
blir produsert der, blir transportert til
lageret i Lier og ekspedert derfra. Aktiv Lek
produserer selv alle komponenter i tre og
fra plater i hardplast. Men det som tilbys av
apparater og utstyr i metall, blir kjøpt inn.
- Med den store interessen for aktivitetsanlegg vi opplever for tiden, har jeg
tro på at vi fortsatt vil vokse. Utstyr for
aktivitet blir nå ikke bare levert til spesielle treningsanlegg i parker og idrettsanlegg. De utgjør ofte en integrert del av
lekeanlegg ved skoler, forteller Bildsten.
Ett eksempel er hinderløyper satt
sammen av utstyr som utfordrer smidighet, balanse og styrke.

PARK OG
ANLEGGSMESSEN

6. - 7. NOVEMBER
NORGES VAREMESSE

BLI UTSTILLER PÅ

PARK OG
ANLEGGSMESSEN
Markedsfør din bedrift på
grøntsektorens største møteplass!
Messen henvender seg til
beslutningstakere og ansatte i
park og anleggsbransjen.
Book stand på w w w.po ga.no

HISTORISKE GRØNTANLEGG

MALMAISON
– keiserinnens storslåtte park (II)
I park & anlegg 3/2019 skrev jeg om keiserinne Joséphines store samlerinteresse.
Hun samlet både eksotiske dyr og mange innførte planteslag på Malmaison.
En annen lidenskap ble roser.
TEKST OG FOTO: TORE EDVARD BERGAUST, INST. FOR LANDSKAPSPLANLEGGING, NMBU

Middelalderens roser hørte til
gruppene Gallica, Damascener og
Alba, men roseslag fra Kina ble
introdusert i Vesten fra omkring 1750.
Dette ga starten til storstilt rose42 park & anlegg 04 2019

foredling, og en rekke hybrider ble
krysset fram i Europa. Foredlingen
med kryssing og tilbakekryssing av
europeiske roser med kinesiske
rosearter frambrakte etter hvert nye

rosegrupper, som bourbon-roser og
tehybrider. Men de første offisielle,
«moderne» rosene kom ikke før i 1867
med introduksjonen av stilkrosen ‘La
France’.

HISTORISKE GRØNTANLEGG

De samme plantene som på keiserinnens tid
blir dyrket i blomsterparterret. Det åttekantede
lysthuset fikk Napoléon innredet som et lite
sommerkontor. En rosehage som åpnet i juni
2014, er blitt gjenskapt i henhold til
de opprinnelige planene.

Da Joséphine de Beauharnais engasjerte Pierre Joseph Redouté (1759-1840), var det for å
illustrere de sjeldne plantene i parken på Malmaison. Illustrasjonene ble utgitt i «Beskrivelse
av sjeldne planter dyrket ved Malmaison og Navarra». Boka viser planter samlet inn av Aimé
Bonpland (1773-1858). Under keiserinnens beskyttelse fikk Redouté oppsving i sin kunstneriske
karriere. Han tjente gode penger, men som sin beskyttende mesen, ødslet han dem også ut. Verket «Les roses de Redouté», som ble utgitt etter Joséphines død, har bidratt til å gi kunstneren et
navn for evigheten. Illustrasjonen av gulrosen (Rosa foetida f. plena) er blant trykkene i boka.

Lidenskapelig rosesamler
Joséphine skapte en unik rosesamling, et
rosarium, med hjelp av gartneren André
du Pont. Den omfattet til slutt mer enn
250 forskjellige roseslag, som ble plantet
enten på friland eller i potter inne i
veksthus – for så å bli trillet ut i parken
når de sto i flor.

Den kjente illustratøren og blomstermaleren Pierre-Joseph Redouté (17591840), som tidligere hadde vært offisiell
hoffmaler for dronning Marie Antoinette, ble utnevnt til keiserlig blomstermaler i 1805. Han laget ca. 120 trykk
som udødeliggjorde den vakre blomsterprakten på Malmaison i mappen «Hagen

på Malmaison». Under blokaden fikk
Joséphine utstyrt ham med et pass, slik
at han fritt kunne ta seg fram og tilbake
over Den engelske kanal for å skaffe
planter til hagen hennes.
Det var keiserinne Joséphine som
oppfordret ham til å lage et illustrert verk
med roser. Verket «Les roses de Redouté»,
park & anlegg 04 2019 43

HISTORISKE GRØNTANLEGG

Mange av rosene har sjarmerende navn,
som ‘Aimable Amie’, ‘Belle Aurore’, ‘Cuisse
de Nymphe émue’ og ‘Chapeau de Napoléon’ (Søte venn, Vakre Aurora, Svungne
nymfelår, Napoléons hatt). Og selvfølgelig:
‘Souvenir de la Malmaison’, som blir omtalt
som dronningen av skjønnhet og duft.

Den historiske Gallica-rosen ‘Charles de Mills’ (syn. ‘Bizarre Triomphant’) stammer fra ca. 1790 og
kan ha vært en av de mange rosesortene på Malmaison. Arkivfoto: Ole Billing Hansen

som ble utgitt etter hennes død, har bidratt
til å gi kunstneren et navn for evigheten.
Keiserstilen – empire
Joséphine ble et stil-ikon i sin samtid.
Ekteparet Bonaparte var ekstremt gode
markedsførere. At vi her på berget kaller
stilperioden empire, keiserstilen, viser
hvilken innflytelse den hadde. Frontfigurene ble Napoléon og frue. Hennes smak
og interesse for hagebruk og ikke minst
roser fikk dermed ringvirkninger langt
utenfor Frankrike.
Frankrikes store botaniske rosarium,
La Roseraie du Val-de-Marne á L’Haÿ-les-

Roses har hele 13 ulike samlinger. Her er
det en egen avdeling som heter Malmaison. Det var etter forespørsel fra John
Ajalbert, som var kurator for Malmaison,
at Jules Gravereaux, som anla rosariet i
Haÿ, gjenskapte samlingen av roser fra
keiserinnens tid. Han benyttet anledningen til å plante en dublett av hver sort i
sin egen rosehage. Rosealleen, L’allée des
roses de la Malmaison, gir en opplevelse,
inntrykk og oversikt over rosesamlingen
til Joséphine.
Fra 1983 er det også blitt reetablert
rosesamlinger på Malmaison takket være
samlingen i Haÿ.

OASE FONTENER ER TYSKE KVALITETSPRODUKTER MED HØY YTELSE
OG LANG LEVETID

Keiserinnens faste bolig
Da Napoléon skilte seg fra Joséphine i
1810, fikk hun beholde keiserinnetittelen,
all gjeld ble slettet og hun fikk Elyséepalasset som bybolig i Paris. Dessuten
beholdt hun Malmaison som residens på
landet. Hun flyttet inn på Malmaison
dagen etter at skilsmissen ble annonsert,
og dette ble hennes faste bolig.
Det var også her hun tok imot tsar
Alexander den 23. mai 1814, etter Napoléons første fall. Det var vår, og
Joséphine ville vise ham parken. Hun var
ingen ungdom lenger, men fortsatt kjent
for sine skjønne skuldre. De to vandret
rundt i parken ned til Saint-Cucufa-tjernet. I stedet for å slenge et varmende sjal
over skuldrene, holdt hun det tynne sjalet
i albukrokene. Empiresommerkjolen kan
vel heller ikke sies å ha vært av de varmeste. Resultatet ble lungebetennelse, og få
dager senere døde hun.
Fra forfall til museum
Hvordan gikk det så med familie og
eiendom etter keiserinnens død?
Drift og vedlikehold i parken ble ikke
opprettholdt, og eiendommen begynte å
forfalle. Mange av de sjeldne plantene
ble imidlertid reddet ved at de ble flyttet
over til andre samlinger.
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OASE FONTENER
Statoil, Stavanger. Denne var ferdig 2002.
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Keiserinnens datter, Hortense, var gift
med en av Napoléons brødre. Hun ble
mor til Napoléon III.
Det var sønnen Eugène som arvet
eiendommen. Etter hans død i 1824 ble
den ved flere anledninger stykket opp. Da
Napoléons nevø var blitt Napoléon III,
kjøpte han eiendommen fra Spanias
dronning. Etter det andre keiserdømmets
fall i 1877 solgte den franske stat eiendommen. Da var den redusert til 500 dekar.
Daniel Osiris Iffla kjøpte slottet i 1896.
Parken omfattet da bare 60 dekar. Han
«restaurerte» eiendommen og donerte den
til den franske stat, som åpnet dørene til
museet Malmaison i 1905.
I dag er hovedhuset og parken bevart
som ett av tre minnemonumenter etter
Napoléon, med hovedvekt på Joséphine,
barna Hortense og Eugène, og for perioden
av Napoléons liv som general og konsul.
Rester av anlegget finnes innenfor gjerdet
til andre eiendommer samt i en større
skogspark, Forêt domeniale de la Mal-

Joséphine presenterer sine barn, Hortense og Eugène, og barnebarn, Napoleon Louis og Charles
Louis Napoleon, for tsar Alexander. Maleri av Hector Viger (1819-79), malt i 1864.
Kilde: Wikipedia Commons

MultiOne minilastere
Kompakt kraft for
allsidig bruk
• CSF MultiOne har en komplett serie
minilastere, 22 modeller fra 12 til 75 hk.
• Ideell for park-, hage- og idrettsanlegg,
landbruk, samt vei- og anleggsvirksomhet.
• Stort utvalg av redskap.
• Velkjent kvalitet og gjennomprøvde
produkter.

Industrivegen 16, Jessheim,
Telefon: 63 94 85 80, www.akershustraktor.no
EN DEL AV BR INDUSTRIER
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maison, med tjernet Saint-Cucufa. Glasshuset er ombygd til bolig, og sammen med
en del av parken går det under navnet
Château de la Petite Malmaison. Men det
er ikke lenger mulig å få øye på sorte
svaner.

Selv i dag framkaller restene etter den enorme parken noe av den stemningen Joséphine ønsket å
skape i sin engelske park. Her er fortsatt rester av slyngende stier og promenadeveier, alleer, beitemarker, det kunstige, meandrerende vannløpet, Saint-Cucufa-tjernet, små templer, broer og grotter.

Kart over parken ved Malmaison slik den ser ut i dag.

Svibler formerer seg fra innsiden
Verver Export-katalogene inneholder ikke bare detaljerte produktbeskrivelser,
men også små, interessante anekdoter fra blomsterløkbransjen, historiske
fakta eller morsomme eksempler. Her er én anekdote: Svibelen (Hyacinthus)
formerer seg fra innsiden, og når den begynner å vokse, henter den nødvendig
næring fra skallet. Svibelløk deler seg ikke på samme måten som påskeliljen
gjør, men produserer småløk. Selv om denne formeringsmetoden ble beskrevet allerede på 1700-tallet, ble den oppdaget ved en tilfeldighet. En mus
hadde gnagd nederst på en svibelløk, og da dyrkeren fant løken flere måneder
seinere, var den fylt med små løk. Det er derfor vi nå riller opp løkene, slik at
skallet på yttersiden av løkene er i kontakt med hverandre. Man kan oppnå det
samme ved å kutte av den indre delen av løkene eller skjære et kryss. Krysset
bør skjæres i en dybde på 1/3 del av løken. Slik gir én løk 35 til 60 småløk
(fedd). (Det tar imidlertid noen vekstsesonger før løkene blir så store at de
danner blomsterstand.)

Svibel blir formert med småløk og må utvikle seg i flere
år før de blomstrer. Arkivfoto fra Sandnes: Ole Billing Hansen
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Etterskrift
Kongen av Bayern tok godt vare på Eugène,
som var hans svigersønn. Eugène var tross
alt far til kongens barnebarn. Han ble gjort
til hertug av Leuchtenberg og fyrste av
Eichstätt. Via ham sitter ironisk nok
etterkommere etter Napoléons stesønn
som regjerende statsoverhoder i Luxembourg, Belgia, Nederland, Spania, Sverige
og Norge. Hun som ble omtalt som den
kreolske kokotten fra Martinique, er med
andre ord en av formødrene til de fleste av
Europas regjerende kongehus og til enda
flere av de falne monarker.
Og i Homansbyen i Oslo finner vi Norske
landskapsarkitekters forening i Josefines gate,
en gate oppkalt etter keiserinnens sønnedatter, som ble svensk-norsk dronning.
Noen kilder
Herman Lindquist 2005. Napoleon. Schibsted. 528
s. ISBN 9788251621571
Marie-Françoise Valéry 1997. Jardins de France
en fleurs. Taschen. (finnes også i engelsk og tysk
utgave)
www.roseraieduvaldemarne.fr
National Museum of the Château de Malmaison et
des Bois-Préau
HRH Princess Michael of Kent 2002. Josephine’s
garden. The Orient Express magazine Vol. 19: No. 1

Fysisk aktivitet gir økt fysisk og psykisk velvære. Vi kan sammen skreddersy deres aktivitetsanlegg.
Tlf: 23 39 66 80

E-post: kontakt@c-h.no

Vi er med på å forme neste generasjon gjennom meningsfull lek

BEDRIFTSOMTALE – NATURSTEIN

Naturstenskompaniet:

Hektisk aktivitet med
granitt til Jordal Idrettspark
- Mye av produksjonen hos oss er for tiden leveranser til det store idrettsanlegget
på Jordal i Oslo, sier daglig leder Jon Urdal i Naturstenskompaniet Norge AS til
park & anlegg under et besøk i bedriften i slutten av mars.
TEKST OG FOTO: OLE BILLING HANSEN

- Steinsagene er dataprogrammert og kan arbeide både om natten og i helgene, sier daglig leder Jon Urdal (t.v.) og medarbeider Simen Wiik.

Representanter for Rambøll Norge,
Skaaret Landskap og Bymiljøetaten i
Oslo, som står for henholdsvis planlegging, utførelse og eierskap til det nye
idrettsanlegget i Oslo øst har nylig
inspisert og sjekket at steinproduksjonen er i rute.
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For mange i grøntanleggssektoren er
kan hende Naturstenskompaniet et nytt
navn blant de norske steinleverandørene. De fleste kjenner imidlertid Jogra, og
det dreier seg om samme selskap med
nytt navn og de samme beliggenhetene,
men med noen nyansatte og ambisjoner

om gradvis ekspansjon. Navneendringer
ble gjort gjeldende fra 1. april i år.
Oppkjøp
Jogra har siden 2001 vært en del av
Naturstenskompaniet AB, et betydelig
konsern innen nordisk steinindustri. I

BEDRIFTSOMTALE – NATURSTEIN

betegnet som røykengranitt eller drammensgranitt. I sistnevnte brudd har
firmaet nylig fått fornyet konsesjon for
drift – se egen sak. All bearbeiding av
stein til salgbare uteromsprodukter
foregår på Hauge i Skjeberg, sør for
Sarpsborg. I tillegg har firmaet varelager
på Øra i Fredrikstad. Her blir importert
stein – både prosjektvarer og standardvarer – mottatt og distribuert til kundene. Den norske avdelingen av Naturstenskompaniet omsatte i fjor for 110
millioner kroner og har for tiden 30
ansatte. Virksomheten i det tradisjonsrike firmaet er som i Jogra og består i
bearbeiding av granitt og andre bergarter
til blant annet gate- og kantstein, plater,
mur, trapper, taktile belegg samt møbleringselementer og dekor i private og
offentlige uterom.
Spisskompetanse
Jon Urdal ble ansatt som daglig leder i
august i fjor. Han har erfaring fra ulike

FALLBARK
TOPPBARK
PRYDBARK
DEKORSTEIN
Bestill i dag!
Tlf: 33 38 18 10
ordre@nordicgarden.no
- Jeg er en forbedringsmann, sier Jon Urdal. Her presenterer han de to viktige materialene fra norske steinbrudd i Naturstenskompaniet Norge; grå iddefjordgranitt som «benk»
og rødlig røykengranitt klar til bearbeiding.

lengre tid har man ønsket at selskapene i
konsernet skal samordne navnene og
framstå med navn som sier mer om
hvilken virksomhet de driver med.
Naturstenskompaniet har 15 steinbrudd i Sør-Sverige og kontorer i Danmark, Litauen og Polen, foruten Sverige

og Norge. Til sammen omsetter konsernet årlig for ca. 500 millioner svenske
kroner. Det har om lag 300 ansatte. Den
norske avdelingen har steinbrudd i
Halden kommune, hvor det blir brutt
iddefjordgranitt, og i Røyken kommune,
hvor det blir hentet ut rødlig granitt

nordicgarden.no
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Naturstenskompaniet
International AB
Selskapet har hovedkontor i Kristianstad i Sør-Sverige og har følgende
avdelinger:
Steinbrudd – blokkstein:
Scandinavian Stone Naturstenskompaniet i Kristianstad med 85 ansatte
(120 mill. SEK)
Scandinavian Stone sp z.o.o i
Wrocław, Polen med 18 ansatte
(70 mill. SEK)
Stein til bygg og anlegg:
Naturstenskompaniet Sverige AB i
Kristianstad med 95 ansatte
(150 mill. SEK)
Naturstenskompaniet Norge AS i
Skjeberg med 30 ansatte
(110 mill. SEK)
Gravsteiner:
GRF Gravstenar AB i Sibbhult, Sverige med 15 ansatte (35 mill. SEK)
UAB Zybartuva i Vilnius, Litauen med
40 ansatte (15 mill. SEK)

norske industrivirksomheter, som Egmont, Schibsted og Arcus. Urdal er
opptatt av å se på forbedringsmulighetene i bedriften: - Vi viderefører og utvikler
svært mye verdifull spisskompetanse, og
jeg er opptatt av å ta alle våre kunnskapsrike ansatte på alvor. Som leder ønsker
jeg å være «coach» framfor «boss». De
ansatte skal være med på å peke ut
forbedringsmuligheter for å få mer flyt i
framstillingsprosessene. Jeg synes også
det er viktig å synliggjøre kompetansen i

Resirkulert vann blir brukt til kjøling under sagingen. Vannet blir samlet i sedimenteringsbasseng og brukt på nytt når steinpartiklene har falt til bunnen.

bedriften. Derfor har vi i forbindelse med
oppussing av møtelokalet satt av en vegg
til å henge opp de ansattes innrammede
fagbrev.
Forbedringspotensial
Urdal forteller at han i forbedringen av
bedriften vil bruke Lean-modellen. Den
norske versjonen av denne modellen
legger vekt på å skape forbedringskultur
ved å involvere ansatte, skape flyt i alle
prosesser og eliminere «sløsing». Det

skal gi forbedret lønnsomhet og økt
tilfredshet blant kundene. Urdal vil i
første omgang utvikle deler av anlegget
på Hauge til et «fyrtårn» for den norske
virksomheten i selskapet, med mål om at
forbedringene skal spre seg til de øvrige
norske avdelingene. - Vi ønsker å satse
mer på prosjekter innen park, anlegg og
bygg og bidra med skreddersydde løsninger for kundene. Vi forsterker derfor
markedsførings-, logistikk- og prosjektdelene av virksomheten, sier daglig leder,
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Det er imponerende dimensjoner over de diamantbesatte sagbladene som
brukes til å sage granitt.
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som et par dager etter intervjuet med
fagbladet er på tur til Trondheim for å
intervjue søkere til en stilling som skal
styrke lokalkontoret der.
Helse, miljø og sikkerhet
I både steinbrudd og under bearbeiding
av stein, som saging og ulike overflatebehandlinger, er det arbeidsoperasjoner
med potensielt høy risiko. Derfor er gode
rutiner og sikkerhetsregler svært viktig i

en slik bedrift. Firmaet har gjennomført
risikovurdering i alle anlegg og av alle
prosesser. Det blir gjennomført vernerunder to ganger årlig sammen med
hovedverneombudet. Både støy og støv
gir potensiell helserisiko, så hørselvern er
påbudt, og alle som jobber med overflatebearbeiding av stein, bruker støvmaske.
Lærebedrift
I fjor høst godkjente Østfold fylkes-
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kommune Naturstenskompaniet Norge
AS som lærebedrift. - Steinbransjen er
lokal og samlet sett liten i Norge, sier
Urdal. - Derfor er det svært viktig med
lokal rekruttering. I samarbeid med
Kalnes videregående skole planlegger vi
fra august i år å ha to lærlinger. På skolen
vil de følge undervisningen i bygg- og
anleggsteknikk. Allerede nå har vi to
elever fra skolen inne til såkalt faglig
fordyping. Lærlingeløpet vil bestå av
enten ett år på videregående skole pluss
tre år i bedriften vår, eller to år i skole
pluss to år hos oss i steinbrudd og bearbeidingsanlegg.
Ungdommene i bedriften har tilgang
til mye solid kompetanse innen bearbeiding av stein. Her er flere ansatte med
lang fartstid og mange års erfaring. Den
som vil lære steinbearbeidingsfaget har
derfor mye kunnskap å hente her.
Jogra har hatt tradisjon for å ta imot
vgs-elever innen bygg og anlegg og
landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudenter fra NMBU for orientering
og omvisning i anlegget. - Dette blir
selvsagt videreført. Jeg regner med at

det er til gjensidig nytte, sier Urdal,
som møter mulige framtidige kunder,
men også øker studentenes forståelse
for et viktig naturprodukt og byggemateriale.
Kortreist stein
- Vi tror kortreist naturstein vil bli mer
etterspurt i årene som kommer, framholder Urdal. Han viser til at skandinavisk
stein er miljøvennlig på grunn av begrenset transportvei og at mange planleggere
og byggherrer etter hvert legger større

vekt på miljøkonsekvenser ved bruk av
byggematerialer.
En fordel med lokalprodusert stein er
nærheten til markedet. - Dersom det
mot formodning skulle oppstå en feil ved
produktet og det må erstattes, vil det ta
seks til åtte uker å få erstatningsstein fra
Kina eller India. Men norsk bearbeidet
stein vil vi kunne levere på kort tid. I det
hele tatt vil vi satse mer på service
overfor kundene. En permanent service
med «steinhogger på bil» blir en del av
løsningen vår, avslutter Jon Urdal.

Ønsker å ta ut 60.000 kubikkmeter
granitt i Røyken
Naturstenskompaniet AS har fått konsesjon for utvidet drift av steinbruddet i
Høgåsen på Spikkestad. Ifølge selskapet er størrelsen på̊ arealet det skal utvinnes
fra, om lag 45 dekar. Det er noe mindre enn området som er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel for Røyken kommune.
Naturstenskompaniet AS anslår at totalvolumet innenfor uttaksområdet er ca.
60.000 kubikkmeter. Omfanget av uttaket vil kunne variere med markedet, men
selskapet forventer å ta ut omtrent 1.500 kubikkmeter granitt årlig. Granitten skal
primært brukes til bygg og anlegg.
På Høgåsen kan man finne spor som vitner om steinhugging fra minst 150 år
tilbake. I 1925 ble den ene delen av dagens brudd kjøpt for å drive uttak av stein.
Deretter økte virksomheten betydelig, og på det meste arbeidet omkring 150
mann i steinbruddet. Røykengranitt er blant annet blitt benyttet i British Museum i
London, flere bankbygninger i Italia og et praktbygg i Durban i Sør-Afrika.
Jogra Steinindustri AS startet produksjon i Grønseth-bruddet på 1980-tallet, i
den nordlige delen av Høgåsen steinbrudd. A/S Granit drev Gjersøen-bruddet sør
på eiendommen. Firmaet produserte granitt blant annet til Norges Bank. I 1990
overtok Jogra Gjersøen-bruddet, og bruddene blir i dag drevet som ett brudd.
Steinbruddet i Høgåsen er ett av noen få gjenværende steinbrudd i Norge der det
blir produsert norsk granitt til utemiljø. Røykengranitt har hatt stor betydning blant
annet til bygging av flere kulturbygg her i landet. Det siste store prosjektet hvor det
er benyttet røykengranitt, er Tordenskjolds terrasse i Studenterlunden i Oslo.
Jogra / Naturstenskompaniet sto for
levering av stein til Tjuvholmen i Oslo.
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Kilde: Naturstenskompaniets konsesjonssøknad gjengitt i Røyken og Hurums Avis 30. november 2018

Ask for a

Klatresikre sikkerhetsnett leveres med 45 x 45 mm masker på nedre del (2m)
og 100 x 100 mm masker på øvre del av nettet (3m). leveres komplett med stolper, fundament, vaier og alt for montering. vi formidler hjelp til montering.

Verdens største leverandør produserer de beste el-biler til Anleggsgartnere / Parker, Campingplasser,
Havner, Idrettsanlegg- og haller, Gårdsbruk, Kirkegårder, Havneanlegg, Verft,
Produksjonsanlegg og ellers
der det passer med en snerten
el-bil (eller bensindrevet).

TREPORTRETTET

Kastanjefruktene er piggete, gulgrønne frøhus med ett til fem brune frø inni. Bladene er karakteristisk blanke og grovtannete.

Edelkastanje
(Castanea sativa Mill.)
I grøntanleggsbransjen bruker vi ofte navnet «kastanje» om arten hestekastanje (Aesculus
hippocastanum). Enda vanligere er det å høre blant allmennheten – som i visen «Når kastanjene
blomstrer i Bygdø allé». Men blant botanikere og dendrologer er kastanje ensbetydende med
representanter i kastanjeslekta (Castanea), og vanligst blant de tolv artene er edelkastanje (C. sativa).
TEKST OG FOTO: OLE BILLING HANSEN

Det er viktig å vite om denne forskjellen,
for det er frøene fra edelkastanje – kastanjenøtter – som er spiselige, mens
frøene hos hestekastanje er svakt giftige.
Ristede kastanjenøtter er snacks som blir
tilbudt på gater og torg i Sør- og Mellom-Europa om høsten.
Kastanjeslekta hører til bøkefamilien
(Fagaceae) og har likhetstrekk med bøk.
Edelkastanje har trolig sitt opphav i
området fra Balkan til Lilleasia og NordIran, men arten har i dag et større
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utbredelsesområde. Trærne kan bli
opptil 30-40 meter høye med bred krone
og stammetverrmål mer enn fire meter,
men her i landet blir de sjelden over 10
meter høye. Stammen har ofte skrudd
vekst og tydelige furer og barkåser.
Kvisten er kraftig og kantet av nedløpende striper fra bladfestet. Tidlig i sesongen er kvisten brunlig fiolett og har
tettstilte, lyse korkporer. Vinterknoppene er 3-6 mm lange, spisse og har bare
tre-fire knoppskjell. Unge skudd og

bladundersiden er filthåret, men behåringen forsvinner i løpet av sommeren. Bladoversiden er glinsende grønn.
Bladene er 12-25 cm lange, lansettformet, grovt tannet og med mange parallelle nerver.
Blomstringen kommer i juli. Raklene
kan inneholde blomster av begge kjønn.
De nederste raklene på skuddet er lange
og består vanligvis bare av hannblomster.
Lengre oppover på skuddet dannes
kortere rakler. De nederste blomstene på

TREPORTRETTET

Frittstående kastanjetrær får bred krone.

Kultivaren Castanea sativa ‘Variegata’ er én av
flere med brokete blader innen denne arten.

I juli blomstrer kastanjetrærne. Det er hannblomstene i lange, hengende rakler som er
mest synlige under blomstringen.

disse er hunnlige, mens de øvre kan være
hannlige. Hannraklene er 15-30 cm
lange med grønnlig hvite og duftende
blomster, mens rakler som i hovedsak
består av hunnblomster, bare er 4-6 cm
lange. Hver hunnblomst er liten og
uanselig. Frøhusene er derimot 4-7 cm
lange, piggete og gulgrønne. I hvert

frøhus finnes det én til fem kastanjebrune frø som er 2-3 cm lange. Ved modning
sprekker frøhuset opp i fire deler slik at
frøene blir fri og kan spres. Arten er for
øvrig tilpasset vindpollinering.
Edelkastanje har trolig vært dyrket i
mer enn 3000 år på grunn av de spiselige
nøttene, men arten er også et verdifullt
tømmertre i Sør-Europa. Trevirket skal
være sterkere mot råte enn eikevirke,
men tykke stammer har lett for å sprekke
opp. Trærne er også vakre parktrær. Et
stort antall kultivarer er valgt ut til
nøtteproduksjon. Også kultivarer med
avvikende kroneform, bladfarge og
bladform finnes, men slike er svært
sjelden plantet her i landet. Arten blir
formert med frø, mens kultivarene blir
podet på en grunnstamme av arten.
Edelkastanje skal være svært tolerant
mot lave pH-verdier i jorda og tåler
planting på næringsfattig sandjord. Jorda
må imidlertid være godt drenert. Arten
vokser heller dårlig på kalkrik jord. I
Norge er den bare aktuell på steder med
varm, gjerne tørr sommer. Trærne blir
lett skadd ved lave vintertemperaturer.
Noen nøtteproduksjon kan vi dessverre
ikke regne med. Edelkastanje bør ikke
plantes ut over sone 3.
Kilder
Krüssmann, G. 1976. Handbuch der Laubgehölze, Bd. I. Parey, Berlin og Hamburg. 486 pp.
ISBN 3-489-71222-6
Langschwager, L. (red.) 1997. Havens planteleksikon – træer og buske. 674 pp. ISBN
87-7464-020-8 (Bind 1)
More, D.; White, J. 2005. Trær i Norge og
Europa. Damm, Oslo. 831 pp. ISBN 82-0408517-6
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Anleggsjord og klimaregnskapet
Anleggsbransjen må ta medansvar for framtidas klima. Jordhåndtering er
en viktig del av dette. En god start er et bevisst forhold til myrjord.
TEKST: AGNAR KVALBEIN

Mange seriøse jordleverandører produserer kompostbasert anleggsjord. Arkivfoto: Ole Billing Hansen

Jordsmonnet i verden inneholder tre til fire
ganger mer karbon enn atmosfæren (Batjes
1996). Utslipp fra jordsmonn har bidratt med
en stor del av de menneskeskapte klimagassutslippene. Det er vanskelig å finne gode data
som skiller mellom avskoging og endret
praksis i jordbruket, men mange studier viser
at moldinnholdet, og dermed karboninnholdet, i dyrket jord går ned. En viktig årsak er at
bøndene pløyer oftere og dypere. Det øker
luftinnholdet i jorda, og mer oksygen gir
raskere nedbryting av det organiske materialet. Dermed frigjøres CO2.

tilsvarer en million biler (Stortingsmelding
14 2015/2016). Beregninger gir grunnlag for
hevde at CO2-utslippet fra et dekar dyrket
myr utgjør 600-800 kg karbon pr. år (Grønlund et al. 2008).
Anleggsgartnerbransjen håndterer mye
myrjord og torv. Sammen med potteplanteprodusenter og hagesenterkunder bidrar
bransjen til store utslipp av CO2. Det er
beregnet at torvindustrien tar ut 330 tusen
kubikkmeter i året (Magnussen og Ruge
2017), men jeg har ikke sett tall for hva
anleggsbransjen bidrar med.

Myrjord og torv
Her i Norge har vi sett samme utvikling som
ellers i verden. Dette er godt dokumentert
for åkerjorda på Østlandet (Riley og Bakkegard 2006). Dyrking av myr har fått mer
oppmerksomhet fordi utslippene fra 63
tusen dekar jordbruksjord er så store at de

Anlegg på myr
I Norge er nesten 9 % av arealet definert
som myr, og dette gir store utfordringer.
Spesielt på Vestlandet og i kystnære strøk
er det nesten umulig å føre fram en vei
eller anlegge en gravplass uten å gå ut på
myrområder.
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Noen prosjekter, der det er bygd oppå
myra med duker og tilkjørt mineraljord,
har vist at dette ikke er gode løsninger.
Mineraljorda blir ikke tilstrekkelig drenert
for at plantene skal trives og vokse, og
bæreevnen til myra er ofte så dårlig at
myrtorva tyter opp når den blir belastet
med mineraljord. (Jeg viser til egne erfaringer fra golfbaneprosjekter.) Da gjenstår
det kostbare alternativet, som er å kjøre
bort myra og fylle området med stein og
mineraljord.
Den torva som blir gravd opp, har verdifulle egenskaper og blir derfor ofte brukt lokalt
til å forbedre jordsmonn, gjerne som topplag
ved reetablering av vegetasjon etter inngrep.
Jordprodusentene har, de fleste steder, tatt
imot torv med glede. Resultatet av anleggsvirksomheten blir nedbryting av torv, og det
meste av karbonet i myra ender i atmosfæren
i løpet av de neste 50-100 åra.

JORD

Hva er budskapet til vår bransje?
Vi må gjøre jordhåndteringen mer klimavennlig. Korte transportavstander er viktig,
men i første rekke må vi håndtere myrjorda annerledes. Her er tre konkrete tiltak
som bestillere og planleggere kan gjennomføre:
• Still krav om torvfri anleggsjord ved
bestilling. Da vil markedsverdien for
torv bli redusert.
• Forlang at myrjord blir erstattet med
kompost som jordforbedringsmiddel
(toppjord) ved terrenginngrep.
• Planlegg gode massedeponier for
konservering av myrjord som en del av
prosjektbeskrivelsen.
• Egne massedeponier for myrjord
innebærer bruk av daler og søkk, og
oppdemming som sikrer høy grunnvannstand. Trolig vil myrjord som ikke
tidligere er dyrket, gi gode forutsetninger for reetablering av naturlig myrvegetasjon. Det gir tilbake verdifulle
biotoper som er viktige for mange

truede arter. Se nyttige referanser i
rapporten om restaurering av myr (Weldon og Grønlund 2016).

Utvinning av myrtorv til planteproduksjon og
-etablering er blitt et hett miljøspørsmål på
grunn av nedbryting og frigjøring av karbondioksid til atmosfæren. Arkivfoto: Ole Billing Hansen

Sideeffekt
Disse tiltakene vil ha en positiv sideeffekt.
Det blir økt etterspørsel etter kompost til
innblanding i toppjord, og fordi kompost
oftest er mer næringsrik enn torv, bør
andelen reduseres i forhold til torvinnblanding. Det er flott, for på lang sikt vil lavere
moldinnhold øke anleggsjordas evne til å
binde karbon fra atmosfæren gjennom
fotosyntesen.
Planter som ikke har rikelig tilgang på
nitrogen, vil investere mye i rotvekst, og
det er særlig døde røtter som på lang sikt
bidrar til å øke moldinnholdet i jordsmonnet. Men det er begrenset hvor mye
organisk materiale som kan bindes i
mineraljord. I Norge er vanlig moldinnhold i mineraljord tre til fem prosent.
Det er derfor en fordel om vi reduserer
moldinnholdet i anleggsjord til dette

Vi leverer alt av grønn infrastruktur!
Korte leveringstider - rimelige priser!

Ferdigplen - Sedum - Vekstjord - Grønne tak

678 76 490 - 905 50 638
www.gressenteret.no - post@gressenteret.no
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Klimaavtrykket
av å spa opp én
kubikkmeter torv
Om en torvmyr i gjennomsnitt inneholder 40 % tørrstoff (det varierer med
dybden og mye annet) som består av
50 % karbon (Amha et al. 2010), betyr
det at hver kubikkmeter som tas ut vil
inneholde 0,4x0,5x1000 = 200 kg
karbon eller 730 kg CO2 (som er 3,65
ganger tyngre). Om vi forsiktig anslår at
80 % av karbonet vil bli oksidert og 20
% omdannet til stabil humusrest i jorda,
betyr det at hver kubikkmeter som tas
ut av myra, bidrar med 584 kg CO2.

nivået. Det er tilstrekkelig til å etablere
god plantevekst dersom partikkelstørrelsen på mineralene er godt sammensatt, det vil si at den har god tekstur.
God kompost
Det har kommet mange seriøse

jordleverandører på markedet de siste åra.
De bidrar på en god måte til det grønne
skiftet. Biologisk avfall råtner ikke lenger
ned som tilfeldige kvisthauger i terrenget
eller som matavfall i store søppelfyllinger,
men bringes ut igjen som kortreiste og
verdifulle humusprodukter. God kompost
gir betydelig bedre vekst enn torvinnblanding.
Fremdeles mangler vi erfaring og
kunnskap om anleggsjord, siden jordsmonn utvikler seg over mange år.
Dagens anleggsjord kan egentlig ikke
vurderes før det er gått 15 til 40 år og
fiberstrukturen i det organiske materialet er borte. Da har forhåpentligvis god
plantevekst bidratt til å utvikle anleggsjorda til godt jordsmonn.
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Totalleverandør av lekeplasser,
utviklet i Telemark.

Se vårens
nyheter på
sove.no

Søve AS
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IKKE LA
DEG STOPPE

DESIGNET FOR Å GI STILLE
OG EFFEKTIVT ARBEID OVERALT
Den batteridrevne ryggsekkblåseren 550iBTX gir ytelse på høyde
med bensindrevne konkurrenter. I tillegg til klasseledende kraft,
imponerende blåsestyrke, ergonomisk design og lave
vibrasjonsnivåer får du også drift uten avgasser og betydelig
mindre støy. Dette gjør at du kan jobbe på offentlige steder når om
helst, uten å forstyrre noen. Les mer på husqvarna.no

HUSQVARNA 550iBTX
 N,  m/s,  dB(A), , kg.

FAGUS rådgivning
er en abonnementstjeneste for
aktører i grøntanleggssektoren.
Her deler vi noen aktuelle spørsmål
og svar. Mer informasjon om FAGUS
finner du på FAGUS.no

Fra innskuddene i

FAGUS Spørsmålsbank
Klatreplanter
for bruk i fjellet
Spørsmål:
Vi skal etablere en høy støttemur på
fjellet, og ønsker å bruke klatreplanter
til å kle deler av muren. Er det noen
klatreplanter for grøntanlegg som kan
brukes på høyfjellet, altså 860 meter
over havet?
Svar fra Inger Hilmersen, FAGUS-rådgiver innen Busker og klatreplanter –
valg, etablering og skjøtsel:
Om dette er et spørsmål om å bruke
stedegne arter, er det ingen klatreplanter
med norsk opphav som kan fylle funksjonen til fjells. På fjellet har du en rekke
lave arter med utoverliggende vekst
(einer, vier, m.fl.) som eventuelt kan
brukes, men disse vil ikke klatre på en
mur. Da må du i så fall sørge for at det er
vekstbetingelser i hulrommene, noe som
øker risiko for frostsprengning i muren.
Klatring på mur er en «krevende»
øvelse for planter, og det er nok en grunn
til at klatre- og slyngplanter er mest
vanlig i bedre klimaområder. Dersom
anlegget ligger slik til at det kan brukes
ikke-stedegne arter, vil jeg anbefale
villvin. Den mest hardføre er klengevillvin (Parthenocissus inserta syn. P. vitacea).
Denne arten fester seg med slyngtråder
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Bildetekst: Villvin på en husvegg i vinterkalde Rena. Arkivfoto: Ole Billing Hansen

til stengler, tråder og liknende. Klatrevillvin (Parthenocissus quinquefolia) har
hefteskiver og fester seg til underlaget
uten hjelp.
Det finnes flere viltvoksende klatreplanter i Norge, men de fleste er tilpasset
lavlandsklima. Bergeføy har festerøtter;
vikke og flatbelg bruker slyngtråder;
skogranke har bladskaft som danner varige
kroker, mens de andre er slyngplanter og
har slyngende stengler. Mange er stauder
som fryser ned til bakken hver vinter:

vivendel (Lonicera periclymenum)
bergeføy, bergflette (Hedera helix)
humle (Humulus lupulus)
slyngsøtvier (Solanum dulcamara)
skogranke (Clematis sibirica)
snyltetråd (Cuscuta europaea)
timiansnyltetråd (Cuscuta epithymum)
åkervindel (Convolvulus arvensis)
strandvindel (Calystegia sepium)
vindelslirekne (Fallopia convolvulus)
flatbelg (Lathyrus sp.)
vikke (Vicia sp.)

Optimal lagring av matjord
Spørsmål:
Vi er i ferd med å bygge på en større
tomt. Deler av denne tomta består av
dyrka mark som er skavet av. Matjordas
dybde er mellom 50 og 60 cm. Vi er blitt
lovet at jorda skal tilbakeføres ved
reetablering av arealene. Min bekymring
er lagringsforholdene for denne jorda,
fordi den vil bli lagret i 4-5 år før utomhusanlegget blir etablert. Mitt spørsmål
er hvordan matjorda best mulig kan
lagres i denne perioden?
Svar fra Erik Joner, FAGUSrådgiver innen Jord, miljøgifter og
forurensning:
Riktig lagring av matjordlaget er viktig
for kvaliteten av jorda etter lagring. Men
lagring innebærer flere dilemmaer og vil
alltid føre til en viss forringelse, som
nedgang i moldinnhold og redusert
jordstruktur fordi nedbryting av mold
går sin naturlige gang styrt av temperaturen, mens tilførsler i form av planterester (inkludert røtter og såkalte roteksudater) ikke vil skje eller vil være sterkt
redusert.
Det vanlige er å legge slik jord i ranker

på ca. 2,5 m høyde i flatt terreng. Da
sikres en rimelig lufttilgang til jorda, den
vil være lite utsatt for å bli vasket bort,
og noe plantevekst (ugras) som vokser på
rankene kan tilføre litt planterester og
«mat» for jordlivet. I løpet av 4-5 år vil
jorda likevel synke sammen og bli mindre luftig, og moldinnholdet vil gå litt
ned på grunn av naturlig nedbryting.
Dette er umulig å unngå.
Underlaget som rankene legges på, er
ofte dyrket mark eller arealer der det er
et matjordlag fra før. Dette matjordlaget
vil sørge for drenering av nedbør som
faller på rankene, men denne dreneringsevnen kan bli redusert for hvert år
på grunn av pakking og redusert biologisk aktivitet i den stedegne jorda, noe
som skyldes tildekking med rankene. Å
legge drensrør i bunn av rankene kan
være gunstig både for rankejorda og
jorda under. Jorda som rankene legges
på, vil på samme måte som jorda i
rankene, få redusert moldinnhold over
tid på grunn av naturlig nedbryting av
organisk materiale.
Forringelsen av jord lagret i ranker og
jord som blir dekket av ranker er likevel
ikke større enn at begge som regel kan
bringes tilbake til nær opprinnelig

tilstand i løpet av anslagsvis halvparten
av det antall år rankene har ligget.
Forutsetningen er at flytting og tilbakelegging av jorda skjer på en skånsom
måte. Unngå pakking/kjøring på våt jord!
Og videre at jorda blir tilsådd og drevet
forskriftsmessig etterpå.
Sjiktvis lagring og tilbakelegging er
helt vesentlig for et godt resultat: Overflatejorda, de øverste om lag 25 cm, må
lagres og tilbakelegges som et eget sjikt,
mens dypere jord, fra 20 til 100 cm, må
lagres for seg og legges tilbake som
underlagssjikt uten å pakkes ved tilbakelegging av dette og av øvre sjikt. Det er
mye mer å hente på kvalitet av flyttet/
tilbakeført jord når det gjelder å få
maskinførere til å skille jordsjiktene
presist, lagre dem hver for seg og legge
dem tilbake skånsomt, enn det er av å
gjøre tiltak med lagringsforholdene.
Blandete sjikt og pakking under tilbakelegging kan gi katastrofale resultater og
jord som kan gi store problemer i 10 år
eller mer, særlig om leirinnholdet er
>10-15 % og jorda er våt under håndtering. Jorda må være (nær) smuldringstørr/lagelig, både under fjerning/
rankeopplegging og under tilbakelegging.

STUBBEFRESERE I MANGE STØRRELSER FRA CARLTON
Carlton SP 5014 TRX
Liten, men kraftig stubbefreser fra Carlton. Motoren ( 44 hk
Kubota diesel) er montert over fresehjulet der den trengs og med
Carltons nye fresehjul( 52,5 cm i diameter) har denne maskinen
stor kapasitet. Tennene byttes/slipes enkelt på plass på maskinen
så dette gir svært lave driftskostnader. Maskinen er radiostyrt og
veier 880 kg. Sveiper 1254 cm sideveis og tar 27.5 cm
under bakken. Beltene kan kjøres ut og inn.
Carlton SP 4012D
Carlton Stubbefreser fra USA. Hjulgående med
2 eller 4 hjulstrekk. 33 (44)hk Kubota diesel. Radiostyrt og med avtakbare tvillinghjul som standard.
Freser 33 cm under bakken og 86 cm over bakken.
Fresehjulene fra Carlton (Carlton Razor cut wheel)
tar vesentlig større kutt pr. sveip og er en revolusjon
for stubbefresere.

Carlton SP 7015 TRX
Stubbefreser med meget stor kapasitet. 66 hk
Kubota diesel motor gir stor kraft til beltedrift
og fresehjul. Beltene kan kjøres inn og ut for å
gjøre den stabil eller smal. (122-89 cm bred)
Fresehjulet er 66,5 cm i diameter . Det sveiper
175 cm bue, freser 38 cm
under bakken og 109 cm
over. Vekten er 2 460 totalt
. 346 cm lang og 155 cm
høy. Fjernstyring er
standard.

Anton’s Timber AS
Tlf: 908 86 491 - www.anton.no - E-post: anton@anton.no

park & anlegg 04 2019 61

GRØNTANLEGG

Nordens park ligger i handelsområdet vest for Halden sentrum.

NORDENS PARK
– en ny bypark i Halden
Lørdag 23. mars ble en liten park åpnet ved Høvleriet handelsområde i Halden.
I forbindelse med Foreningen Nordens 100-årsjubileum har foreningen tatt initiativ til å
etablere en park med lekeplass i området rundt Lise Amundsens skulptur «Sekelskiftet».
TEKST OG FOTO: OLE BILLING HANSEN

Kunstnerens skulptur ble avduket i
2005 i forbindelse med hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen fra
Sverige. Ved skulpturen har det vært
en enkel lekeplass og plen, men parken
har nå fått en ansiktsløftning og nytt
innhold.
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Vennebenker og vennskapsbyer
Med oppgraderingen har lekeplassen i
tillegg til huske og andre enkle lekeapparater fått lekebåten Bjørg finansiert ved en
gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Innsatte
i Halden fengsel har laget to vennebenker
som er plassert på hver side av skulpturen.

Benkene er gitt av henholdsvis Østby
eiendom og Tista eiendom. Veiskilt viser
retning og avstand til Haldens tre nordiske
vennskapsbyer; Skövde i Sverige, Sastamala i Finland og Ringsted i Danmark.
«Sekelskiftet» har i en periode vært uten
lys, men dette er nå rettet på. En rekke

GRØNTANLEGG

En oppslått bok i granitt har sitat fra den finske dikteren Kaarlo Sarkia
(1902-1945). Teksten er innledningen i ett av hans mest kjente dikt, som
i norsk oversetning lyder omtrent: «Ikke vær redd for livet, ikke fornekt
dets skjønnhet».

tidligere ikke hatt noe navn, men etter forslag fra foreningen vedtok
hovedutvalget for samfunnsutvikling og kultur i fjor vår at parken
skal hete «Nordens park». Parkvesenet i Halden har stått for opparbeidingen, som blant annet inkluderer oppgradering av kanter og

BENDERS MARK
BENDERS MEGAWALL
Lise Amundsens skulptur «Sekelskiftet» var en gave i forbindelse med
hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen. Den har fått selskap av to
vennebenker.

Megawall er en støttemur både for det private og offentlige.
Kommer i 2 typer, Prosjekt med 4° helling, og Garden som
er rett. Megawall Prosjekt kan bygges opp til 12 meters
høyder med riktig forankring.

Foreningen Norden
Foreningen ble etablert den 2. april 1919. Formålet var å
styrke samarbeidet på tvers av grensene i de nordiske
landene. Foreningen er partipolitisk uavhengig og arbeider i
tillegg til nordisk samarbeid med å øke forståelsen av kultur
og språk på tvers av grensene. Alle de nordiske landene har
sin landsforening. I tillegg er det lokallag mange steder i
medlemslandene. Foreningen i Halden er et av landets
største lokallag med 235 medlemmer. Lokallaget feiret
80-årsjubileum i 2016.

sponsorer har bidratt til finansiering av parken og den jubileumskonserten som ble arrangert på kvelden samme lørdag.
Stedsvalg
Stedet mellom Tista senter og handelsbyggene på Brygga var ett av
flere som ble vurdert da Foreningen Norden Halden foreslo en park
med lekeplass som markering av hundreårsjubileet. Området har

www.benders.no
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gangveier, samt montering av skilt, lekeapparater og fallunderlag. Finishen ble planering og tilsåing av plen der det var behov.
Nordens Dag
Datoen for åpning av den nye parken, 23.
mars, er ikke tilfeldig valgt, for denne dagen
blir regnet som Nordens Dag. Helsingforsavtalen, som iblant blir kalt «Nordens
grunnlov, ble undertegnet i Helsinki den
23. mars 1962. Avtalen regulerer det
offisielle samarbeidet mellom de nordiske
landene. Under åpning av parken holdt
generalsekretær Espen Stedje i Foreningen
Norden tale, og det var taler og gaveoverrekkelser ved representanter fra Haldens
vennskapsbyer. Det ble også plantet et
kirsebærtre til minne om åpningen.
Leder Bjørg Jacobsen i lokalavdelingen
er opptatt av at den lille parken skal
framstå velstelt og lover å passe på at
parken blir holdt i orden.
Lekebåten Bjørg vil bli tatt godt imot av barna.
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Et prisvinnende system for trening
Design KAUPPI & KAUPPI

nola.se
Hovedkontor: Repslagargatan 15b Box 17701 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 1960
Salg/showroom: Skeppsbron 3 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 171190 5 E:headoffice@nola.se

Nytt fra norske uterom

REDIGERT AV OLE BILLING HANSEN

FLISA
Elevene fikk velge ny huske til parken
En fredag i begynnelsen av mars fikk elevene ved Flisa skole sin
første innføring i demokrati. De fikk bestemme hvilken type
huske som skal settes opp i familieparken, som ligger mellom
Åsneshallen og Kiwi på Flisa. Grenderådet har lenge ønsket å
sette opp en ny huske i parken og mente barna burde få være
med på å avgjøre hvilken. - Vi har søkt penger i flere år, og spart
opp slik at vi skulle få nok til et nytt lekeapparat. Det koster
ganske mye med forskriftens krav til underlag, sier Hilde
Heggelund i Grenderådet, som har syntes det mangler et tilbud
for de litt større barna – de i barneskolealder.
Rådet har plukket ut tre forskjellige husker barna kunne velge
mellom. Huskene var alle slik utformet at barna kan sitte på og
huske, eller bare skravle eller spise matpakke. Blant de tre
alternativene viste opptellingen et klart flertall for husken
Swingboat. Den fikk 164 stemmer, mens Superline fikk 28
stemmer og Fuglerede 35 stemmer. Dermed er det klart at det
blir en Swingboat på lekeplassen på Flisa.
I tillegg til grenderådets 65.000 kroner, som de har fått i flere
omganger fra Landsbyen Flisa, har de fått 30.000 fra Grue
Sparebank.
Glåmdalen 7. mars

og legge til rette for en god arena elevene kan bruke i friminuttene på skolen og utenom skoletid, skriver Trond Stenvik i
rådmannens innstilling til saken. Vedtaket kom i formannskapet 12. mars.
Det nye uteområdet er utarbeidet i samarbeid med Blom
arkitekter. I fjor høst samlet arkitektene elever og ansatte ved
skolen for å kartlegge behovene ved skolen. Med bakgrunn i
innspillene er arealet blitt delt inn i åtte ulike temaområder.
Det er blant annet sommerpark, skateområde, idrettspark,
lekepark, ballspillområde og frisbee-park.
Det vil også bli etablert 30 nye parkeringsplasser mellom et
nytt bussområde og fylkesveg 17. - Det vil bedre trafikksikkerheten i området, skriver Stenvik, som stipulerer en pris på 2,3
millioner kroner, mens rammen for uteområdet er satt til 6,9
millioner.
Rektor Sara Kværnø Saugen jubler over millioninvesteringen:
- Dette vil gi elevene en ny hverdag. Nå får elevene områder
som er tilpasset de ulike aldersgruppene, og det er helt fantastisk, sier rektor og legger til: - Området blir også tilgjengelig på
ettermiddag og kveld, så jeg håper det vil bidra til mer aktivitet
og bli en positiv samlingsplass for hele kommunen.
Namdalsavisa 14. mars

FÆRDER
Vil forbedre mulighetene for friluftsliv på øyene

OVERHALLA
- Elevene får en ny hverdag
Overhalla kommune vil investere til sammen 9,2 millioner kroner i
nytt uteområde og parkering ved Overhalla barne- og ungdomsskole.
- Det er et stort behov for å ruste opp uteområdet på skolen

Kommunestyret i Færder kommune vil bruke halvannen million kroner til investeringer på friluftstiltak i år. Innenfor investeringsbudsjettets ramme vil følgende tiltak bli prioritert:
1. Universelt utformet toalett på Randineborg (600.000 kr)
2. Skilting på Verdens Ende og Østre Bolæren (220.000 kr)
3. Lekeplass på Rosanes (280.000 kr)
4. Fullfinansiering av lekeplass på Østre Bolæren (100.000 kr)
5. Nytt renovasjonssystem på Torødstranda og Munkholmen
(300.000 kr)
Politikerne i teknisk hovedutvalg behandlet saken på sitt siste
møte og gikk enstemmig inn for rådmannens innstilling.
Dersom alle de prioriterte tiltakene blir gjennomført, vil det bli
bedre tilrettelagt for friluftsliv på disse stedene i år.
Lokalavisen Øyene 13. mars

RAUFOSS
Arkitektkonkurransen Europan 15 er i gang

Illustrasjon: Blom arkitekter
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- Vi håper det kommer noe spennende utenfra – fra noen som
tenker på en annen måte enn oss, sa arealplanlegger Kjersti
Flatraaker rett etter at startsignalet gikk for den femtende

arkitektkonkurransen Europan. «Den produktive byen» er stikkord
for årets konkurranse. Raufoss er ett av 50 steder unge og fremadstormende arkitekter i Europa kan tenke nytt om. For å kunne
delta i konkurransen må arkitekten være europeisk og under 40 år.
Juryomtale i konkurransen kan bety mye i deltakernes CV.
Arkitekter som velger Raufoss, skal finne gode, helhetlige
løsninger for sentrumsområdet. Det omfatter Amfi, Brubakken,
Hunnselva og deler av Industriparken og Storgata. I mai vil
ordfører Leif Waarum og arealplanleggere ta imot de arkitektene som vurderer Raufoss som sin oppgave. Bidragene skal være
levert innen 29. juli. Publikum vil trolig få se forslagene i en
utstilling før vinneren blir kåret 2. desember. Juryen består av
anerkjente arkitekter fra inn- og utland. Kommunen er ikke
forpliktet til å realisere vinnerforslaget, men den kan velge å
bruke hele eller deler av bidraget.
Arkitektene får en 25 siders oppgavetekst som introduserer
dem for Raufoss. Løsningen i konkurranseområdet skal harmonere med den øvrige delen av tettstedet. De store grunneierne i
området er kommunen, Raufoss Næringspark og Raufoss
Utvikling. I tillegg vil eierne av forretningsbyggene langs deler
av Storgata bli omfattet av konkurransen.
Oppland Arbeiderblad 19. mars

STORD
Ny hovudvassleidning gav oppussing ved Storavatnet
Buvika på Valvatna, Vassenden ved Nedre Litlabø, og grøntanlegget
på Litlabø ligg alle rundt Storavatnet på Stord. Dei siste vekene har
dei vore under vøling og oppussing etter eit større prosjekt i regi av
Stord kommunalteknikk.
Med ei kostnadsramme på om lag 30 millionar kroner har ei ny
hovudvassleidning sidan august komme på plass i Storavatnet
mellom Buvik og Vassenden. Prosjektet er no i sluttfasen. I desse
dagar held entreprenøren Vassbakk & Stol på med siste finpussen.
Dei har også vøla opp grøntanlegget på Litlabø, sidan dette blei
brukt til logistikk under prosjektet.
- Mykje av desse areala blir jo brukt av ålmenta, og me har difor
hatt som mål om å fjelga områda til ein betre stand etterpå, seier
prosjektansvarleg Ronny Augustson i Stord kommunalteknikk.
Ikkje berre turgåarar er nøgde med dei nye anlegga. Nabo og
grunneigar Lars Olav Litlabø rosar kommune og entreprenør for
arbeidet: - Staden har blitt svært flott. Dei har rydda opp og stelt
til, så her fortener kommunen verkeleg skryt, seier Litlabø. - Mellom anna har kommunen laga asfaltveg heilt ned til strandanlegget, dei ordnar opp i krysset ved Litlabøvegen, og vegen har fått nye
lyktestolpar. Standarden har rett og slett blitt heva i området.
Sunnhordland 24. mars

OSLO
Ny midlertidig lekeplass i sentrum

Illustrasjon: Landskaperiet

Oslo kommune kjøpte Myntgata 2-kvartalet ved Akershus
festning i 2017. Nå blir det arbeidet med planer for å bygge
en videregående skole på eiendommen. Men det tar tid, for
tomta må omreguleres. I mellomtiden blir det bygd en
leke- og aktivitetsplass som skal dekke 340 kvadratmeter.
Den skal etter planen stå ferdig allerede i juni. Lekeplassen
er tegnet av Landskaperiet AS og vil være dominert av en
lang rekke med husker på et felles stativ. Huskene får ulik
utforming. I tillegg blir det sandkasse og noen mindre lekeapparater for de minste barna. Dessuten blir det plass til
treningsapparater på plassen.
Planen er en del av kommunens prosjekt «Bilfritt byliv», som
blant annet har som mål å gjøre sentrum mer barnevennlig.
- En by som er bra for barna, er bra for alle, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen.
Leke- og aktivitetsplassen er en midlertidig løsning, men vil
minst ble stående fram til januar 2022. Prosjektet vil koste ni
millioner kroner.
Aftenposten 29. mars

KRISTIANSAND
Etter to år blir kong Haakon friskmeldt
For to år siden falt statuen av kong Haakon VII ved et uhell
ned i kålrabisteinene på Torvet. Kongen er i disse dager til
rekonvalesens i verkstedet til Bronseskulptur AS på Helsfyr i
Oslo. - Alle gode krefter jobber for at den skal stå på sokkel 17.
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Nytt fra norske uterom

mai, sier kulturdirektør Stein Tore Sorthe i Kristiansand
kommune.
Nå er det tre og et halvt år siden den høyreiste statuen så
ut over Øvre Torv sist, med unntak av den fatale snarvisitten
i april 2017. Statuen ble fjernet og tildekket i desember
2015, da Torvet parkeringshus skulle bygges. Etter at prosjektet var fullført, skulle den løftes tilbake på plass, men da
løsnet den fra sokkelen. Dermed fikk bronsestatuen et ublidt
møte med steinene. Monarken fikk seg en knekk, for venstre
bein kollapset, mens det høyre løsnet fra platen som statuen
sto på. Andre deler ble også skadet, blant annet hatten og
hattebremmen. Det var behov for en omfattende reparasjon.
Prisen for å reparere kongestatuen er foreløpig ukjent, og
kostnaden blir uansett dekket av entreprenørens forsikringsselskap.
Etter at reparasjonen er utført, skal statuen vaskes og renses, og bokstavene får ny forgylling. Denne jobben koster
rundt 100.000 kroner, noe kommunen tar på sin kappe.
Statuen er utført av skulptøren Per Palle Storm og ble avduket
i juni 1951 i forbindelse med byens forsinkede 300-års jubileum.
Fædrelandsvennen 27. mars

HYBRIDGRESS
Et rimelig alternativ
 Perfekt til «trøblete»
områder
 Lang levetid


Tlf: 4832-3248 - www.chp.no
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FJELL
Hundre millioner på oppgradering av gravplasser
Med utvidelsen av kirkegården på Landro har Fjell kommune
brukt totalt hundre millioner kroner på oppgradering av alle
gravplassene før kommunesammenslåingen er et faktum.
På Landro er det nå kommet på plass 770 nye gravsteder, 220
plasser for urner og i tillegg gravsteder for folk med andre livssyn.
Den nye gravplassen vil etter planen bli tatt i bruk i oktober. Da
skal alle gravplassene i Fjell kommune være oppgradert.
Med utvidelsen på Landro skal det være nok kapasitet på
gravplassene i dagens Fjell kommune for de neste tretti årene,
mener rådmann Steinar Nesse.
Overvann har vært et stort problem på gravplassene, spesielt
på Foldne. Der har pårørende opplevd å komme til oversvømte
graver. Også ved Fjell kyrkje er det ryddet opp.
De totale kostnadene med arbeidet på Landro er om lag 30
millioner kroner. Sartor Maskin har utført arbeidet. Utenom
selve gravplassen inngår om lag 400 meter vei og fortau, ny
vannledning frem til krysset mot Vindenes, og nytt klokketårn.
Vestnytt 2. april

ARRANGEMENT

The gardens of Appeltern inneholder 200 visningshager.

Namls årsmøte 2019 i Amsterdam
Det er regionene som på omgang bestemmer hvor årsmøtets skal legges. Region sør valgte Amsterdam som
arena for årsmøte 2019. Datoen ble satt 14 dager senere enn normalt i håp om å møte våren disse dagene.
TEKST OG FOTO: TOR JØRGEN ASKIM

Det var et lykkelig valg, for 28. til 31. mars i
Nederland ble et solid møte med våren.
Torsdag 28. mars var det befaringer i
Amsterdam by med bærekraft som tema.
Følget på nærmere 80 personer besøkte to
anlegg: Hovedkvarteret til Abn Amro og
Park 20|20.
Gjenbruksarkitektur
Donker Groen med 700 ansatte er en av
Nederlands største virksomheter innen
anleggsgartnerbransjen. En representant
viste oss rundt i anlegget som var designet
for gjenbruk. Gjenbruksarkitektur er blitt et
begrep som brukes om den nye kompetansen
for denne typen anlegg. I prinsippet var
anlegget leid ut for en periode på 15 år med
en like lang vedlikeholdskontrakt. Etter
denne perioden blir behovet for fornyelse og
utvikling av anlegget vurdert. Ved en større
endring vil det meste av anlegget kunne få et
nytt liv et annet sted. De samme prinsippene
blir brukt for anleggets bygninger – spennende muligheter vi kan lære mye av.
Vugge til vugge
Bygningene og landskapet på Park 20|20 er
basert på designfilosofien Cradle to Cradle®
der helsen og velferden til mennesker står
sentralt. Park 20|20 viser den største
samlingen av sertifiserte C2C-materialer i

verden. Alle bygningene er forbundet med
gode, åpne grøntområder, med rensesystemer
for gråvann og veksler for varme- og kjølebehov. Takene er utstyrt med solcellepaneler for
parkens energibehov. Biomangfoldet blir
stimulert ved å velge riktige planter til grøntområdet. Nyttevekster dyrkes til bruk i
kantinen. Cradle to Cradle® designfilosofi
basert på bærekraft er utviklet av William
McDonough og Dr. Michael Braungart.
Omviseren, Mattijs van Dalen, hadde selv
deltatt i etableringen av anlegget.
Gruppearbeid og årsmøte
Fredagen var satt av til gruppearbeid med de
to temaene Rekruttering av bedrifter til
Naml og Strategi for Naml og medlemsbedriftene i arbeidet med å konkretisere FNs
bærekraftmål til konkurransefortrinn. Det
ble arbeidet godt i gruppene, og det kom
fram gode forslag til begge temaene. Resten
av dagen var satt av til årsmøteforhandlinger
hvor det blant annet ble valgt nytt styre.
Fram til neste årsmøte har styret følgende
sammensetning: Styreleder Stein Wikholm,
nestleder Rune Tangen og styremedlemmene Tim Fosvold og Ruben Høye. Varamedlemmer til styret er Karsten Egeland Raddatz og John Thronsen.
Under årsmøtemiddagen ble en overrasket
Tore D. Carlsen tildelt Namls hedersbevis

for sitt store engasjement for faget. En
populær og velfortjent pris til Tore!
Visningshager
Lørdag var det besøk i flere anlegg. Det
største prosjektet vi besøkte, var The gardens
of Appeltern – et stort område som inneholder 200 visningshager. Dette er et flott
anlegg som gir mye inspirasjon. Med sine
160.000 besøkende årlig er det det største og
mest besøkte anlegget for visningshager i
Europa. Resten av dagen inneholdt flere
befaringer og foredrag med landskapsarkitekt Nico Wissing. Han fortalte om sitt
konsept for målt og dokumentert bærekraft,
utviklet av en gruppe nederlandske eksperter. Det er et verktøy til planlegging og
oppgradering av bærekraft. Her møtte vi
også lærlingen Andreas Kvamme fra Anleggsgartnermester Wikholm. Han gjennomfører en spennende praksisperiode hos Nico
Wissing. For den som hadde energi til det,
ble søndagen benyttet til ytterligere opplevelser i en spennende by med flott vårvær.
Nettsider
Besøk følgende nettsider dersom du vil lese
om de omtalte stedene:
Abn Amro https://circl.nl/themakingof/en/
Park 20|20 http://www.park2020.com
Appeltern: https://appeltern.nl/en/ 
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Figur 1. Bøketrær lever vanligvis i opptil 150 år. Men mange klarer seg fint til 200, 300 eller 400 år. De fleste i Gamle Mosvannsparken har
stammeomkrets omkring to meter, men det finnes flere bøketrær i Stavanger med fire meter stammeomkrets. En av det største i Europa ligger
i Nåås Slottspark i Sverige. Den har stammeomkrets på om lag 7,5 meter og er trolig omtrent 300 år. I Storbritannia finnes det mange med høy
alder og én med nesten 10 meter i stammeomkrets (Plas Newydd). Foto: Roy Mangersnes

Bevaring av verdifulle trær
i bymiljø med gravefrie metoder
Store trær blir ofte skadet i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Gravefrie metoder blir
mer og mer brukt når rørtraseer krysser veier, jernbanespor eller elveløp. Som arborister bør
vi anbefale metoden oftere for å unngå tap av verdifulle trær.
TEKST: JOSE GONZALEZ PLAZA, ARBORIST, STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF

70 park & anlegg 04 2019

TREPLEIE

Gamle Mosvannsparken er et stort,
praktfullt grøntområde som ligger knappe tre kilometer fra Stavanger sentrum.
Samlet størrelse er om lag 360 dekar.
Området er rester av edelløvskog som før
i tiden dekket store deler av lavlandet i
Sørvest-Norge.
Visuelle og biologiske kvaliteter
Det dominerende treslaget er bøk, men
andre treslag finnes også, blant annet alm,
lind, ask og lønn. De høye trekronene gir
silhuettvirkning i landskapet og danner en
vakker ramme om innkjøringen til Stavanger fra vest. Trærnes alder kan godt ha
passert 150 år. Stammedimensjonen til
noen av trærne indikerer at de kan være
enda eldre (Fig. 1). Bilder fra dette området i 1937 viser allerede på den tiden store
trær med bred krone (Fig. 2a).
De biologiske kvalitetene i området og det
tilgrensende parkområdet Mosvannet er
svært høye. Det er flere regionalt og nasjonalt viktige forekomster her, blant annet
flere rødlistede plantearter. Området er på
mange måter i en svært sårbar posisjon som
et av Stavangers viktigste naturområder.
Overvannet skal håndteres
I løpet av 2019 skal Stavanger kommune
gjennomføre byggeaktivitet i kanten av
parken. Overvannshåndteringen fra det
nærliggende boligområdet skal forbedres.
Overvannet skal ikke lenger fylle avløpsrørene, men vil bli ledet gjennom et
sedimenteringsbasseng og en bekk, før
det blir ført ut i Mosvannet (Fig. 3).
Graving og byggeaktivitet i nærheten
av gamle trær er risikabelt. Gamle, store
trær tåler dårlig tap av rotsystem. Nedsatt vitalitet og ustabile trær kan observeres etter kort tid.
I likhet med i andre store byer i Norge
har utbyggingspress ført til tap av verdifulle og gamle trær i parker og andre grøntområder i Stavanger. Renovering og
fornying av vann- og avløpsnettet har også
fjernet eller skadet mange trær i byen.
Unngår grøfter
For å unngå å skade eller felle trær i dette
prosjektet har Stavanger kommune valgt
å bruke gravefri metode (også kalt NoDig) for traseen som går fra sedimenteringsbassenget til åpent utløp. Enkelte

2a

2b

Figur 2a og b. Fly- og satelittfoto viser Gamle Mosvannsparken i 1937 og 2017. Den røde ringen
viser området hvor prosjektet blir gjennomført. Kilder: Norge i bilder og Google Earth

trær vil likevel bli felt for å gi plass til
sedimenteringssandfang og gropene for
boreutstyret.
Gravefrie metoder blir brukt i alle
større byer i Norge og øvrige Europa.
Faktum er at det finnes lang erfaring og
spisskompetanse på dette fagfeltet i
Rogaland. Metodene blir ofte brukt i
boligområder, under elver, veier og
jernbaner. Men de har til nå ikke vært
vanlige å bruke for å unngå skade på
verdifull vegetasjon.
Trefaglig vurdering
Jeg foretok tilstandsvurderingen av trærne i forbindelse med detaljprosjekteringen. Konklusjonene i den trefaglige
vurderingen er at de fleste trær er i god
helsetilstand og at rotsystemet ligger

svært høyt. Trebestandet er tett med
lukket kronetak, noe som gjør at trærne
avlaster hverandre i vind, og den samlede mengden røtter forankrer trærne
godt. Beslutningen om å bruke gravefri
metode (Fig. 4) er etter min oppfatning
korrekt, og det er grunn til å takke alle
de involverte for denne avgjørelsen.
Allerede for seksten år siden anbefalte
arborister og naturforvaltere i Norge å
bruke rørpressing og fjellboring for å
unngå skade på trærne (Hagen et al.
2003). Men faktum er at metodene ikke
brukes så ofte som ønskelig. Økende
urbanisering gjør behovet for gravefri
teknologi mer nødvendig enn tidligere.
Med hensyn til vern av grøntstruktur har
Stavanger kommune valgt denne metoden. Valget vil ha mindre konsekvenser

Figur 3. Slik blir «Nye Mosvannsparken». Ifølge Stavanger kommune vil jobben koste om
lag 11 millioner kroner. Illustrasjon: Egil Børøen
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Gravefrie
metoder / NoDig
Styrt boring i løsmasser muliggjør
etablering av nye rør uten graving.
Metoden blir mer og mer utbredt, både
fordi den er miljøvennlig og anvendelig.
Hammerboring eller fjellboring
utføres i kombinasjonsmasser, morene
og fjell. Med denne metoden etableres
nye rør uten å grave eller sprenge.
Tunnelering er en framgangsmåte
for etablering av store rør, uten behov
for å grave en grøft. Rørene etableres
fra pressegrop og skyves inn i massene ved hjelp av store, hydrauliske
sylindere.
Horisontalboring i fjell har utviklet
seg mye i Norge de siste årene.
Årsaken er behovet for framføring av
nye vann- og avløpsledninger i ulendt
terreng.
Rørpressing. Til denne metoden blir
det som regel benyttet varerør i stål
fra 219 mm og opp til 1220 mm, men
det trykkes også 1420 mm og 1600
mm. Presselengden er normalt opp
til 60 meter.
Kilde: ABC for gravefri framtid
(Olimb 2018).

Dybde i meter

Figur 4. Å bevare verdifulle trær i bymiljø krever
velvilje, tverrfaglig samarbeid og et felles mål.
Legg spesielt merke til dybden på rotsystemet.
Hos de fleste gamle trær er påleroten gått
tapt eller den er redusert i størrelse. Opptil 80
prosent av røttene finnes i den øverste meteren
av jorda. Illustrasjon modifisert fra Harris et. al.
(2004) og Matheny et al. (1998)

for omgivelsene. Mange gamle, store
trær – mer enn 50 individer med stammeomkrets på omtrent to meter – vil
sannsynligvis få minimal påvirkning etter
gjennomført prosjekt.
På treets premisser
Utgravingen, planeringen og grøftingen
som skjer i forbindelse med bygging eller
installasjon av infrastruktur under bakken,

Figur 5. En maskin som kan bore eller presse rør med diameter 10 cm. Den blir drevet av én
mann og kan enkelt transporteres med en tilhenger eller lett lastebil. Det tar 45 minutter å bytte
hodet fra pressing til boring, dersom grunnforholdene krever dette. I bakgrunnen står noen trær
i kanten av Gamle Mosvannsparken. Foto: Jose Gonzalez Plaza
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skader røtter betydelig. Å bevare enkelttrær mens byggingen pågår krever velvilje
og tverrfaglig samarbeid med oppdatert
kunnskap og et felles mål (Fig. 5).
Prosjektets byggekostnad har vist seg å
bli 20 prosent dyrere ved å velge gravefri
metode sammenlignet med konvensjonell graving (pers. medd. prosjektleder
Vannessa Venema). Beregningen har da
ikke tatt i betraktning alle de skadene
som følger etter graving i nærheten av
gamle trær. Trærne her kan godt leve i
100 år til, og de kan dermed takseres til
en verdi av mellom hundre og to hundre
tusen norske kroner for hvert tre. I et
helhetlig perspektiv kan konvensjonell
graving koste dyrt. Det kan bli erstatningskrav etter skader, og summen kan
kalkuleres av arborister ved å bruke
anerkjente metoder som VAT03,
ALNARP eller NORMA GRANADA.
Konklusjon
Gravefrie løsninger er en bærekraftig
teknologi. Metodene innebærer lavere
utslipp fra anleggsmaskiner i form av
redusert massetransport, reduserte
ulemper knyttet til støv og har dessuten
normalt en kortere gjennomføringstid enn
tradisjonell graving. Miljømessig er dette
en formidabel teknologi, men også økonomisk og juridisk sett er den positiv.
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ARBEIDSGIVERS OPPGAVER

Rett til fri på inneklemte dager
En inneklemt dag er en arbeidsdag som faller mellom en
bevegelig helligdag og en helg. For mange vil fri på disse
dagene medføre langhelg og en lengre periode med fri.
TEKST: ADVOKAT CAMILLA SCHRADER ROANDER, NHO MAT OG DRIKKE

Fleksitid
Fleksitid er en form for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden der arbeidstakeren
gis mulighet, innenfor visse grenser, å
opparbeide seg plusstid. Avtalen er at
plusstimene senere skal tas ut som arbeidsfri for at den gjennomsnittlige ukentlige
arbeidstiden, over en gitt periode, skal bli
lik avtalt ukentlig arbeidstid eller den
ukentlige arbeidstiden for gjeldende

arbeidstidsordning. Om en ansatt kan ta ut
plusstid, og således ta fri på inneklemte
dager, vil avhenge av hva som er regulert
om uttaket av plusstimer/fri i arbeidstakerens eller bedriftens fleksitidsavtale.
Avspasering
Arbeidstakere som har jobbet overtid,
kan inngå skriftlig avtale med arbeidsgiveren om at overtidstimene helt eller
delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et
avtalt tidspunkt. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 10-6 (12). Overtidstillegget
kan ikke avspaseres, men må utbetales.
En mulighet for å få fri på inneklemt dag
er at arbeidstakeren avtaler med arbeidsgiveren å avspasere på en inneklemt dag.
Ferie
En tredje mulighet for fri på inneklemte
dager er å avtale ferie med arbeidsgiveren.
Hovedregelen er at det er arbeidsgiver som

El-sparkesyklene* inntar byen
De to selskapene Tier og VOI tilbyr denne våren elektriske utleiesparkesykler til hovedstadens innbyggere og besøkende. Lysegrønne eller rosa
sparkesykler er å se over alt, for disse har ingen faste stativer. De blir bare
forlatt når låneren ikke lenger har bruk for den. Via en app på mobiltelefonen kan man låse opp sparkesykkelen og benytte den i den tiden man
leier den. Leien inkluderer en fast pris pluss en avgift pr. minutt. Sparkesyklene er lydløse og har en toppfart på 20 kilometer i timen. Når man ikke
trenger sykkelen lenger, kan man sette den fra seg hvor man vil. Tjenesten
skal i utgangspunktet fungere slik at noen tar med seg sykkelen hjem og
får betalt for å lade den, men det ser ut til at de fleste syklene bare blir
forlatt ved nærmeste vegg eller annet støttepunkt. Noen sykler blir bare
liggende på fortauet. Ytterligere ni selskaper ønsker å tilby slike sykler.
Nå reagerer blant annet Norges Blindeforbund. De har mottatt flere
henvendelser fra medlemmer som er blitt påkjørt. De stillegående syklene
kommer overraskende på folk og er generelt vanskelige å legge merke til
når de kommer bakfra. Henslengte sykler utgjør også stor snublefare.

bestemmer når ferien skal tas. Har arbeidstakeren fylt 60 år, er ferielovens utgangspunkt at det er arbeidstakeren som bestemmer når ekstraferien skal avvikles så lenge
arbeidsgiveren varsles minst to uker i
forveien. Foreligger det enighet eller
arbeidsgiveren har gjennomført ferieplanlegging og fastsatt ferien, kan enkeltdager
med ferie legges på inneklemte dager.
Annen avtale med arbeidsgiver
Det er ingenting i veien for at arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om at
arbeidstaker tar fri én eller flere av de
inneklemte dagene. Det er viktig at slike
avtaler gjøres skriftlig og at det framgår
hva som er grunnlaget for at arbeidstaker
får fri. Gis arbeidstaker fri uten at det
foreligger grunnlag for det, vil dette være
en form for permisjon uten lønn, og da
må avtalen regulere adgangen til å trekke
den ansatte i lønn for fridagene.
Illustrasjonsfoto: Ole Billing Hansen

Utgangspunktet er at inneklemte dager er
ordinære arbeidsdager. Arbeidstakeren
kan ikke kreve å få fri på inneklemte
dager. Skal arbeidstakeren kunne ta fri på
en inneklemt dag, må det foreligge et
grunnlag som gir arbeidstakeren en
anledning til å ta fri. Grunnlaget kan være
fleksitid eller uttak av plusstid, avtale om
avspasering, innvilget ferie eller en annen
avtale med arbeidsgiver om fri på en eller
flere av de inneklemte dagene.

*Egentlig er sparkesykler et lite presist begrep, for man trenger ikke lenger å sparke for at sykkelen skal komme seg fram.
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PRODUKTER OG TJENESTER

ITALIENSKE MINILASTERE BLIR INTRODUSERT PÅ
DET NORSKE MARKEDET
EuroPRO AS lanserer minilastere fra den italienske kvalitetsprodusenten Cast Group, skriver daglig leder Sven Ledaal i
en pressemelding. Det dreier seg om Castloaders, som er
den tradisjonelle varianten av kompaktlastere, og Worky
Quad, som er en glidestyrt modell betjent i stående posisjon.
Den italienske produsenten fokuserer på kvalitet, velkjente
komponenter, liten svingradius og god løftekapasitet.
De første modellene i Norge vil være både dieseldrevne
maskiner og elektriske modeller. Alle modellene bruker samme
redskapsfeste som andre kjente merker på det norske markedet.
EuroPRO, som har base i Orre på Jæren, har ambisjoner
om å satse videre innen landbruks- og industrisektoren. I
2017 overtok de agenturet for MOI gjødselhandteringsprodukter og industriprodukter.
FORD INTRODUSERER ECOGUIDE
Ford introduserer nå en ny og unik teknologi for
nyttekjøretøyer. Den hjelper sjåføren til å kjøre mer
økonomisk, skriver bilprodusenten i en melding. EcoGuide gir
informasjon som gjør at sjåføren unngår unødvendig
nedbremsing, selv når sjåføren ikke ser hindringer i veibanen.
- Alle har opplevd en kraftig nedbremsing når en sving er
litt skarpere enn man trodde, etterfulgt av en akselerasjon for
å komme opp i hastighet igjen. Med Fords EcoGuide får du
hjelp til å unngå denne typen nedbremsinger. Det sparer deg
for både stress og drivstoff, sier salgssjef for nyttekjøretøy i
Ford Motor Norge, Johnny Løvli.
Teknologien bruker nyttekjøretøyets satellittnavigasjon for å
forutse situasjoner og gir tips for å takle disse på en mest
mulig drivstoffeffektiv måte. Sjåførens kjøremønster blir
analysert, og i instrumentpanelet får man gode råd for å kjøre

billigst mulig. Ved å bruke EcoGuide kan man redusere
drivstofforbruket med opptil 12 prosent.
Ford vil først introdusere EcoGuide på nye 2-tonns Transit,
Transit Custom og Tourneo Custom fra midten av 2019.
VERVER EXPORTS HØSTKATALOG 2019
Tema for katalogen er Kreasjon. Teamet hos Verver utvikler hvert
år nye blomsterløkblandinger og sammensetninger av ettårige og
flerårige planter – alt sammen testet i praksis hos kundene, skriver
firmaet i en pressemelding. «I firmaet vårt i Heerhugowaard
trenger vi også å skape nye logistikkløsninger på grunn av økende
antall kunder og den korte leveringstiden for produktene. Det er
produktene og kundene våre som forplikter oss til å innovere!»
Høstkatalogen 2019 inneholder nyheter som:
Tulipa clusiana ‘Annika’ utmerker seg med frodig blomstring.
Hver løk produserer tre til fem livlig rosa blomster.
Påskelilje ‘Joyce Spirit’ har små, oransje trompeter med
riflete kanter og hvite blomsterblader som blir gule i innerst.
Tulipa fosteriana ‘Oracle’ (bilde) har ekstremt strålende farger.
Sorten trenger ikke sol for å skinne. Blomstene er røde med
innslag av gull – man kan ikke unngå å legge merke til den.
Verver-blandingen «Touche Douceur» er en ren svart-hvitt
blanding med et subtilt innslag av den rosarøde tulipanen
‘Cartouche’. Blandingen gir gode resultater når den står for
seg selv, men også når den blir satt sammen i en gruppe med
hvit bunn og en anelse rosa, for eksempel stemorfiol,
tusenfryd eller forglemmegei, skriver Verver Export.
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PRODUKTER OG TJENESTER

NY MILJØVENNLIG SUPERABSORBENT FRA WÜRTH
Würth lanserer en ny, miljøvennlig, luktfri universalpolymer
superabsorbent. Har du en 4-kilos boks i beredskap, kan du
absorbere hele 40 liter olje, heter det i meldingen. Skulle man
brukt granulat til samme jobben, ville det gått med omtrent
180 kilo.
Olje, bensin eller diesel som fjernes, er spesialavfall som
skal leveres i henhold til forskrift: - Det er stor forskjell på å
levere 45 kilo i forhold til 220 kilo med spesialavfall, både rent
praktisk og når det gjelder økonomi, understreker produktsjef
kjemi Henning Sørensen hos Würth.
Produktet har svært gode egenskaper. Det hvite, luktløse
pulveret absorberer alle typer væsker – alt fra blod til flytende
såpe, olje, maling, matolje, bensin og diesel. Pulveret
etterlater ikke flekker.
- Du kan la pulveret absorbere mens du gjør andre ting, forteller
Sørensen. Eller du kan bruke en kost for å jobbe pulveret inn i
sølet, og du vil oppleve rask effekt. Ved vanlig bruk for å ta opp
søl er det bare å strø pulveret over sølet. Du starter i ytterkant for
å stoppe renningen, så jobber du deg inn mot lekkasjens senter.
Den kompakte, firkantede emballasjen tar liten plass og hører
naturlig hjemme i ambulanser og hos legevakten, på skip og
gårdsbruk, i verksteder, verft og mekanisk industri, hos brannvesenet, bilredning, havner og flyplasser, og selvfølgelig hos alle
typer håndverkere, heter det i meldingen fra Würth.

KRAFTIG, BATTERIDREVET RYGGBLÅSER FRA HUSQVARNA
Husqvarna 550iBTX er en kraftig, velbalansert, ergonomisk og batteridrevet ryggblåser,
heter det i en melding fra produsenten. Ryggblåseren er utviklet med tanke på profesjonelle hage- og parkarbeidere. Blåsekapasiteten er på imponerende 21 Newton.
Motoren er børsteløs og har høyt dreiemoment, noe som gir økt effektivitet og
pålitelighet, samt redusert støy og lengre levetid.
- Det finnes få batteridrevne ryggblåsere på markedet. Ytelsen 550iBTX leverer, kan
sammenlignes med en 50 cc bensindrevet blåser. Men den har fordeler som lavere
utslipp, vibrasjoner og støynivå. Driftskostnadene vil også bli mindre enn med en
bensindrevet blåser, sier produktsjef Pierre Linquist i Husqvarna.
For å sikre god ergonomi har den nye blåseren et innebygd viftesystem som reduserer
vibrasjoner til et minimum. Selene sitter tett inntil kroppen og gir god fordeling av
vekten. I kombinasjon med det lave støynivået gjør dette det mulig å arbeide over lengre
tid og i offentlige omgivelser med støybegrensninger. Et nytt og intuitivt tastatur på
håndtaket viser batteristatus og kan betjenes med hansker.
Ryggblåseren 550iBTX har en ny funksjon kalt HMI (Human Machine Interface) som gjør
den enklere å bruke. I tillegg er den IPX4-klassifisert. Det innebærer at den er fullstendig
vanntett og at alle kabler er skjult. Dette gjør at 550iBTX kan brukes i all slags vær.

Sentrumsnært alpinanlegg i Oslo trenger oppgradering
Grefsenkleiva er omfattet av markaloven. Området der alpinanlegget ligger er ikke regulert til idrettsanlegg, selv om anlegget har
vært i bruk i mange år. Nå er det behov oppgradering, blant annet utskifting av heiser, og da må det på plass en formell regulering av området, som er svært mye brukt av barn og unge i bydelene omkring.
Reguleringsarbeid innenfor markagrensen er krevende og tar tid. Det er lagt opp til at noen små arealer med skog må ryddes,
men planene vil bli koordinert med planene om vern av gammelskogen i det samme området.
Planene for alpinanleggområdet tilsier foruten nye heiser, ny nedfart mot Årvoll, fjerning av ett bygg og oppføring av nye bygninger ved Årvoll og Trollvann. Naboer og interessenter vil denne våren få tilsendt en beskrivelse av hva som planlegges, slik at de
kan komme med innspill, skriver idrettsbyråd Rina Mariann Hansen i et leserinnlegg i Aftenposten 27. mars.

park & anlegg 04 2019 75

FAGMESSE

På Hagemessen 2019 viste Naml region øst fram en allsidig sammensatt inspirasjonshage.

Naml region øst bygde

inspirasjonshage til Hagemessen
Anleggsgartnere i Naml Øst gikk som tidligere år sammen om å bygge en inspirasjonshage til Hagemessen, som ble arrangert på Norges Varemesse 5.-7. april. Noen kreative
løsninger for hager og uterom ble presentert, og mange besøkende lot seg inspirere.
TEKST OG FOTO: OLE BILLING HANSEN

Årets hageanlegg var på om lag 300
kvadratmeter. Hagen besto av en rekke
ulike elementer og var designet av anleggsgartnerne, med innspill fra leverandørfirmaene som sponset inspirasjonshagen. I tillegg til anleggsgartnere i
medlemsbedrifter i Naml var det elever
fra anleggsgartnerlinjene på de videregående skolene Gjennestad, Hvam, Kalnes,
Lena/Valle og Kjelle som sto for byggingen i dagene før messen. Til sammen var
mer enn 100 elever med på byggingen.
- Elevene ble mer og mer inspirert etter
hvert som hagen ble bygd, forteller
Karsten Raddatz, som er styreleder i
Region øst. - Mot slutten ble det atskillig
lengre dager enn en vanlig skoledag, men
elevene sto på. En viktig del av innsatsen
her er nettopp å inspirere elevene, som
etter hvert skal ut i blant annet våre
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Landskapsingeniør Haakon Skaaret i Skaaret
Landskap og anleggsgartner Karsten Raddatz i
Hageform er svært fornøyde med oppslutningen
om årets hagemesse.

medlemsbedrifter i Region øst.
- Men vi ønsker selvsagt også å vise de
besøkende hva faglærte anleggsgartnere
kan bygge av hageanlegg. Under messen
demonstrerer vi og leverandørene ulike
typer belegg, brostein og murer – i

skifer, granitt, larvikitt og betong
– samt noen flotte, store trappetrinn.
For første gang på Hagemessen ble
det vist fram kvadratiske plater av
larvikitt i ulike farger. Ifølge Torger
Lingelem i Rocks of Norway er det flere
firmaer i Vestfold som ønsker å videreforedle vrakstein fra larvikittproduksjonen til brostein og plater for privathagemarkedet. park & anlegg har
tidligere omtalt noen, og i tillegg ligger
andre interessenter i startgropa.
Følgende leverandørfirmaer var sponsorer til årets inspirasjonshage: Minera
Skifer, Beer Sten as, Rocks of Norway as,
Asak Miljøstein as, Sigvartsen Steinindustri as, Folkvord planteskole as, Østfold gress as, Hole hagesenter as, Asak,
LOG as, Jakhelln as, Sika as og Brødrene
Dahl as.

Vei og Anlegg flyttes
Nordens største anleggsmaskinmesse flytter til Norges Varemesse på Lillestrøm i
2021. - Vi ønsker å fornye oss og skape noe nytt, men samtidig forvalte arven på
en best mulig måte. Derfor skal vi arrangere en enda bedre anleggsmaskinmesse i
mai 2021, sier direktør Tone L. Grøstad hos Maskingrossisternes Forening. - Messeverdenen har forandret seg, og det er ingen hemmelighet at vi har hatt relativt
store vær- og logistikkutfordringer der messen har vært arrangert tidligere, sier
Grøstad. Sammen med et utvalg av foreningens medlemmer ble det sett på
forskjellige løsninger for å gjøre Vei og Anlegg enda bedre, og valget falt på
Norges Varemesse.
Alle hallene på varemessen skal fylles med maskiner og utstyr for anleggsbransjen. I tillegg kan det bli åpnet for å benytte store uteområder.
Selv om Vei og Anlegg flytter, flyttes ikke tidspunktet for arrangementet. Tradisjonen med å arrangere messen om våren blir videreført, og i 2021 er Vei og
Anlegg lagt til dagene onsdag 5. til og med lørdag 8. mai.

Tone L. Grøstad, direktør i Maskingrossisternes
Forening og Trond Andersen, kundedirektør i
Norges Varemesse, gleder seg til å ønske
utstillere og besøkende velkommen til Vei og
Anlegg på Norges Varemesse i 2021.

Elsykler blir tillatt i Oslomarka
Regjeringen lar hver enkelt av de 19 kommunene som er omfattet av markaloven, selv avgjøre om de vil innføre begrensninger
på bruk av elsykler. Dermed vil det trolig bli tillatt å bruke elsykkel i noen av eller alle de berørte kommunene, som ligger i Oslo,
Akershus, Buskerud, Oppland og Østfold. Arbeiderpartiet foreslo sammen med SV og MDG å tillate elsykler bare på gruslagte
veier med fast dekke, men de tre partiene fikk ikke flertall for dette på Stortinget.
Kilde: Melding fra NTB i Aftenposten 27. mars

VÅRP
TID FOR
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V452T HD
3 Høy topphastighet - 28 km / t
3 Allsidig maskin med stor løftekapasitet
3 Mange bruksområder til alle årstider
3 Stort utstyrsprogram

Du finner oss på MEFA 2019
i tiden 10.-12. mai.
Vi sees på stand nr. 18-20.

Tlf. 62 33 06 60 - www.hymax.no

park & anlegg 04 2019 77

UTDANNING

Skole-NM 2019:
Elever ved Gjennestad vgs. ble vinnere av pokalen
Torsdag 11. april var det Østfold fylkeskommunes tur til å arrangere skole-NM i yrkesfag.
Anleggsgartnerelever fra seks videregående skoler konkurrerte om NM-tittelen på Kalnes.
Etter seks timers innsats var det klart for bedømming, og ved premieutdelingen om
kvelden ble laget fra Gjennestad kåret som vinner.
TEKST OG FOTO: OLE BILLING HANSEN

Det var Johanne Elida Kalager og Arne
Hangerhagen som halte seieren i land i
en svært jevn konkurranse. Dommerne,
anleggsgartnermester Tore Rafoss og
anleggsgartner Jon Fuglevik, fulgte nøye
med under hele konkurransen, som varte
fra kl. 0800 til 1400. De var imponerte
over elevenes innsats. - Det er alltid
noen detaljer å henge seg opp i når en
skal bedømme et slikt arbeid, sa de. - Det
gjelder for elevarbeider, like mye som
det gjelder anlegg vi selv utfører. Men
hovedinntrykket er bra, og innsatsen er
det ingenting å si på.
En spent heiagjeng bestående i
hovedsak av lærere, medelever og
sponsorer fulgte konkurransen gjennom vær som vekslet fra strålende sol
til heftige snøbyger. - Like viktig som
selve konkurransen, er forberedelsene,
var lærerne enige om. - Klassene har
fått utdelt oppgaven som skal utføres, i

Mesterskapet innebar seks timers konsentrert og innsatsfylt arbeid – her representert ved laget fra Mære vgs.

I kategorien Anleggsgartner var det Gjennestad vgs. ved Johanne Elida Kalager og Arne
Hangerhagen som mottok gullmedaljer og pokal. På annenplass kom Mære vgs representert ved
Morten Marthinsen og Endre Friheim, mens Lena/Valle vgs ved Henrik Strømsjordet og Maren
Andresen Røstadstuen kom på tredjeplass.
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god tid. Dette har bidratt til engasjement i klassen og motivasjon for
mange av utfordringene i faget. Hele
klassen har satt seg inn i oppgaven.
Andre elever enn de som deltar i
konkurransen, har sammen med
lærere og instruktører bidratt med råd
og tips til hvordan oppgaven skal løses.
De deltakende skolene Buskerud vgs,
Gjennestad vgs, Hvam vgs, Kalnes vgs,
Lena/Valle vgs og Mære vgs har hatt
noe ulik praksis med hensyn til hvilke
to elever som skulle representere
fylket. Der fylket har mer enn én skole,
er det blitt arrangert kvalifisering.
Ellers er det interessen for deltakelse
og tanker om hvem som jobber godt
sammen som ligger bak utvelgelsen av
dem som representerte skolen på
NM-dagen.
Etter at dommerne hadde finbedømt
arbeidene, var resultatlisten klar. Men

UTDANNING

Historisk samarbeid
for økt rekruttering

Hvert lag skulle bygge samme anlegg ut ifra utdelte tegninger. Her er
resultatet til Gjennestad videregående skole.

både deltakere og heiagjeng måtte vente noen timer på
medaljeseremoni og utdeling av pokal under et fellesarrangement for alle yrkeskategoriene i et hotell i nærheten. Alle deltakere fikk deltakermedalje, mens pokalen gikk til vinneren av
hver yrkeskategori.
Etter at selve medaljeseremonien var over, mottok de to
elevene fra Gjennestad gaver fra SOA og Naml.

Fredag 8. mars ble det skrevet en historisk samarbeidsavtale
mellom anleggsgartnerbransjen, Tvedestrand og Åmli videregående skole og Opplæringskontoret for Byggfagene i Agder.
Glenn Kruse, daglig leder i Opplæringskontoret for Byggfagene i Agder (OKAB), er svært fornøyd med at anleggsgartnerbransjen og kommunene i den østre delen av Agder nå
inngår et samarbeid med den videregående skolen og opplæringskontoret. Avtalen skal bidra til økt rekruttering til
anleggsgartnerfaget og medvirke til å synliggjøre mulighetene
innenfor faget. Dessuten kan avtalen føre til å sikre elevene
en arbeidsplass i et fag med muligheter for videreutdanning.
Følgende bedrifter er med i avtalen: Oveland Utemiljø AS,
Lundbergs Anleggsgartneri AS, Landskapsentreprenørene
AS, Garthe Grøntanlegg AS, OK HAGE AS og Tromøy Drenering og Hage AS.
Opplæringskontoret roser bedriftene for et allerede svært
godt samarbeid. Hvert år er det 14 løpende lærekontrakter
innen anleggsgartnerfaget, og Kruse forteller at det blir
skrevet sju lærekontrakter hvert år. Han understreker behovet
for flere anleggsgartnere og skryter av anleggsgartnerne i
Aust-Agder, som satser på lærlinger. Den nye samarbeidsavtalen garanterer for læreplass under visse forutsetninger.
Kilde: Tvedestrandsposten 14. mars

Din totalleverandør av nærmiljøanlegg

Terje Hausken
terje@safeplay.no / 911 64 969

Se mer på safeplay.no
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På besøk hos en lærling i Firenze
I storslagne omgivelser, nær åsene som grenser til Firenze og Toscana, har anleggsgartnerlærling Anita Winje tilbrakt våren i parken ved Villa Medici di Castello.
TEKST: LINE STENBRENDEN FOTO: SOA/PRIVAT

Villa Medici di Castello.

Anita er lærling hos SOAs medlemsbedrift 3Kløver i Trondheim. Hun er
utplassert gjennom Erasmus+ og Trøndelag fylkeskommune, der blant andre
Ståle Ertzgård er koordinator for utvekslingen. I midten av mars besøkte Ståle og
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Nina Pevik, fagkonsulent i SOA-Trondheim, Anita i Firenze. For de besøkende
fra Trøndelag ble Firenze en forsmak på
vår, da både tulipaner og kirsebærtrær
sto i full blomst.
- Det var utrolig hyggelig med

nordmenn på besøk. Tenk at de tok seg
tid til dette, sier Anita.
Etter én måned med språkskole
begynte Anita å jobbe i hagen ved Villa
Medici di Castello. Anita guider gladelig
sine norske gjester omkring i parken,

Parken med sitrus-samling om sommeren. Foto: Sailko / Wikpedia Commons

som er fylt med fontener, statuer, en
hemmelig hage med forskjellige urter
og en nyåpnet og nyrestaurert grotte
med røtter tilbake til 1500-tallet. I
parken finnes en fantastisk kolleksjon
av Citrus-trær, med hele 600 ulike
appelsin- og sitronslag. Alle trærne står
i potter, og noen eksemplarer er opptil
400 år gamle! Anita forteller at foruten
ulike planter har parken et rikt dyreliv.
- Jeg er gjerne omringet av firfisler,
skilpadden Arturo (som er veldig glad i
å spise sko), eller storken som tester
vannet i fontenen.

Fontenen i den nyrestaurerte grotten.

Gjennom Erasmus+-programmet
ønsker man å øke kunnskapene om
andre lands arbeidsmetoder, bedre
kulturell forståelse og utvikle språkferdigheter. Vi lar bildene tale for seg og
tenker Anita har hentet flust av inspirasjon med praksis i dette flotte italienske
landskapet. Nå er hun enda bedre rustet
til sin nært forestående fagprøve.
Vi ønsker Anita velkommen tilbake til
Norge, og lykke til med fagprøven!
Har du lyst til å lese Anitas reisebrev
fra Firenze, gå inn på våre hjemmesider:
www.soasenter.no.

Stauder til anlegg
• ,'.#-,..5/.0&5#5-./,5)!5*,3!,• ),-%5(./,*&(.,5.#&5/&#%50!.-$)(-.3*,
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Anita guider Nina gjennom den vakre italienske hagen ved Villa Medici di Castello.

Ljono Stauder
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Statens Gartnerskoles første kuld
(utdrag ved redaksjonen)
Statens Gartnerskole avholdt mandag den 31te mars sin
første avgangseksamen for 14 elever. Tre elever maatte paa
grund av sygdom avbryte sin eksamen og fuldføre den
senere. (…)
(Det var to uteksaminerte fra anleggsgartnerilinjen:
Sverre Jensen og Jacob Nielsen, begge fra Fredrikstad. Red.
anm.)
De nyuteksaminerte gartnere har allerede alle faat fast
ansettelse tildels i meget gode stillinger. Til skolen var
indkommet tilbud om mange flere ledige pladser end der
kunde besættes.
Statsministeren og Landbruksdirektøren samt en del
andre interesserte var tilstede ved høitideligheten. Statsministeren overleverte de uteksaminerte elever sine vitnesbyrd hvorefter han holdt en vakker tale til de nybakte
gartnere og la dem varmt paa hjerte at mindes sine pligter
mot samfundet og den skole som har git dem saa gode
kundskaper for livet. (…)
Landbruksdirektøren rettet en varm tak til lærerne for
godt arbeide i skolens grundlæggende tid. Han haapet at
denne nye skole, den eneste i sit slags i landet, maatte
utvikle sig til gartnerstandens tilfredshet og held for vort
land. (…)
Det er ikke tvil om andet end at skal vi høine vor stand

Gartnerskolens første kull stående bak de fem lærerne
(f.v.) Oddvar Lund, Johs. Smith, Einar Getz (bestyrer),
Salve Justnæs og Olav L. Moen.

baade socialt og økonomisk, saa er det en første betingelse
at de som rekrutterer faget faar en grundig utdannelse.
Kundskap er makt siger man og sandt er det. Vort fag
fordrer saa meget av intelligens og kundskaper, baade
teoretisk og praktisk, at skal vi tænke paa at naa dit vi bør,
saa maa alt vort arbeide bygges paa en solid basis. Derfor
er det at haape at vi kommer dit at alle unge gartnere
gjennemgaar gartnerskolen. Viser det sig at være fortsat
søkning, saa vil nok skolen bli utvidet og der kan bli tale
om at oprette flere. (…)
Siden jul er der avholdt to aftenkurser ved gartnerskolen, et i bokholderi ved lærer Justnæs og et i landmaaling
ved lærer Olav L. Moen. Begge har hat god søkning og
man er vel tilfreds med disse første forsøk med aftenskole.
Forhaapentlig faar skolen fortsat tilladelse av departementet til at avholde slike kurser og vi er sikker paa at gartnerne vil møte talrig frem for ogsaa paa denne maate at øke
sine kundskaper. I aar var der saaledes møtt frem flere
ældre handelsgartnere til bokholderkurset.

TEKNIKCENTRUM
www.bevattningsteknik.se Tel:0431-222 50

Helsingborgsvägen, Varalöv 262 96
Tel: 0046 43122290
ÄNGELHOLM SVERIGE
Bevattning, Pumpstationer, Damm & vattentankar, Sprinkler/Dropp, Marktäckning, Ogräsförbränning,
Fontäner-system, Värmesystem, Fairway-Ruff-Greenklippare, Elbilar

Tel: 0046 43122250

Fontän projekt

Bevattning

Baroness

Elbilar

info@bevattningsteknik.se - www.bevattningsteknik.se - www.ttshop.se
annons/utetjanst/teknikcentrum20180331
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NYTT OM NAVN

Ny daglig leder
i Wienerberger
Roar Kjos (39) er ansatt som Country
Manager for Norge i Wienerberger.
Han begynte i den nye stillingen 1. mars
og har tatt over rollen til Ole-Kristian
Thoresen, som fortsetter med full
innsats på salg og marked.

Kjos har erfaring med ulike lederroller
fra bedrifter som Saint-Gobain og Geodis
Wilson, med fokus mot marked, kunder
og samarbeidspartnere. Han er godt
fornøyd med at Wienerberger valgte å ta
kontakt med ham i forbindelse med
rollen som leder av selskapet: - Det er
veldig spennende å ta fatt på denne
oppgaven sammen med dyktige og
engasjerte kollegaer. Organisasjonen
innehar stor kompetanse og vi skal sørge
for at forutsetningene er til stede for å
lykkes også i framtiden.
Kjos mener byggenæringen går en
spennende tid i møte med tanke på både

miljø og teknologisk utvikling:
- Bærekraftige
bygg blir viktigere enn noen
gang. Vi er sikre
på at med våre
produkter og
løsninger vil vi
bidra til bærekraftig byggevirksomhet i form av minimalt vedlikehold, lang levetid og sunt
inneklima – totalt sett bærekraftig
miljømessige og økonomiske løsninger,
kombinert med nåtidens og framtidens
design og estetikk.
Selskapet har i dag 11 ansatte og
omsetter for ca. 110 millioner kroner i
året. Wienerberger AS inngår i Wienerberger AG, et stort konsern med hovedkontor i Wien. Med totalt ca. 16.000
ansatte er Wienerberger en ledende
internasjonal leverandør av bygg-,
anlegg- og infrastrukturløsninger.

Louis Poulsen har
åpnet nytt showroom i tre etasjer i
København
Det danske belysningsfirmaet
Louis Poulsen har fått nytt hovedkvarter i Kuglegården på Holmen,
heter det i en pressemelding.
Huset er åpent for allmennheten,
som her kan oppleve nye og
gamle designklassikere, samtidig
som de får et innblikk i «firmaets
konsentrerte og mangeårige
arbeid for å skape design som
former lys».
Stedets offisielle navn er Søarsenalet, og her merker man historisk sus. Bygningen er oppført i
flere trinn, blant annet i 1742 og
1772, og det er gjennomgående
brukt gode materialer og utført
gedigent håndverk. I Kuglegården
har Louis Poulsen nå både
showroom, salgsadministrasjon
og designavdeling.

Design:
Lars
Tornøe

RTV Terrengkjøretøy
VHT hydraulisk transmisjon
med høy og lav-serie

Traktorer
Gressklippere
Flishuggere
RTV
Kunstgress utstyr
Utstyr til golfbaner

1RUJHV
1RUJHVPHVWVROJWHÁLVKXJJHU
Traktor- og tilhengermontert
10-40 cm trevirke

Spider 01
fjernstyrt rotorklipper
Bråteveien 192
2013 Skjetten
Telefon: 64 83 25 00
post@svenningsens.com

Landbrukstraktorer fra 70-170 HK
Tilpasset norske forhold!

Proffe rotorklippere
Ratt- og spakstyring
Opp til 180 cm klippebredde

Kompakttraktorer 18-60 HK
Hydrostatisk drift

Redskapsbærere til alle typer vedlikehold, både sommer og vinter!

Kontakt din lokale
forhandler!
Se nettside for
mer info...
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