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Hvorfor er dette temaet relevant? 

Utdanning Forskning InteresserBærekraft

Hensikt: øke bevisstheten rundt skjøtsel hos landskapsarkitekter i planleggingsfasen.  



Problemstilling

HVILKE GREP KAN LANDSKAPSARKITEKTER BRUKE I PLANLEGGINGSFASEN FOR 
Å OPPNÅ KOSTNADSEFFEKTIV SKJØTSEL AV ETSTISK VAKRE GRØNTANLEGG?



Delmål

1. Samle inn fagpersoners erfaringer med kostnadseffektiv skjøtsel i estetisk vakre grøntanlegg.

2.     Utføre registreringer i anlegg for å utforske ulike grep i praksis.

3.     Utarbeide en veileder som landskapsarkitekter kan bruke i planleggingsfasen for å

oppnå kostnadseffektiv skjøtsel av estetisk vakre grøntanlegg.

4. Utarbeide en toppliste med stauder som egner seg for kostnadseffektiv skjøtsel.

(burde også vært med ett delmål om litteratur) 



Gjennomføring og metoder

1. Intervjuer →
Samle inn erfaringer fra fagpersoner 

2. Registreringer →
Utforske ulike grep som har blitt brukt i anlegg 

3.   Litteraturgjennomgang →
Samle inn relevant litteratur for å 
besvare problemstillingen 

(De samme temaene ble undersøkt med de tre ulike metodene)



Registreringer i grøntanlegg



Registreringer – Metode



Eksempler fra registreringene
Ugress

Geranium x magnificum og Geranium ‘Sirak’ dekker godt. Geranium ‘Rozanne’ dekker godt.  



Eksempler fra registreringene
Ugress

Hosta ‘Holcyon’ dekker godt i kanten. Rodgersia podophylla og Brunnera macrophylla dekker godt.  



Eksempler fra registreringene
Ugress

Åpne felt under Kirsebær trær.  Kveke mellom Geranium x magnificum. Helenium ‘Moerheim Beauty’ legger 
seg ned og dekker dårlig i kantene.



Eksempler fra registreringene
Utforming



Eksempler fra registreringene
Utforming



Eksempler fra registreringene
Utforming



Resultater og anbefalinger



Topplisten med stauder 



Topplisten med stauder 



Veilederen

• Studien viser at grepene som kan utføres er temabaserte. 
Temaene som ble identifisert var:

Samarbeid Utforming Økonomi Plantevalg EstetikkUgress



Samarbeid
• Tett samarbeid mellom landskapsarkitekten, byggherre, entreprenør 

og fremtidig forvalter 

• Bevissthet rundt skjøtsel

• Ta opp temaet 

• Planleggingen må gjøres i forhold til ressurser man har 

• Etableringsskjøtsel 

• Ikke design krevende anlegg dersom ressursene ikke er tilstede

• Dra på befaring



Utforming 

• Funksjon og hvordan det skal brukes

• Ulike skjøtselsnivå i anlegget

• Dimensjonering av bed (sammenhengende, små/store, kanter, 
robotklipper)

• Unngå snarveier «kortest vei til målet»

• Unngå spisse kanter for å oppnå gode vekstvilkår for planter



Utforming 

• Grå arealer, beplantning og plen bør ligge på samme nivå

• Snipper av gras

• Plass til gressklipperens hjul

• Lyktestolper og benker plasser på fast dekke eller samles i bed

• Dekke rundt trær 

• Deponering av snø

• Terreng bør ikke utformes for bratt



Økonomi  

• Det er viktig å stille seg spørsmål om hvordan man kan effektivisere 
skjøtselen i anlegget under planleggingen av grøntanlegget. 

• Være klar over at endringer av anlegg i etterkant er dyrt og lite 
bærekraftig. 



Plantevalg, med hovedvekt på stauder 

• Velge riktig plante til rett sted (herdighet, vannforhold, lysforhold, 
jordtype, næring, resistens mot skadedyr, sykdommer og 
forurensning) 

• Ulike typer planter har ulike krav til skjøtsel 

• God dekkevne (spesielt i kanter av bed)

• Riktig avstand 

• Langsiktig planlegging



Plantevalg, med hovedvekt på stauder 

• Langliva, står uten oppbinding og ikke gir uønsket spredning

• Disponibel plass

• Funksjon og hensikten (praktiske funksjoner, estetikk og opplevelse, 
økologiske funksjoner og symbolske funksjoner). 



Ugress 

• Ugressfri jord 

• Mottakskontroll

• God konkurranseevne mot ugress (dekker jordoverflate godt, har 
stor bladoverflate, etablerer seg raskt og er høyere enn 30cm)

• Planteavstand

• Dekkmateriale i etableringsfasen

• Følge opp anlegget



Estetikk 

• Dersom et anlegg er velfungerende vil det også fremstå som mer 
estetisk 

• Årstidsvariasjoner, struktur, volum og tekstur

• Romdannelse, form og atmosfære

• Tilstrekkelig med arter 

• Hvor folk oppholder seg mest på området

• Forhøre seg med brukerne og byggherre 



FNs bærekraftsmål



Veilederen ligger i Park&Anlegg





Link til masteroppgaven

• https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/2823907

https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/2823907



