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CAMPUS ÅS: 

EN PRESENTASJON AV 

LØSNINGER I PROSJEKTET

- PLANTEVALG OG PLANTEBRUK



HVORFOR OG HVEM FØR HVA



STORTINGSVEDTAK 8. APRIL 2008

• NVH og UMB slås sammen til 

ett universitet: Norges miljø-

og biovitenskapelige

universitet – NMBU. 

• Det nye universitetet 

samlokaliseres med 

Veterinærinstituttet på 

området til gamle UMB på Ås.



ET VELDIG STORT BYGG

Bruttoarealer veterinærbygg, totalt 63.100 m2

med teknisk mellometasjer og kulverter ca. 80.000 m2

Brukere

– NMBU totalt 5200 studenter –ca. 700 i nytt bygg

– NMBU totalt 1700 ansatte – ca. 650 i nytt bygg

– Veterinærinstituttet 280 ansatte – alle i nytt bygg

Kostnadsramme SLP

– Bygg og uteområder 6,9 MRD

– Brukerutstyr 1,1 MRD



Park og landskapsområder 

157 100 m2

Grønne tak 15 690 m2

MEN OGSÅ VELDIG 

STORE UTEOMRÅDER

K700 Utendørsanlegg 

- Én av 39 entrepriser

- Kostnadsramme 188 mill

+ tilleggsarbeider

Framdrift K700

- Oppstart vår 2017

- Ferdigstilling 1.11.2019

- Bygg: 1. mai 2020 



I grunnen:

• Massehåndtering og landskapsforming

• VA-anlegg

• Infrastruktur EL, trekkerør, trekkekummer og fundamenter belysning

• Ventilasjon 

• Fjernvarme /fjernkjøl 

Konstruksjoner

• Gjødseltanker

• Reservekraftaggregat

• Støttemurer, murkonstruksjoner langs bekk, ramper

Anleggsgartnerarbeider

• Natursteinsdekker og betongdekker

• Overvannshåndtering

• BEPLANTNING

• Landskapselementer/møblering

• Gatevarme

• Veier og parkeringsplasser

Rikssalen, Eidvollsbygningen

Urbygningen NMBU

EN SAMMENSATT ENTREPRISE



K700 BYGGHERRE

K700

Arbeidsfellesskapet

Steen & Lund AS og Isachsen Anlegg AS 

Entrepriseansvarlig K700

Bikramjit Singh

Byggeledelse K700 

Fagressurs SB K700

Hege Gultvedt

Prosjektleder produksjon 

Ingjerd Owren

Ass PL Prod: T. Westby

Prosjektdirektør 

Erik Antonsen

Fremko

Entrepriseteam PG

LARK: Link landskap

SHA



ARBEIDSFELLESSKAPET ISACHSEN ANLEGG OG STEEN&LUND
ORGANISERING OG BEMANNING AV BYGGEPLASS



PREMISSGIVERE



I SÆRSTILLING ET KREVENDE 

OG MORSOMT PROSJEKT

1. Innplassere et enormt stort bygg

2. Utvikle et funksjonelt og helhetlig grøntanlegg

… i tilknytning til et fredet parkanlegg 

og på et campus med sterkt fagmiljø...

Rikssalen, Eidvollsbygningen

Urbygningen NMBU



Ambisjon:

En variert, frodig og moderne park som skal inngå som en forlengelse av 

dagens campus og komplementere parkens plantesamling



BRUKERMEDVIRKNING



MÅL FOR BEPLANTNINGEN

• Utvide NMBUs plantesamling for bruk i 

undervisningen

• Etablere en beplantning som tar utgangspunkt i 

stedlige arter og plantesamfunn 

• Skape en god sammensetning av norske 

plantearter 



MÅL FOR BEPLANTNINGEN
• Bruke vegetasjon som romdannende element

• Fokusere på volum og mangfold

• Åpent nær eksisterende park og nær 
inngangspartier

• Bruke siktlinjer som virkemiddel

• Det pedagogiske hensynet er viktig for å kunne 
forsvare driften

• Skjøtselsekstensiv beplantning

• Overgang fra formell til naturlig beplantningsprofil i 
Uraksen 

• Planter som produserer lite biologisk avfall i 
gårdsrommene og langs bekkeløpet



PLANTELISTE FOR TRÆR UTARBEIDET AV NMBU

• Pensumplanter:

– Prunus, Sorbus og Populus

• Det beste fra Treforsøksparken:

– P. `Accolade`, P. x schmittii, P. sargentii, P. 
serrulata `Amanogawa`, P. `Umineko` m fl

– Nye trær til grøntanlegg: Acer x freemanii, A. 
rubrum, Alnus cordata, A. glutinosa `sakari`, 
Cladrastis kentukea, Fraxinus pennsylvaticum
`Cimmzam`, Querqus frainetto, Tilia cordata
`Rancho`, T. x europaea `Zwarte Linde` m fl

• Ny bartresamling:

– Abies, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga, 
Chamaecyparis m fl

• Treslag som mangler i parken:

– Carya ovata, Pyrus communis, Ulmus minor, 
Viburnum carlesii `Aurora` m fl



BRUKERMEDVIRKNING

• Samhandling om beslutninger:

– Plantevalg: Art, sort, klon, frøkilde

– Erstatningsplante

– Planteegenskaper (lavstammet/ stammehøyde, 
flerstammet)

– Plantested (vekstbetingelser, botanisk slektskap)

– Samplantinger, solitært

– Antall eksemplarer, bl a for å ta høyde for utgang. 
særlig bartrær

– Minstestørrelse SO 12-14

– Krav til akklimatisering

– Full åpenhet hvis mistanke om forurenset/ feil 
materiale

– mm



PROSJEKTERT LØSNING



LANDSKAPSPLANEN

Park- og grøntanlegg : 78.800 m2

Engarealer totalt: 59.230 m2

Markeng: 48.000 m2

Blomstereng: 8.830 m2

Fukteng: 2.400 m2

Gressplen: 11.000 m2

Stauder NMBU: 500 m2

Stauder i parken: 4.700 m2

Stauder i gårdsrom: 1.350 m2

Buskfelt, masseplanting: 8.100 m2

Trær: 803 stk





URAKSEN

• Et nytt parkdrag mellom Urbygningen og 

Nordskogen 

• Hjertet i det nye universitetsområdet

• Binder sammen delområder

• Gradient: 

– Fra åpent parklandskap mot Urbygningen til en 

tettere beplantning med skogkarakter mot 

Nordskogen

– Fra parkkarakter med intensiv skjøtsel til en mer 

dynamisk skogkarakter med ekstensiv skjøtsel



FELLESPLEN

• Åpent landskapsrom 

• Sentralt i parken: estetisk verdi er vektlagt

• Gressplen 

• Store staudebed (NMBU)

• Solitærtrær  og innramming med randvegetasjon:

– Prunus, Tilia og Querqus

• Siktakser



STUDENT- OG 

DEMONSTRASJONSHAGER

• Innrammet med hekker

• Oppdeling i parseller

• Demonstrasjonsfelt for planter brukt til hekk

• Frukttrær tilgjengelig for alle



BEKKEDRAG

• Vannelskende arter:

– Trær som naturlig tilhører bekkeløp

– Grupper av stauder 

– Gressbakke



ARBORET/ SKOGBUNN

• Megler mellom den åpne parken, 
inngangssoner og Nordskogen

• Samplantinger:

– På tvers av familier

– Med estetisk utgangspunkt – «skogfølelse»

– Basert på skyggetålende arter

• Variasjoner i bladfarge, struktur og vokseform

• Fokus på årstidsvariasjoner, særlig 
vårblomstring

• Bestander av bøk og lerk

• Bartresamling

• Magnoliasamling



WOODLAND

• Undervegetasjon med skyggetålende arter 

• Åpnere karakter og fyldigere feltsjikt enn 
Arboretet

• Naturlikt, men med kombinasjon av norske 
og innførte arter

• Samplantinger med estetisk utgangspunkt 
og med variasjoner i bladfarge, struktur og 
vokseform

• Flere arter i feltene for å ta høyde for utgang

• Mindre og skyggetålende arter av Acer

• Bregnesamling



VOLLEBEKKDRAGET

• Trekk fra det bølgende kulturlandskapet i Ås

• Markeng med klynger av trær

• Beplantning i tilknytning til naturlikt bekkedrag og 

rensedam



GÅRDSROM 1: «ARBORETET»

• Trekker arboretet fra Nordskogen inn i 

gårdsrommet

• Trær (Hjertetre, Tempeltre, Fjellhemlokk) 

• Mindre trær/ busker (Japanlønn, Viftelønn, 

Måneskinnslønn, Vingebeinved, Hjortesumak, 

Rhododendron)

• Stauder (Skogsaster, Hasselurt, Myske, 

Gulltvetann, Sølvfrytle, Vinterglans, 

Sibirmuregull)

• Bregner (Skogburkne, Ormetelg, Tråkkbregne, 

Perlebregne)

• Løk



GÅRDSROM 2: «PLANTESKOLEN»

• Trekker strukturen av planteskolen og 

treforsøksparken inn i gårdsrommet

• Trær (Himalayabjørk, Magnolia, Koreahegg, 

Sargentkirsebær)) 

• Busker (Hybridtrollhassel)

• Stauder (Ryllik, Ormerot, Kuletistel, Bispelue, 

Alunrot, Lavendel, Storkenebb, Bladlilje)

• Prydgress (Sølvfjørgras, Hagerørkvein, 

Sølvfrytle)

• Løk



GÅRDSROM 3: «KULTURLANDSKAP»

• Trekker åkerlandskapet inn i gårdsrommet

• Prydgress: Hagerørkvein og Staudehirse

• Eng

• Trær og husker i tilknytning til åkerholme: 

Hengebjørk, Sommereik, Einer og Vivendel



GÅRDSROM 4: «SKOGSLYSNINGEN»

• En lysning dannet av byggets vegger og 

vegetasjon

• Trær (Papirlønn)

• Busk (Hjultre)

• Stauder (Skogsaster, Hasselurt, 

Klaseormedrue, Julerose, Vinterglans)

• Prydgress (Sølvfrytle)

• Bregner (Skogburkne, Strutseving, Perlebregne)

• Løk



NOEN VIKTIGE KORREKSJONER



HERKOMST
I beskrivelsen for herkomst var det overveiende angitt 
valgfritt, tilpasset norske vekstvilkår. Det var stilt 
irrelevante krav for noen av plantene, for eksempel at trær 
som ikke har norsk opprinnelse, skal leveres med norsk 
naturlig opprinnelse. Det var upresisheter vedr frøkilde og 
klon. 

Korreksjon:

• Vi beskrev eksplisitt e-plante og norsk frøkilde: 

– Frø eller annen type formeringsmateriale er høstet i 
Norge, men arten har ikke nødvendigvis sin naturlige 
opprinnelse i Norge. 

• Vi stilte krav om norsk naturlig opprinnelse: 

– Frø eller annet formeringsmateriale er hentet fra 
viltvoksende individer i norsk natur eller har sin 
opprinnelse derfra.

• Når det ikke ble oppgitt en spesiell sort eller frøkilde, 
stilte vi krav om at planten skal være representativ for 
artens normale, naturlige utseende.

• Vi stilte i noen tilfeller krav om norsk produksjon. 



STØRRELSE OG VEKSTFORM

For løvtrær var det beskrevet både stammeomkrets og 
høyde. Det var store sprang i høyden – som ligger 
innenfor det intervallet som skiller mellom normal og 
unormal utvikling, For bartrær ble det angitt 
totalhøyde med store sprang. 

Korreksjon: 

• For løvtrær ble det angitt stammeomkrets (SO). 

• Flere trær ble beskrevet som lavstammede. I de tilfeller 
ble stammehøyde (STH) angitt.

• Flerstammede trær oppgis i totalhøyde (TH)

• For bartrær ble det angitt salgshøyde (SH). Vi justerte 
iht intervallene i NS. 



NORSKE NATURPLANTER

Det var i anbudsmaterialet  beskrevet en rekke 

viltvoksende staude- og grasarter, men det var 

ikke stilt krav om norsk materiale eller norsk 

produksjon.

Erkjennelse: Norske arter bør ha norsk 

opprinnelse. Men enda viktigere er at de er fra 

samme region som Ås. 

Korreksjon:

• Denne planteleveransen er tatt ut av opprinnelig 
kontrakt, og vil bli levert av norsk produsent med 
mormateriale fra Norge og Sverige. 

• To arter, Liljekonvall og Hvitveis, etableres med 
revegetering (rhizomer). 



Rikssalen, Eidvollsbygningen

Urbygningen NMBU

Takk for oppmerksomheten!

hegu@statsbygg.no


