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Informasjon om Fornebu

• 500 lindetrær Tilia x europaea ’Pallida’ er 
plantet i rekker langs Rv 166 Snarøyveien i 
tidsrommet 2002 - 2004



Hvorfor bestilte Statens 
vegvesen dette 
oppdraget?

9 problemstillinger ble identifisert



1.

Konkurrerende 
greiner

Greiner med 
tykkelse over 50% 
av stammens 
tykkelse



2.

Kort avstand 
mellom greiner

Problemet gjelder 
både midlertidige og 
permanente greiner



3. 

”Tvillinggreiner”

Problemet gjelder 
hovedsaklig 
midlertidige greiner



4.

Spisse 
greinvinkler og 
inngrodd bark

Problemet gjelder 
både midlertidige og 
permanente greiner



5.

Kryssende 
greiner



6.

Dobble topper



7.

Flere 
konkurrerende 
topper



8.

Uklart hva som er topp fordi den mest 
markante toppen er bøyd



9.

Redusert vekst og  
vitalitet 

Dominant vekstform 
med gjennomgående 
stamme svekkes



Krav til trær langs vei

Statens vegvesen har krav som må innfris



Vegens frie rom

Flesteparten av greinene 
mot veibanene er 
midlertidige



Fri sikt til skilt og trafikklys



Anskaffelse og 
oppstart



Tilbudsgrunnlag og valg av 
entreprenør
• Tilbudsgrunnlaget inneholdt spesifiserte beskrivelser 

på hvordan bestiller ønsket oppbyggingsbeskjæring 
utført

• Utvalgskriterier for valg av tilbud
– Trepleiefaglig kompetanse 20 %

– Oppdragsforståelse og kapasitet 40 %

– Erfaring med tilsvarende arbeider 20 %

– Pris 20 %

• Arbeidsvarling ble dekket av statens vegvesen



Oppstart - Fagmøte

• Fagmøte 

– Møte mellom bestiller og utførende i forkant av 
arbeidet var en del av avtalen

– Alle som skulle utføre beskjæringsarbeid var med 
på møtet
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Eksempel som 
ble presentert på 
fagmøte

Konkretisering av 
hvilke greiner som 
bør fjernes

Og 

hvilke greiner som 
kun skal kortes inn (k)



Eksempler som ble presentert på fagmøte

Diskusjon om hva som bør gjøres for
å sikre en gjennomgående stamme

?



Utførelse av oppdraget

ISS  Landscaping



Arbeidsvarsling



Arbeidsutførelse



Utstyr og 
Redskaper



Arbeidsstilling 



Effektivitet

Oppbyggingsbeskjæring 
med lift



Beskjæringen



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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