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Erik Solfjeld, Statens vegvesen
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beskrivelser

Alexander Eckhardt, JM

Ny norsk standard for verdisetting av trær – behov og utfordringer
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Standard Morgen 23. januar:

NS 4400 Ny Norsk Standard for planteskolevarer
Hanne G. Wells, Standard Norge 

Foto: Nicolas Tourrenc



Ting henger sammen – takket være standarder
- uten standarder hadde ikke vårt moderne samfunn fungert

Foto: Nicolas Tourrenc
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Standardisering



• Uavhengige

• Frivillig å bruke

Standarder
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NS 4400:2018 Planteskolevarer – Krav til kvalitet, 
sortering, bunting og merking



Hvem lager Norsk Standard?

Foto: Bernt Ove Reinertsen / CAN AS



«Bransjens egne»: Eksperter som 
representerer alle sider av faget er med

Alexander Eckhardt, JM Norge AS

Erik Solfjeld, SVV  

Eva Anja Michel, NCC (Treets venner)

Helene Mørch Sjuve, Akershusgartneren AS

Kaja Refling, NTF / Vaktmesterkompaniet AS

Morten Mellbye, Mellbye planteskole AS

Nikolas Kroff, Uavhengig

Oddbjørg Jensen, Hageland

Olav Folkvord, Folkvord Planter AS 

Jan Erik Holter, Myrvold Planteskole AS

Per Anker Pedersen, NMBU

Tore Næss (leder), BYM, Oslokommune 

Torill Bakkebø, BYM, Oslokommune

Trygve Sanda, Sanda Planteskole AS

Hanne Wells, Standard Norge
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Hva er egentlig standard for planteskolevarer?

• Planteskolevarer er planter som 
omsettes for bruk i 

− parker, 

− veianlegg 

− privathager,

− og andre grøntanlegg. 

• Planteskolevarer er lignoser
(vedplanter) og stauder. 

• Standarden klargjør for produsentene, 
importørene og omsetningsleddene 
hvilke krav som stilles ved levering av 
planter av forskjellige arter og størrelser.

• Stiller krav til kvalitet, størrelse, 
merking og emballering

• Standardens inndeling følger plantenes 
vokseform og framtidig anvendelse.

• Standarden gjelder ved all omsetning.
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so 18-20
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Acer platanoides, 'Royal Red', NS 4400 –

høystammet, med gjennomgående 

stamme, so 18–20, kp

Alle aktuelle 

krav gjelder

Krav til 

størrelse

Krav til 

leveringsform

Krav til genetisk 

kvalitet
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Når brukes NS 4400?

• Brukes for entydig beskrivelse av et 
produkt

• Produsent:

− I produksjonsplanlegging

− Merking og deklarering av ferdig produkt

− Prising av ferdig produkt

• Bestiller/planlegger:

− Landskapsarkitektens planlegging

− Bestilling av planter

− Skal benyttes ved bruk av NS 3420 - K

• Utfører/Anleggsgartner:

− Prising av leveranse

− Kontroll av planteleveranse

− Arbeidsprosessplanlegging
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Hvorfor en standard for Planteskolevarer?

• Forutsigbart produkt

• Lik konkurranse

• Kvalitet som sikrer ønsket resultat

• Sikkerhet

• Forebygge spredning av sykdommer 

og skadegjørere
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Det startet med kvalitet på trær …
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…og ble til en komplett revisjon og alt i én standard!

• NS 4400:2018 

– er alt du trenger
• Fra 14 standarder 

til 1 standard!

• Fra 150 sider til 60 
☺
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Mye er likt!

• Hovedstruktur følger gammel 

inndeling

• De fine figurene er beholdt og 

videreutviklet

• De fleste krav og føringer er til å 

kjenne igjen
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Noe er forskjellig
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14 standarder til én ny struktur

5 – overordnede krav 
(kvalitet, måleregler, merking)

6 – Trær
-Generelt
-Løvtrær
-Frukttrær
-Grunnst.
-Bartrær

7 – Busker
-Generelt
-Løvfellende
-Barplanter
-Roser
-Slyng/klatre
-Bærbusker
-Bringebær

8 – Stauder
-Generelt
-Stauder
-Villflora
-Jordbær

-Kvalitet

-Gruppeinndeling

-Størrelsessortering

-Konteinerstørrelse

Generelle krav for  

plantetypen

Felles for alle andre 

kapitler/planter
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Følgende termer er endret:

• Karplante  Kontainerplante

• Tverrmål Diameter

• Lett busk 2 greiner

• Hekk- og masseplanter Ungplanter



20

Merking – mer fokus på opprinnelse

• Frøkilde, Herkomst og kultivar:

− Frøkilde eller kultivarnavn skal oppgis. 

− Har man ikke fk el kultivar skal 

herkomst angis. 

− Der hk ikke er kjent angis hk som ukjent.

• Merkes som «Norsk» hvis produsert i 

Norge

− for trær: siste 3 vekstsesonger (3 år).

− for busker: 1 år 

Hvis ikke oppgis produksjonsland.
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Trær – tydeligere krav

Inngrodd bark – skal 

ikke forekomme

Snurrot

– skal ikke forekomme

Målehøyde so 100 cm

Minste 

stammeomkrets for 

høystammede trær: 

so 14-16



22

Trær – tydeligere krav

Minst

60%

Rothals over vekstmediet

Beskjæringssnitt < 50% av dim.

Kronen bør utgjøre 60% av 

treets salgshøyde

Fagmessig beskjæringssnitt
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Busker - forenkling 

Gruppe A             Gruppe B

Gruppe A og B er slått sammen

Barbusker og bartrær behandles 

hver for seg.

Plantelister tatt ut
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Frukttrær, bærbusker, bringebær og jordbær

• 4 standarder som handler om kvalitet til 

frukt og bær produksjon

• Frukttrær, (og frukttregrunnstammer)

– for fruktsetting i eget kapittel under trær

– frukttrær over 250 cm på kraftigvoksende 

gr. stammer er prydtrær

• Bærbusker eget kapittel under busker

• Bringebær har fått følge av bjørnebær, 

også under busker

• Jordbær er lagt 

under stauder.
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Stauder og sedummatter

• Nytt: villflorastauder

• Plantelister beholdt, men planter på 

forbudslisten tatt ut. 

• Sedummatter beskrives fortsatt 

med NS 4417
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• Import? – Er det bestilt etter NS 4400 må den som velger å importere informere sin 

leverandør om kravene i NS 4400 slik at plantene tilfredsstiller disse.

Hva gjelder ved import?
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Standardene spiller sammen

• NS 3450 
Oppbyggingen av 
hele anbudet

• NS 8405 (mf.) 
Kontrakter

• NS 3840 
Grønne tak

• Tillegg til Del K –
Planting av trær

• Tillegg til Del ZK –
Drift av lekeplass

• Del K: 
Anleggsgartner-
arbeider

• Del ZK: Skjøtsels-
standard

• NS 4400 
Planteskolevarer

• NS 4417 
Sedummatter

• NS-EN 1176 
Lekeplasser

• mf.

Produkt-
standarder

NS 3420 -
beskrivelse

Juridiske 
standarder

Prosess-
standarder



Felles forståelse av kvalitet
- Bedre beskrivelse med samkjørte 
standarder NS 4400 og NS 3420 K

Foto: Bernt Ove Reinertsen / CAN AS
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NS 3420 – Anbudsbeskrivelser:

Anleggsgartnerarbeider
(Del K)

Etableringsskjøtsel 
(Del ZK) 

Skjøtsel 
(Del ZK)

Oppbyggings- og 
vedlikeholdsbeskjæring 
(Del ZK)

Kurs i NS 3420 Del ZK 

− Lysaker: 8. februar

− Bergen: 15. mars

Gratis svartjeneste NS 3420
Send e-post til 
hgw@standard.no eller 
dha@standard.no

mailto:hgw@standard.no
mailto:dha@standard.no
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Kan standarden brukes til Grønne tak?

• Krav i NS 3840 – Grønne tak kan 
benyttes og kombineres med:

− NS 3420-K Anleggsgartnerarbeider

− NS 4400 og NS 4417

*Det bør vurderes noe tykkere hvis det legges på 
duk/hard flate og ikke et lag med drenerende 
masser. 600 mm anbefales.

**Dybde 400-1000, areal som antatt dryppsone for 
utvokst tre.

Vekstjordlag 

(NS 3420 K – Tabell K1)

Tykkelse i mm *

(ferdig komprimert)

stauder 300

busker 400

trær Tilstrekkelig for 

arten**
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NS 11005 – Universell utforming av uteområder
NS 3420 Del K – Anleggsgartnerarbeider 

Revisjon!
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NS-EN 1176 og NS-EN 1177 – Lekeplasser 

•Dette er Europeiske 

standarder som vi må 

følge her i Norge

•Nye versjoner i 2018

•Norsk oversettelse 

pågår



NS 4400, NS 3420, NS 3840 
og alle andre standarder og 
kurs finnes på standard.no



Takk for oppmerksomheten!

Mer informasjon?

www.standard.no

Alle foto i presentasjonen er ved 
Hanne G. Wells (med mindre annet 
er angitt)

Innspill til standardiseringsprosjekter eller ønsker du å delta i standardisering? 

hgw@standard.no

Hanne G. Wells

http://www.standard.no/

