
Til norsk nasjonal styringsgruppe GSA 
 
Oslo kommune, Bymiljøetaten har i brev av 01.11.2012 søkt om Nordic Green Space Award for 
Frognerparken i Oslo. 
 
Styringsgruppen har primo november 2012 for vurdering av søknaden i.h.t GSAs kriterier, 
oppnevnt en skandinavisk dommerkomite sammensatt som følger: Rune Hesjedal (Norge) leder, 
Fredrik Jergmo (Sverige), Hans Ove Pedersen (Danmark), Hege Abrahamsen (Norge) og  
Lise-Berith Lian (Norge) som komitemedlemmer. Sistnevnte var ”lekmann”. 
 
Dommerkomiteen hadde sine møter i Oslo, med befaring til Frognerparken 14. november 2012. 
 
Dommerkomiteens innstilling: 
Dommerkomiteen anbefaler at norsk nasjonal styringsgruppe for GSA tildeler Nordic Green Space 
Award til Frognerparken i Oslo. 
 
Bakgrunn for innstillingen: 

1. Struktur og generelle aspekter 
Frognerparken med Vigelands skulpturer er en av Skandinavias mest kjente og mest besøkte parker, 
og fremstår som en interessant historisk mosaikk som forteller stedets historie, gjenspeiler eiernes 
interesser og tidens ånd. Parken har en overordnet struktur med en tydelig hovedakse rikt dekorert 
med skulpturer og kaskadelignende trappeanlegg. Frognerparken rommer samtidig vidstrakte 
plenflater, frodige alleer og velstelte roseplantninger. På tvers av hovedaksen passerer 
Frognerdammen, som munner ut i Frognerelven hvor biologisk mangfold er vektlagt i sideterrenget. 
 
Adkomstforholdene til parken er gode, og anlegget byr på rike aktivitetsmuligheter for alle 
aldersgrupper. En føler seg velkommen enten det er morgen, formiddag eller aften. Vinter, vår, 
sommer og høst.   
 
For lokalbefolkningen er den en særdeles viktig rekreasjonskilde, og anvendes til mange 
forskjellige aktiviteter. Frognerparken er en «folkepark» som fremkaller stolthet hos brukerne.  
 
Skjøtsel og renhold er helt tydelig høyt prioritert. 
  

2. Funksjonalitet og opplevelser 
Landskapet er et langvillig kupert terreng, med frodige grønne flater og en elv som faller til ro i 
dammer. Frognerparken har veier og plasser med påkostet belegg, store fontener, mektige 
prydplantninger (roser), velpleide alleer, hekker og mange møteplasser. Historiske bygninger 
medvirker til parkens identitet. Parken er rommelig, og gir muligheter både for aktiviteter i det 
sosiale felleskap, samtidig som behovet for stille-aktiviteter kan stettes. Langs den fossende 
Frognerelvens bratte sider har vegetasjonen naturpreg, og bryter mot den strengt opparbeidete 
parken.  
 
Parken har nasjonal kulturhistorisk interesse i kraft av sin skulptursamling og sin historie. Den gir 
rom for en rekke kunst- og kultur- aktiviteter året gjennom, herunder konserter med verdenskjente 
artister, tradisjonelle idrettsarrangement mm. Her er friluftsbad, hundelufteområde, gode 
lekemuligheter for barn, tennisbaner, skøytebane, og om vinteren lages skiløyper. 
 



Benker og andre fasiliteter har høy standard. Aktivitets- og opplevelsesmulighetene er mange og vel 
tilrettelagt for. 
 

3. Forvaltning og organisasjon 
Oslo kommune har klare visjoner for Frognerparken, og disse er, særlig gjennom kommunens 
nettsider, godt formidlet. Vigelandsmuseet har ansvar for kunstsamlingene i parken, og forholdet 
mellom museet og parkforvalter virker tydelig avklart. Skjøtselsplaner foreligger, og så langt 
dommerkomiteen kunne se, blir disse etterlevet. Brukerundersøkelser er gjennomført, og parken har 
egen venneforening som aktivt bidrar.  
 
 
Merknader fra dommerkomiteen om hva som kan forbedres 
Dommerkomiteen anbefaler altså at norsk nasjonalstyringsgruppe for GSA tildeler Nordic Green 
Space Award til Frognerparken i Oslo. Vi vil like fullt anføre følgende: 

- I turistsesongen parkerer turistbussene fremfor parkens hovedinngang, noe som i unødig 
grad gjemmer bort selve inngangspartiet.  

- Ved lekeplassen var der betydelig grad av støy fra gaten. Bør reduseres ved skjerming f.eks i 
form av hekkplantning. 

- Selv om parken har mange benker, kunne den, sin størrelse og høye besøkstall tatt i 
betraktning, inneholdt enda flere hekkomsluttede sitteplasser. 

- En park med så mange besøkende kunne hatt skilting med fyldig informasjon på flere språk. 
- Returpunktene for brukte engangsgriller og store søppelspann hadde noen steder en kanskje 

praktisk, men svært diskutabel plassering. 
- Grusveiene var enkelte steder av mindre god standard, men da dette er et forhold forvalter er 

i ferd med å rette opp, er det ikke gitt trekk for dette i bedømmelsen. 
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