
 
INDSTILLING TIL NORDIC GREEN SPACE AWARD 
 
Bergens ”Grønne akse” indstilles hermed til at modtage det nordiske kvalitetsmærke inden for 
grønne områder: Nordic Green Space Award. ”Den grønne akse” i Bergen tildeles udmærkelsen / 
prisen med følgende begrundelse: 
 
”Den grønne akse” i Bergen fremstår smuk, æstetisk og med stor frodighed. Det er et 
sammenhængende grønt område bestående af flere forskellige pladser og parker. Forskellige men 
sammenhængende og med et udtryk. Et udtryk præget af stor blomsterrigdom, højt plejeniveau, et 
klassisk formsprog og et levende byliv. Det er tydeligvis et sted, som man er stolt af. Og det er et 
sted, hvor byens borgere samles og som samler byen. 
 
Bergen kommune og Grøn Etats dokumentation og forvaltning af arealet er på et højt niveau. På 
”Grøn Etats” hjemmeside finder man som borger eller bruger let rundt og frem til nyttige 
oplysninger som f.eks. hvordan man kontakter kommunen, kortmateriale mm. Formidling af den 
grønne akses historie, kunsten og kulturen samt generel information til besøgende savnes til 
gengæld, når man færdes i området. 
 
Inventar som bænke, fodhegn samt belægninger er meget velholdte, og man ser ikke mange tegn på 
”Den grønne akses” – sandsynligvis – intensive brug. I en tid med knaphed på ressourcer og fokus 
på at passe på naturen og miljøet, savnes der dog en mere tydelig holdning til miljøvenlig og 
bæredygtig drift, men det er i denne sammenhæng et stort plus, at der er valgt robuste materialer 
som man værner om med regelmæssig vedligeholdelse og med faglig kyndighed. 
 
”Den grønne akse” er resultatet af en fremsynethed både fra politisk og forvaltningsmæssig side. En 
fremadrettet prioritering af ”Den grønne akse” kunne styrkes yderligere ved udarbejdelsen af en 
strategisk og fremadrettet udviklingsplan. Det er tydeligt at parker og byrum har en høj prioritet i 
Bergen kommune. Kommunens fremsynethed, høje prioritering og – selvfølgelig den skønne 
grønne akse bør belønnes – og derfor tildeler vi med glæde Bergen Kommune ”Nordic Green Space 
Award”. 
 
 
 

                                        
Karen Sejr  Ingjerd Bratterud  Johanna Myrseth Hege Abrahamsen 
 
 



INDSTILLING TIL NORDIC GREEN SPACE AWARD


Bergens ”Grønne akse” indstilles hermed til at modtage det nordiske kvalitetsmærke inden for grønne områder: Nordic Green Space Award. ”Den grønne akse” i Bergen tildeles udmærkelsen / prisen med følgende begrundelse:


”Den grønne akse” i Bergen fremstår smuk, æstetisk og med stor frodighed. Det er et sammenhængende grønt område bestående af flere forskellige pladser og parker. Forskellige men sammenhængende og med et udtryk. Et udtryk præget af stor blomsterrigdom, højt plejeniveau, et klassisk formsprog og et levende byliv. Det er tydeligvis et sted, som man er stolt af. Og det er et sted, hvor byens borgere samles og som samler byen.

Bergen kommune og Grøn Etats dokumentation og forvaltning af arealet er på et højt niveau. På ”Grøn Etats” hjemmeside finder man som borger eller bruger let rundt og frem til nyttige oplysninger som f.eks. hvordan man kontakter kommunen, kortmateriale mm. Formidling af den grønne akses historie, kunsten og kulturen samt generel information til besøgende savnes til gengæld, når man færdes i området.


Inventar som bænke, fodhegn samt belægninger er meget velholdte, og man ser ikke mange tegn på ”Den grønne akses” – sandsynligvis – intensive brug. I en tid med knaphed på ressourcer og fokus på at passe på naturen og miljøet, savnes der dog en mere tydelig holdning til miljøvenlig og bæredygtig drift, men det er i denne sammenhæng et stort plus, at der er valgt robuste materialer som man værner om med regelmæssig vedligeholdelse og med faglig kyndighed.


”Den grønne akse” er resultatet af en fremsynethed både fra politisk og forvaltningsmæssig side. En fremadrettet prioritering af ”Den grønne akse” kunne styrkes yderligere ved udarbejdelsen af en strategisk og fremadrettet udviklingsplan. Det er tydeligt at parker og byrum har en høj prioritet i Bergen kommune. Kommunens fremsynethed, høje prioritering og – selvfølgelig den skønne grønne akse bør belønnes – og derfor tildeler vi med glæde Bergen Kommune ”Nordic Green Space Award”.


          
             
             

Karen Sejr 
Ingjerd Bratterud 
Johanna Myrseth
Hege Abrahamsen

