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Hagen i Jacob Aalls gate 17
- en slags bruksanvisning for drift

Bakhagen i Jacob Aalls gate 17 ble høst 2017/vår 2018 omlagt fra utrivelige asfaltflater til en frodig bakhage.  
Målet med omlegningen var å løfte hagerommet ut av sin sørgelig tilstand til et godt estetisk og kvalitativt 
nivå. Forutsetningen for prosjektet var at hagen skulle kunne driftes av «hvermannsen». 

Beplantningene består for en stor del av varierte stauder (se vedl. liste), stramt formete barlindhekker og 
ulike slyngplanter og plen. Belegningsmaterialet er i hovedsak 5 cm tykk betongstein og impregnert trevirke. 
Avkantinger er utført i slitt storgatestein satt i betong og 30 x 30 cm granittblokker. Fundamenter er i all 
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hovedsak 0-16 mm grus lagt over fiberduk klase 12 og geonett med 35 mm maskebredde lagt dobbelt. 
Belegningen er satt i 2-4 mm knust grus og fuget med 0-1mm fugesand.

Plantefeltene er sjaktet ut til 50 cm under opprinnelig nivå, bunnfylt med 15 cm varierte drensmasser og 
toppfylt med ca. 35 cm ugressfritt vekstmedium (topp- og kompostjord fra Oslo kommune).

Dreneringsanlegget i hagen består av langsgående grøft med fire ca. 80 mm dype sandfang satt i 
«laksetrapp»-nivåer som fører fram til hovedavløp koblet til kommunalt overvannsnett. Samtlige plantefelt 
er  konstruert etter s.k. regnbed-metodikk. Disse er også koblet med 100mm tett drensrør til 
dreneringsanlegget.

Driftsmodell
Å sette opp et datofestet tidshjul for driften av hagen, blir meningsløst. Sesongene varierer. Oppstart varierer. 
Enkelte sesonger er våren bare såvidt innom før sommeren. Andre sesonger klamrer vinteren seg fast. Høsten 
kan vi alt om; tilsynelatende evig grå og våt. Følgelig avgjør skjønn og ikke datoer når det er smart å komme 
i gang og slutte.

Plantefeltene
Staudeplatningene vil i løpet av sesongen 2018 gro seg til et relativt sett tett dekke. Etter vekstsesongen 2019 
vil all åpen jord være dekket av et frodig og blomsterrikt dekke.
Stauder visner ned på høsten og overvintrer best under eget løvverk. Av estetiske hensyn kan vissent løvverk 
med hell fjernes på våren. Det er ikke nødvendig. Bladverket er god kompost.

Barlindhekkene skal formskjæres årlig tidlig vår til ønsket høyde. Hekken skal framstå som bredere i bunnen 
enn i toppen. Barlind er til orientering egentlig et stort tre. Hekkene kan altså bli akkurat så høye som man 
ønsker.

Slyngplantene skal klippes helt ned hver vår.

Plenen skal klippes til 3-5 cm og bør ikke slippes høyere enn 7-8 cm. Det bør benyttes klipper med 
oppsamler. Bosch sine batteriklippere er et utmerket produkt. Robotklipper kan vurderes, men da disse ikke 
er utstyrt med oppsamler bør avklipp rakes av med plastrive med jevne mellomrom.

Belegninger og kanter
Betongsteinflatene spyles rene med rent vann. Såpe eller rensemidler skal ikke forekomme. Dersom det 
brukes høytrykkspyler skal strålen rettes 45 grader på belegget for å unngå utspyling av fugesand. Ved bruk 
av vannslange kan spyling foretas i 70-80 graders vinkel. Natursteinflater spyles på samme måte. Ved oljesøl 
anbefales sagflis eller spesialprodukter.

Det skal ikke brukes tradisjonelt salt (NaCl) i vintervedlikehold. Magnesiumklorid kan benyttes. Det 
anbefales fortrinnsvis å benytte knust Leca som strømiddel gjerne i 5% blanding med MgCl.

Trevirket
Alt benyttet trevirke er impregnert furu som, med unntak av gulvflaten, ikke skal etterbehandles. Trevirket 
vil slik framstå som grånende med årene.

Gulvflaten skal årlig (på våren) rengjøres med høyttrykkspyler. Vannstrålen skal rettes 45 grader på flaten. I 
brattere vinkel vil vanntrykket spyle ut bløt sommerved med oppflising av gulvflaten som resultat. Når gulvet 
er tørket helt opp tilføres terrasseolje. Et godt produkt er Gjøco oljebasert klar terrassebeis. Første 
oljebehandling skal ikke foretas før våren 2019 og deretter årlig.

Gjødsel
Nå er all snø er borte, er tiden inne for gjødsel. Benytt vanlig pelletert hagegjødsel f,.eks. NPK 15-4-18. 
Algomin hagegjødsel er et godt tørt og naturbasert produkt med lavere NPK. Spre over alt i hagen med 
halvparten av anbefalt mengde/areal på forpakningen medio mai og medio juli. Kalk er bortkasta penger.



Vårens tiltak
Når plenen er så tørr at det ikke pipler vann rundt skosåla når du tråkker utpå, rakes plenen nogenlunde fritt 
for dødt, grått gress fra i fjor. Bruk gjerne jernrive eller en rake med metallspiler. Dødt gress hindrer god 
vekst. Dersom ønskelig fjernes alle døde stauderester med rake.

Sommerens tiltak
Gressklipping skjer når det passer. Luking likeså. Plantene klarer seg eller sjøl. Jeg ville satt opp et enkelt 
vanningsanlegg.

Høst
Alt løv fra bjerketreet bør rakes opp og fjernes.

Vinter
Kjedelige greier. Ikke bruk salt mot isdannelser!

Ellers…
Det kan aldri settes for mye blomsterløk på høsten. Unngå Scilla og tulipan. Sykdom og skadedyr kommer 
når de kommer. Vær tydelig på at det ikke plantes nye planter uten en 100% forsikring om at de ikke bærer 
med seg udyr, og da særlig snegler. Sprøytemidler er forbudt. Meitemark dør. Alternativ ved lus-, midd- og 
soppangrep (meldugg) benyttes «Tors Grøbarø»; 1 sps grønnsåpe ,1/2 sps bakepulver og 1 sps rødsprit til to 
liter vann og ukentlig sprøyting i en måned ved angrep.

Vi kommer gjerne innom til vårdugnad. Det tar vi tre tusen kroner for.

Lykke til med hagen. Og tusen takk for oppdraget som for oss har vært en sjelden flott opplevelse. Vi gir 
styret all ære for en svært profesjonell og dynamisk prosess fra det sørgelige til det frodige fra start til en ny 
begynnelse

Vettre 10. mai 2018

Tor Smaaland Mark Pearce
daglig faglig leder anleggsgartner/plantsman



Endelig planteliste Jacob Aalls gate 17

Lignoser (småtrær og busker)

Bot. navn. Norsk navn
Hydrangea `Annabella´ Hortensia
Fargesia murieliae Gulbambus
Acer ginalla Sibirlønn
Fersken Prunus persica
Vitis purpurea Vinranke (etterleveres)
Humulas aurea Gul humle
Akebia quintifolia Fembladakebie
Clematis ssp. Klematis (rød)
Clematis ssp. Klematis (rød mot lilla dobbel)
Clematis ssp. Klematis (blå mot rød)
Taxus `Hillie´ Barlind

Stauder

Antall Bot. navn. Norsk navn
Angelica gigas Kjempekvann
Astilbiloides Parasollblad
Aquilegia Mckana Akeleie (blanding)
Digitalis purpurea `Abiflorus` Revebjelle
Delphinium Pasific, 
Black Knight, Astolat, White Ridderspore (varianter)
Dicentra formosa `Aurora´ Løytnantshjerte
Phlox maculata `Natasha´ Høstfloks (rosa)
Meconopsis `Lingholm´ Blå valmuesøster
Hakonechloa marca Hakonegras
Astilbe arendsii `Fanal´ Rød spirblom
Iris sibirica Sibir-iris
Dicentra spectablis Løytnantshjerte
Astrantia major `Ruby Wedding´ Stjerneskjerm
Heuchera micrantha `Palace purple´ Alunrot
Brunnera macrophylla `Jack frost´ Forglemmegiesøster
Primula sieboldii Primula
Primula japonica `MIllers Cromson´ Japanprimula
Geranium macrorrhizum Bevans Rosestrokenebb
Lamium maculatum `Red Nancy´ Flekkvetann
Tiarella cordifolia Klaseskumblom
Hosta fontuneii `Hyacinthina´ Bredbladlilje (grønn)
Hosta fortuneii `Auroemarginata´ Bredbladlilje (gul)
Matteuccia struthiopteris Strutseving


