

Normer for Anlægsgartnerarbejdes udvikling i indhold, form og metode siden 1962

Normer for Anlægsgartnerarbejder har siden 1962 været en central del af anlægsgartnerfaget og en faglig platform for udgiveren, Danske Anlægsgartnere. Men normerne, der søger at sammenfatte fagets håndværk, har ændret sig meget i de 48 år der er gået siden. F.eks. har referencer som danske standarder og vejregler fået stadig stigende betydning. Krav til resultatet har erstattet krav til arbejdsprocessen. Og arbejdsformen har flyttet sig fra anlægsgartnermøder til konsulent-research.

1962-normen
De første normer i 1962 blev til i en højkonjunktur med bygge- og anlægsarbejder i stærk vækst. Samme år satte statens cirkulære om fast pris og tid gang i de offentlige licitationer. Normerne, der omfattede både anlæg og vedligeholdelse, blev udgivet som en del af et ringbind der bl.a. også omfattede licitationsregler samt den tids AB 92.
Ikke kun egne medlemmer var målgruppe. „Fra havearkitektside har man fra starten vist stor interesse for normerne, og havearkitekternes godkendelse og benyttelse af normerne er jo særdeles vigtig - for ikke at sige nødvendig,“ skrev Helge Busch i ‘Anlægsgartneren’.
Normen er skrevet af en gruppe toneangivende anlægsgartnere, bl.a. Niels Arne Rasmussen, Erik Rasmussen og Johannes Kortegaard der bl.a. var inspireret af den svenske Bygg AMA. De ville ifølge ‘De byggede grønt’ fra 1987 gerne have havearkitekterne med i arbejdet. Det blev der dog ikke noget ud af, angiveligt fordi havearkitekterne mente at det burde være dem der fastsatte kravene.
Resultatet kan generelt karakteriseres som kortfattede kogebogsopskrifter på det mest almindelige anlægsgartnerarbejde. Der er krav til det færdige resultat hvis det let kan måles, f.eks. fald. Ellers er kravene rettet mod processen, hvordan arbejdet skal gøres. Det er praktisk for den udførende anlægsgartner; mindre praktisk for tilsynet. Der er med en enkelt undtagelse (betonsten) ikke brugt referencer, d.v.s. henvisninger til eller gengivelse af andre normer og standarder.
Normerne er præget af den tids dominerende opgaver og materialer. Stabilt grus er f.eks. endnu for moderne til at være med. Støttemure af mærkevarer som Ankasten, Nexø- og Ølandsskaller optager hele 7 ud af 28 sider; et træk der kan følges længe frem. Normerne for vedligeholdelsen er meget enkle, bl.a. fordi der ikke skelnes systematisk mellem forskellige elementer og præg.
Set med vor tids øjne er 1962-normerne i det hele taget præget af hvad vi i dag vil kalde finere anlægsgartnerarbejde selv om sigtet også var de større opgaver. De er dog ikke specielt rettet mod mindre privatkunder selv om det godt kan virke sådan i dag. Som Torben Dam skriver i sin prisopgave ‘Den faglige kerne fra 2002: „Normer for anlægsgartnerarbejde fra 1962 var en reaktion på fagentreprisen, men teknikken fra privathaven prægede indholdet“.

Fra 1968 til 1986
De følgende udgaver til og med 1979-udgaven følger 1962-udgavens form, mens indholdet justeres for bl.a. at tage højde for nye materialer og metoder. Stabilt grus præsenteres i 1968 som alternativ til stenbærelag. Emner som støttemure og terræntrapper vejer dog fortsat forholdsvis tungt.
Revisionerne udføres af arbejdsgrupper med anlægsgartnere, fra 1974-udgaven støttet af foreningens konsulent Poul Petersen. Normerne fås nu også som selvstændige hæfter som vedligeholdelsen er en del af i 1974- og 1979-udgaven.
Normer for Anlægsgartnerarbejde fra 1986 repræsenterer et skifte i både form og indhold. I forhold til før henvises til en række materialestanarder ligesom der hentes en række krav i andre normer og standarder - dog ikke altid med helt skyldig reference. En anden væsentlig ændring er at man så vidt muligt kun beskriver det færdige resultat, hvor de tidligere normer blandede proces- og resultatbeskrivelse. Følgen er bl.a. flere abstrakte krav der fordrer målemetoder, bl.a. krav til komprimeringsgrader. Her hed det før blot at underlaget skulle være ‘komprimeret’.
For et umiddelbart blik er den største forskel dog at de runde formuleringer er erstattet af skemaer. De er hurtige at overskue, og det er let at se hvor der er forskelle i krav til forskellige materialer. Vedligeholdelsen følger den faglige udvikling der i 1986 samler sig om nogle hovedpræg. De kaldes her A, B og C, men svarer helt til have-, park- og naturpræg som endnu bruges.
Med i arbejdsgruppen er nu landskabsarkitekterne Carsten Lund og Charlotte Skibsted sammen med anlægsgartner Egon Frandsen, fagkonsulent Michael Nielsen og med Søren Holgersen som sekretær. Det faglige indhold er dog fortsat mest baseret på udvalgsmedlemmernes personlige viden og praktiske erfaringer.

1992-normerne
Normerne fra 1992 fortsætter det formmæssige koncept fra 1986, men indholdet er langt mere konsekvent bygget op som referencepluk fra andre standarder med huludfyldning hvor de andre standarder ikke dækker. En stjerne markerer når kravet kun findes i Normer for Anlægsgartnerarbejde. Der er også flere standarder at trække på end før. Bl.a. er belægningsstandarden DS 1136 udkommet i en foreløbig udgave. Sammen med de øvrige reference er den beskrevet i et annex.
Normerne, der for første gang er i A4-format, er denne gang blevet til i en arbejdsgruppe udelukkende bemandet af foreningens egen konsulentstab, Torben Dam, Gert Juhl, Søren Holgersen. De arbejder inden for rammer udstukket af foreningens fagudvalg. De tidligere normer og andre praktiske erfaringer indgår i arbejdet, men metoden er nu primært den faglige research og høring.
Hvad angår vedligeholdelse er 1986-normen allerede i 1989 afløst af ‘Pleje af grønne områder’. Anlæg og vedligeholdelse skilles igen. I pagt med tidens begrebsudvikling flyttes fokus fra de generelle præg og plejeniveauer til elementer (her ‘komponenter’) med f.eks. syv slags græs og fem slags buske. For første gang er billeder en væsentligt og nødvendig del af normen. ‘Pleje af grønne områder’ udgives igen i 2000 i en ny udgave baseret på samme principper.
Med 2005-udgaven skiftes både form og format. Nu hedder den 'Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde' og vedrører kun anlægsdelen. Arbejdsformen fra 1992-udgaven bevaret, men den gennemført skematiske form er forladt og beskrivelsen af referencerne er intregreret i det øvrige indhold. Udgaven er i vid udstrækning en konsekvens af den voldsomme udvikling inden for standardområdet. I sin blanding af normer, vejledning og kommentarer minder den noget om vejreglernes form, mens fordelingen af tilstandskrav og proceskrav følger et pragmatisk mønster. 
Navnet og formen fra 2005 er fortsat med de to opdaterede udgaver i 2006 og 2010. Ændringerne i dise to udgaver skyldes primært forbyelse af de standarder som normerne er baseret på, men også faglig udvikling og en vis tilpasning til praktiske forhold spiller en rolle.

På nettet
Det hænder en sjælden gang at en ældre norm får betydning i specielle sager om gamle anlægsarbejder. Ellers har de gamle normer i dag ikke længere nogen faglig interesse, men dog en vis historisk interesse. Derfor er de gamle normer nu tilgængelige på denne hjemmeside. De enkelte sider er scannet direkte og sat op uden ændringer som pdf-filer. sh

