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Den stadig økende kunnskapen om restitue-
rende miljøer viser at natur gir bedre mulig-
het til å innhente seg fra mental utmattelse
og stress enn det urbane miljøer gir. Det fin-
nes imidlertid mindre forskning om hvilke
komponenter i naturlige miljøer som frem-
mer slik restitusjon. Denne detaljerte infor-
masjonen er viktig for landskapsarkitekter
som har et profesjonelt ansvar for utvikling
av grønnstruktur i byer. Behovet for slik in-
formasjon er kanskje enda viktigere i dag, et-
tersom fortetting er trenden innen europeisk
byplanlegging. Fortetting skjer ofte på be-
kostning av byparker. I lys av fortetningspro-
sessen undersøkes det i denne avhandlingen
hvilke komponenter i små, urbane, skandi-
naviske parker som fremmer en restitueren-
de opplevelse for mennesker som bor og job-
ber i byer. De fysiske komponentene som har
blitt studert er; harde overflater, gress, lav
markvegetasjon, busker, trær, vann og park-
størrelse. Antall personer som er tilstede i
parken er også interessant som en sosial
komponent. Den empiriske forskningen som
presenteres i avhandlingen er basert på tre
ulike metoder, vurdering av parkbilder med
regresjonsanalyse, vurdering av parkbilder
med øyebevegelsesanalyse og internett-ba-
sert spørreundersøkelse med choice based
conjoint analyse. Med disse ulike metodene
var ambisjonen å demonstrere hvordan rela-

tivt nye kvantitative metoder innen land-
skapsarkitektur kunne bidra med verdifull
informasjon til denne typen forskning. Meto-
denes respektive styrker og svakheter er dis-
kutert i avhandlingen. Resultatene fra studi-
ene konvergerer med hensyn på små parkers
evne til å muliggjøre restitusjon. Alle kompo-
nenter, unntatt hard overflate, bidro til opp-
fattet mulighet til restitusjon. De komponen-
tene som var viktigst var gress og trær. Dette
resultatet er i konflikt med den utviklingen
man ser i Skandinavia i dag, der bruken av
harde materialer som betong og granitt er
økende. Trær og gress tar relativt lang tid å
etablere sammenliknet med vannelementer
og blomster, hvilket innebærer at langsiktig
planlegging blir enda viktigere. Konklusjo-
nen er at vegetasjon, og spesielt trær og
gress, er viktige komponenter i urbane små-
parker. Til tross for parkenes begrensede
størrelse, og tilstedeværelse av et begrenset
antall andre mennesker, kan disse parkene,
med rett design, fungere som steder for resti-
tusjon og dermed være fremmende for folke-
helse i et langsiktig perspektiv.
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