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Forslagtil jordblandingerog jordsmonnsoppbygging
ved
revegeteringav Hukenpukkverk
Asplan Viak har sammen med NIBIO fått i oppdrag av EBY i Oslo kommune å utarbeide forslag til
reguleringsplan for etterbruk av Huken pukkverk som nå er under avvikling. NIBIO skal fungere
som rådgi vere for jord og vegetasjonsetablering. Dette notatet gjennomgår forslag til
jordblandinger og jordsmonnsoppbygging for å oppnå ønsket vegetasjon i forbindelse med
revegetering av området. Notatet er utarbeidet av Torhild Narvestad Anda og kvalitetssikret av
Trond Knapp Haraldsen.

Forslag til jordblandinger og jordsmo nnsoppbygging tar utgangspunkt i ønsket vegetasjon, og er
utarbeidet med basis i Statens vegvesensin håndbok R761, prosesskode1, 2015. Asplan Viak har
utarbeidet en landskapsplan med i alt fire vegetasjonstyper;
Barskog med furu og andre tør ketolerante planter
Lysåpen løvskog
Kantvegetasjon i våtmarksområder
Slåtteeng og gressplen
NIBIO har vurdert dette som egnedevegetasjonstyper, og utarbeidet et eget n otat om etablering av
disse.

Genereltved revegeteringav områder
For å oppnå tiltenkte vegetasjonstyper er det avgjørende at jordsmonnet har egnedeegenskaper
med hensyn til både biologiske- , kjemiske - og fysiske forhold. For å sikre dette er det avgjørende
med riktige jordblandinger samt at disse benyttes i riktige lagtykkelser. Ulike vegetasjonstyper har
ulike krav til jorddybde ( Figur 1). Vektlegging av ulike jordegenskaper vil også gjøres ut ifra
hvordan området skal brukes og skjøttes i ettertid.

Figur 1: Anbefalte jorddybder til ulike typer vegetasjon (Haraldsen & Pedersen 2007).

For å sikre muligheter for rotutvikling nedover i jordprofilet er det avgjørende at en unngår
komprimering av masser i forbindelse med anleggsarbeidet. For å unngå dette bør følgende
prinsipper følges:





Anleggstrafikk begrenses til faste kjøreruter, fortrinnsvis på etablerte anleggsveier
Håndtering av jordmasser bør legges til tørre perioder da jordas bæreevne i stor
grad påvirkes av fuktighetsforhold
Utlegging av jord bør skje med egnede anleggsmaskiner. Hva som er egnede
maskiner vil avhenge av jordtype og vanninnhold i massene.
Unngå blanding av ulike jordblandinger

Kvaliteten av massene i øvre del av deponiet bør undersøkes før anleggsstart, slik at egnede masser
kan benyttes og inngå i jordsmonnsoppbygginger der hvor dette er hensiktsmessig.

Barskog med furu og andre tørketolerante planter
Furu og andre tørketolerante arter trives ofte på næringsfattige steder som f.eks. sand- og
grusmoer. Furuas konkurransefortrinn er røtter med evne til å utvikle dypt rotsystem, slik at de
kan hente vann fra store dyp. Dersom jordsmonnet har for stor tilgang på vann og næring vil furu
utkonkurreres og erstattes av granskog. For å unngå dette bør man benytte lette jordtyper (sand)
og bygge opp med tilstrekkelig dybde ned til vann.
Furu (Pinus sylvestris) foretrekker pH mellom 4,5 – 6 (Londo m.fl. 2006). Dette er forholdsvis surt
i forhold til andre vegetasjonstyper, og vil være medvirkende for hvilken undervegetasjon som
etablerer seg. Furu trives også i grunnlendt kalkrikt jordsmonn, der en får den karakteristiske
kalkfuruskogen.
Nødvendig oppbygging av jordmasser over deponioverflate vil avhenge av egenskapene til de
underliggende massene. I lette godt drenerte jordtyper kan furu ha rotutvikling ned til 3 m dyp

Figur 2: Naturlig kalkfuruskog på Furuberget ved Hamar (Foto: Trond Knapp Haraldsen).

(Crow 2005), slik at man bør ha 3 m med ukomprimerte masser. Furutrær har stor evne til å
utnytte sprekkesoner i fjell til utvikling av rotsystem, og furuer vil kunne etablere rotsystem i
dybden i sprengsteinsmasser med noe finmateriale mellom materiale i stein- og blokkstørrelse.
Forslag til oppbygging: 20 cm moldfattig anleggsjord henhold til krav i prosesskode 74.44
(Statens vegvesen 2015), over 1 meter siltig sand som holder kravene til mineraljord i prosess
74.44. Under jordlagene anbefales det 1,8 m med ukomprimerte løsmasser. Jordsmonnet kan være
mer kalkfattig og surere enn angitt i prosess 74.44 (anbefalt pH 4,5 – 6), særlig i topplaget. Et
alternativ til ukomprimerte løsmasser under 1 m dybde er sprengssteinsmasser av stein- og blokk
der det er fylt nye finmateriale i sprekkesonene mellom steiner og blokker.

Lysåpen Løvskog
Jordsmonnet i løvskog vil være mer næringsrikt enn i furuskog, derav høyere andel organisk
materiale i topplaget. På sikt vil gråor bidra med nitrogentilførsel til jordsmonnet, og
undervegetasjon av ulike urter bidra med tilførsel av lett nedbrytbart organisk materiale.
Ved å konstruere et godt drenert jordsmonn legger man til rette for flere av de foreslåtte treslagene
(selje, osp). Både selje og osp trives best i godt drenert jord, og kan også inngå i overgangen mellom
barskog og løvskog.
Forslag til oppbygging: 20 cm moldholdig anleggsjord over 10 cm moldfattig anleggsjord over 70
cm mineraljord i henhold til krav i prosesskode 74.44 for henholdsvis moldholdig anleggsjord,
moldfattig anleggsjord og mineraljord. Det bør være 50 cm ukomprimerte løsmasser under
jordlagene.

Figur 3: Lysåpen løvskog i Hundremetersskogen på Fornebu, plantet i år 2000 (Foto: Trond Knapp Haraldsen, 2016).

Kantvegetasjon i våtmarksområder
Naturlig artsrike våtmarksområder under marin grense er ofte utviklet i leirmasser. For å oppnå
ønskede forhold bør leire som skal benyttes i våtmarksområder ha et leirinnhold på minimum 25 %
(mellomleire eller stiv leire). Det må også være muligheter for rotutvikling, noe som oppnås ved å

benytte leire med strukturutvikling (godt oppsprukket) slik at den kan knuses i mindre klumper.
Massiv leire og komprimert leire, uten strukturutvikling kan benyttes til tetting. En slik løsning er
vist å gi lite lekkasje dersom massene ikke tørker ut, samt være enklere å vedlikeholde enn
tilsvarende anlegg med membran (Haraldsen & Pedersen 2007). Noen typer av komprimert
steinmel har også vist seg å bli svært lite gjennomtrengelig for vann, og sprekker heller ikke opp i
tørkeperioder.
Forslag til oppbygging våtmarksområde: 20 cm moldholdig anleggsjord i henhold til krav i SVV
prosesskode 74.44, over et lag på 20 cm mineraljord også i henhold til krav i prosesskode 74.44.
Mellom jordlag og tettelag kan man benytte godt oppsprukket leire med leirinnhold på 25 – 60 %.
Et tettelag av komprimert/massiv leire bør etableres fra 80 cm dyp. Komprimert lag av egnet
steinmel kan være et alternativ.

Slåtteeng og gressplen
Eng og gressplen vil ha ulike krav til jordkvalitet avhengig av tiltenkt bruk av område. For å tåle
intensiv bruk (fotballbane etc.) må spesifikke krav oppfylles, mens mindre brukte arealer ikke vil
ha like spesifikke krav.
Ved etablering av grasbakke i hellende terreng, som i foreslått gressamfi, er det viktig at
jordsmonnsmassene som benyttes er relativt gjennomtrengelige for å unngå erosjon. Dersom jorda
ikke har tilstrekkelig med infiltrasjonskapasitet risikerer man at vann begynner å grave i massene
ved kraftige nedbørsepisoder. For å unngå oppsamling av vann i nedre del av «amfiskråningen»
kan det være lurt å forme overflaten på en slik måte at det ikke samles vann her. Overflaten bør
formes slik at en får overflateavrenning ut mot sidene, og ikke inn mot midten.
Forslag til oppbygging gressplen: 20 cm moldholdig anleggsjord i henhold til krav i SVV
prosesskode 74.44. Under dette et lag på 20 cm mineraljord i henhold til krav i prosesskode 74.44
for mineraljord. Under jordlagene skal det ligge ukomprimerte løsmasser i minst 1 m tykkelse.
For etablering av slåtteeng anbefales en mer næringsfattig jord. Jordtyper med lite organisk
materiale har relativt liten bufferkapasitet, og dermed liten evne til å motsette seg endringer i pH
over tid. Etablering av arter som krever høy pH vil kreve at jordsmonnet i utgangspunktet lages
kalkrikt. Eventuelt kan man gå for andre jordsmonnsegenskaper som favoriserer en annen
artssammensetning. Vegetasjon bør velges ut i fra pH slik at vedlikehold minimeres.
Forslag til oppbygging slåtteeng: 20 cm moldfattig anleggsjord over 20 cm mineraljord, begge i
henhold til krav i prosesskode 74.44. Dersom det er tilgjengelige jordmasser fra tilsvarende
vegetasjonstype anbefales det å benytte disse til topplag istedenfor moldfattig anleggsjord.

Forslag til videre arbeid
Etter endt oppfylling bør det gjøres en befaring av overflaten med jordprøvetaking dersom massene
ikke er kjent. Egenskapene til disse massene vil kunne påvirke forslag til oppbygging av nytt areal.
Forslag til jordblandinger kan også endres ut i fra hvilke jordmasser som er tilgjengelige.
Et eksempel på mulig tilgjengelige masser vil være mudringsmasser fra Bogstadvannet. Fra dette
prosjektet kan det bli overskudd av både sand, leire og organisk materiale. Disse massene er
relativt næringsfattige. Sanden er sortert, mens leire og organisk materiale er blandet sammen.
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