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1. Innledning 

Statens vegvesen nytter standardiserte prosesser for beskrivelse og gjennomføring av 
vegkontrakter. Dette gjelder også for utforming av grøntanlegg knyttet til veianlegg 
(Statens vegvesen 2007). Innen prosess 74 i håndbok 025 (Prosesskode 1. Standard 
beskrivelse for vegkontrakter) er det angitt ulike spesifikasjoner for utforming av 
grøntarealer og skråninger. Spesielt når det gjelder prosess 74.4 ”Utlegging og bearbeiding 
av jord” har det fra flere hold vært stilt spørsmål ved en del av det faglige innholdet. 
Produsenter av anleggsjord har påpekt at det synes å være umulig å lage jord som 
tilfredsstiller alle kravene angitt i prosess 74.44b, og samtidig er egnet som vekstmedium 
for grøntanleggsplanter. 
 
Bioforsk Jord og miljø (tidligere Jordforsk) har i over 10 år arbeidet med utvikling av 
jordblandinger til grøntanlegg. Noen av resultatene er publisert og åpent tilgjengelige, 
mens andre undersøkelser er gjort på oppdrag fra jordprodusenter og resultatene fra disse 
undersøkelsene er ikke allment tilgjengelige. 
 
Målet med denne rapporten er å foreta en faglig vurdering av de eksisterende 
prosesskodene for jord til grøntanlegg, basert på oppdatert og tilgjengelig kunnskap. 
Ut fra dette utarbeides forslag til nye prosesskoder. I rapporten legges også fram 
forslag til fremtidige FOU-prosjekt for å videreutvikle kunnskapen om jord til 
grøntanlegg. 
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2. Kvalitet av anleggsjord 

Anleggsjord er jordblandinger som er egnet for etablering av ulike typer grøntanlegg, og 
som er produsert i jordproduksjonsanlegg. Anleggsjord er mineraljordbaserte dyrkings-
medier i motsetning til jordblandinger til potteplanter og planter i veksthus som er basert 
på hovedsakelig organisk materiale (torv). 

2.1 Deklarasjon av anleggsjord 
 
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (Landbruks- og Matdepartementet 2003) 
angir formelle minstekrav til jord som omsettes, og dette er mer utførlig beskrevet i 
Mattilsynets veileder til forskriften (Mattilsynet 2007). Forskriften angir at produkter som 
omsettes skal merkes og deklareres i henhold til Norsk Standard NS 2890 (Norges 
Standardiseringsforbund 2003). Når det gjelder jord som kan være forurenset, er det viktig 
å være klar over forurensningslovens normverdier for forurenset grunn (Miljøvern-
departementet 2004), og KLIFs veileder for håndtering av forurensede masser (Hansen 
2009).  
 
NS 2890 angir hvordan anleggsjord skal deklareres:  

 Tørrstoff (g/l) 
 Organisk innhold (% av tørrstoffet)  
  Moldklasse dersom det organiske materialet er omdannet under aerobe forhold 
  pH 
 Elektrisk konduktivitet (mS/m) 
 Næringsstoffer (AL-løselige) av betydning for plantevekst (mg/100g) 
 Totalnitrogen (mg/l) 
  Volum (l eller m3) 
 Omdanningsgrad hvis produktet inneholder sphagnumtorv  
 Kornfordeling 
 Teksturklasse 

 
Når anleggsjord er deklarert i henhold til NS 2890, kan en lett sammenligne egenskapene 
til ulike jordblandinger. De fleste analysemetodene er felles for disse deklarasjons-
analysene og veiledningsanalyser som nyttes i jord- og hagebruk, og således godt 
dokumentert. Noen av analyser gjøres litt annerledes ved deklarasjon av anleggsjord enn 
tilsvarende analyser for vanlige veiledningsanalyser for jordprøver. Dette gjelder bl.a. 
bestemmelse av pH og densitet i jord (volumvekt). 
 

2.2 Beskrivelse av bruksegenskaper til anleggsjord 
NS 2890 er en deklarasjonsstandard som utelukkende angir hvordan vekstmedier skal 
deklareres og hvilke analysemetoder som skal anvendes. I den forrige standarden NS 2895 
var det også angitt noen anbefalte intervaller, bl.a. for organisk innhold. 
 
Når en skal utvikle jordblandinger for urbane områder er det en rekke generelle krav til 
egenskaper, samt spesifikke krav i forhold til ulike grøntanleggstyper (Huinink 1998). For 
anleggsjord generelt er det krav til pH og innhold av fosfor, kalium og maksimum 
ledningsevne (saltinnhold). Dessuten skal anleggsjord ikke krympe mer enn 30 % ved 
tørking og raskt ta opp vann ved oppfukting. Fremmedlegemer som glass, større trebiter, 
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plastikk, metall, bygningsavfall (tegl, betong, asfalt) hører ikke hjemme i jordblandinger. 
Jordblandinger bør være fri for problemugras (f.eks. kveke, brennesle, høymole, burot, 
skvallerkål), og skal ikke inneholde floghavrefrø med spireevne og skal heller ikke bidra til 
spredning av kanadagullris, russekål, hagelupin eller andre svartelistede arter. 
Jordklumper og stein bør være mindre enn 5 cm i diameter. Det er viktig at jordblandinger 
har handterbar konsistens (ikke klebrig og ikke plastisk) og at jorda er tørr til svakt fuktig 
når den legges ut på terreng, slik at pakkingsskader elimineres (Huinink 1998). 

Huinink (1998) beskriver også mer detaljert krav til vekstjord for buskvegetasjon 
(shrubbery), prydvekster (f.eks. roser), surjordsplanter (lyng, rhododendron), 
pryd/parktrær, ulike typer plen, rekreasjonsområder og blomstereng (Figur 1). 
 

 
Figur 1. Kriterier for jordas tekstur og innhold av organisk materiale til ulike 
grøntanleggstyper (etter Huinink 1998). 

Svenske undersøkelser (Karlsson 1988) har gitt grunnlag for etablering av egnethetskriterier 
for ulike typer grøntanlegg (Tabell 1 og 2). Hovedfokus i undersøkelsene til Karlsson (1988) 
har vært grasdekte flater i parker og i idrettsanlegg. Kravene til Huinink (1998) omfatter 
større spennvidde i grøntanleggstyper og er mindre detaljerte enn kriteriene til Karlsson 
(1988), og arbeidet til Huinink (1998) er nok preget av erfaringsbakgrunn i Nederland og 
tilgrensende land. Som det framgår av Figur 1 krever surjordsplanter (heather, A) helt 
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andre jordkvaliteter enn plen (lawn, C1), mens prydplanteringer (ornamental planting) kan 
etableres med godt resultat i temmelig varierende jord både når det gjelder tekstur og 
innhold av organisk materiale (A, B, C). Blomstereng (herbaceous grass) er anbefalt i 
sandbasert jord (E) med lite leir- og siltinnhold og lite organisk materiale. Det synes å 
være satt for trange grenser for jord til trær i veikanter (F) i forhold til jordkravene til 
parkplantinger av trær (ornamental trees).  

Tabell 1. Egenskaper til rotsonemateriale til grøntanlegg (Alle verdier er oppgitt som % av 
tørrvekt) (modifisert etter Karlsson 1988). 

Egnet til Partikler  
<0,1 mm 

Grus (2-60 
mm), % 

Dominerende 
partikkel-

størrelse (mm) 

Sortering 
D90/D10 

Organisk 
materiale, 

% 
Idrettsanlegg 
med høy 
bruksfrekvens 

< 16 < 5 0,1-0,5 6  1,0-1,5 

Idrettsanlegg 
med middels 
bruksfrekvens 

< 20 < 10 0,1-0,9 10 1,0-2,0 

Grønne parker 
og andre gras-
bevokste 
arealer 

< 40 < 30 0,02-1,0 20 2,0-5,0 

Uegnet > 40 > 30 < 0,02 og > 1,0 > 20 >5,0 og 
< 1,0 

  
 
 Tabell 2. Stabile jordfysiske egenskaper etter anlegg og egnethet til grøntanlegg i 
Sverige,  (Karlsson 1988). 
Egnet til Mettet vann-

ledningsevne, 
Ks, mm t-1 

Luftfylte porer, 
m3 m-3 

Nyttbar vann-
lagringsevne, 

 m3 m-3 

Jordtetthet, 
Mg m-3 

Idrettsanlegg 
med høy 
bruksfrekvens 

> 25 > 0,12 0,12-0,25 1,25-1,60 

Idrettsanlegg 
med middels 
bruksfrekvens 

> 5 > 0,10 > 0,08 1,20-1,70 

Grønne parker 
og andre gras-
bevokste arealer 

> 1 > 0,07 > 0,05 1,20-1,70 

Uegnet < 1 < 0,07 < 0,05 < 1,20 og >1,70 
 
Florgård et al. (1996) har gjennomført ulike forsøk med å lage anleggsjord basert på 
skogsjord fra barskog, og har også utarbeidet anbefalte grenseverdier for ulike 
jordegenskaper (Tabell 3).  

Da en skulle utarbeide krav til anleggsjord som skulle brukes ved etablering av grøntanlegg 
på Fornebu, tok en utgangspunkt i arbeidet til Huinink (1998), Florgård et al. (1996) og til 
dels Karlsson (1988). Det ble gjennomført vekstforsøk bl.a. med raigras som viste store 
forskjeller i tilvekst mellom ulike typer og mengder av organiske avfallsmaterialer i 
jordblandingene (Haraldsen 2000, Haraldsen et al. 2000). På Fornebu var en av 
utfordringene at en skulle utnytte stedlige mineraljordmasser og bare tilføre organisk 
materiale utenfra (Pedersen & Haraldsen 2001). Kravene til anleggsjord ble spesifisert ut 
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fra egenskapene til jordblandinger som hadde fungert godt i forsøk, med snevrere 
spesifikasjoner for grasflater enn til naturlignende skogsområder (Haraldsen & Pedersen 
2001).  

Tabell 3. Anbefalte grenseverdier for ulike jordegenskaper for anleggsjord (fra Florgård 
et al. 1996). 

 
I tillegg til de spesielle forutsetningene som var til stede på Fornebu, foretok en vurdering 
av følgende egenskaper når kravspesifikasjonene for anleggsjord (Tabell 4) ble utformet: 
 

• Håndterbarhet; smuldring, klumpdannelse 
• Erosjonsrisiko; infiltrasjonsevne, tilslemming av overflaten 
• Vannledningsevne, vannlagringsevne, drenering 
• Næringstilstand og surhetsgrad; næringsfrigjøring, saltinnhold, behov for gjødsling 

og kalking 
• Evne til å motstå tråkk, kjøring og komprimering 
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Tabell 4. Krav til undergrunnsjord og vekstjord på Fornebu (fra Haraldsen & Pedersen 
2001a). 
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Sikteduk  mm 22 50 
Max leir i innmateriale <0,002 % 30 
Krav til leir  <0,002 % 3-15 3-20 0-5 3-25 3-20 3-25 
Idealverdi leir <0,002 % 3-6 6-12 <3 6-15 6-12 6-15 
Krav til leir+silt  <0,06 % 15-40 15-60 5-20 15-60 
Idealverdi leir+silt <0,06 % 15-30 25-40 <15 25-40 
Max grus av jordmassen >2 % 10 30 5 50 30 50 
Organisk materiale (TOC)  % 1,5-3 1,5-4 1-2 1,5-4 1,5-4 - 
pH   5,5-8 
K-AL   >15 >10 >15 >7 >10 - 
P-AL   >7 >5 >7 >3 >5 - 
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Kravene til kornfordeling (innholdet av leire, silt og sand) er angitt i forhold til materiale 
mindre enn 2 mm kornstørrelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Jordarter egnet til forskjellige typer grøntanlegg (fra Haraldsen & Pedersen 
2001). 
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Jordarter med sand og noe leir er godt egnet til grøntanlegg, mens svært silt- og leirrike 
jordarter er vanskelige å handtere og dermed ikke anbefales som anleggsjord (Figur 2). De 
jordartene som generelt kan anbefales til grøntanlegg er følgende: 
 

• Sand; sortert sand med lite innhold av silt og leir (<15 %), liten vannlagringsevne og 
stor vannledningsevne (drenerbarhet), enkeltkorn, egnet til tråkkutsatte grasflater 
som vannes 

• Siltig sand; sand med lavt leirinnhold (<10 %) og opp til 50 % silt; god 
vannlagringsevne, lett å håndtere, men noe utsatt for komprimering, noe utsatt for 
erosjon og tilslemming, egnet til plen og grasbakke (slake skråninger), velegnet til 
planting av busker og trær 

• Lettleire; 10-25 % leir og 25-50 % silt; jord med god struktur, god vannlagringsevne 
og brukbar vannledningsevne, generelt godt egnet i grøntanlegg, kan bli noe klinete 
og utsatt for tråkkskader ved intens nedbør 

• Sandig lettleire; 10-25 % leir og <25 % silt, lite utsatt for erosjon og tilslemming av 
overflata, blir mindre klinete enn lettleire ved intens nedbør, men har mindre 
vannlagringsevne enn lettleire  

 
Spesifikasjonene for jordblandingene på Fornebu ble laget med sikte på å oppnå en rask og 
god etablering av alle typer grøntanlegg. Tilveksten har vært god, og både grasflater og 
plantefelt har etablert seg godt og utgjør etter få år et godt etablert grøntområde 
(Haraldsen & Pedersen 2005a), (Figur 3).  
 

 
Figur 3. Plenareal (foran), grasbakke og plantefelt på kolle på Storøya, Fornebu, i 2009, 
fem år etter planting (Foto: Trond K. Haraldsen). 
 
En avgjørende faktor for suksessen med etableringen av grøntanleggene på Fornebu var at 
det ikke bare ble stilt krav til egenskapene til topplaget, men det ble stilt krav til ulike 
lagtykkelser tilpasset rotutviklingen for ulik vegetasjon (Figur 4). Disse kravene ble 
utformet på bakgrunn av observasjoner av mislykkede etableringer med for tynne topplag 
over komprimerte lag eller lag uten vannlagringsevne (se Figur 8), samt etablering av trær 
uten tilstrekkelig jordvolum for rotutvikling. 
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Figur 4. Tykkelse av jordlag til ulike typer grøntanlegg (fra Haraldsen & Pedersen 2001). 
 
I en senere fase av utbyggingen på Fornebu ble det også spesifisert jord til tørketolerant 
vegetasjon og våtmarksplanter (Haraldsen & Pedersen 2005b), og en sammenfatning av 
prinsippene for jordkvalitet til ulike typer vegetasjon og grøntanlegg er gitt av Haraldsen & 
Pedersen (2007). 
 
Låg (1977) lanserte muligheten for å nytte steinmel til anlegg av hager, og denne ideen ble 
videreutviklet av Haraldsen & Pedersen (2002) med bruk av avløpsslam som organisk 
materiale sammen med steinmelet. Haraldsen & Pedersen (2001b, 2003) og Haraldsen et 
al. (2003) viste at sur skogsjord, steinmel og avløpsslam ga anleggsjord med god virkning 
på tilveksten av raigras, mens det kalkrike slammet som ble benyttet i disse forsøkene, 
hadde varierende virkning på tilveksten av ulike typer busker og trær som nyttes i 
grøntanlegg. 
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2.3 Organisk materiale i naturlig jord og anleggsjord 

2.3.1 Naturlig organisk materiale 
Naturlige jordsmonn har alltid et toppsjikt anriket på organisk materiale. Toppsjiktet kan 
være tynt eller tykt, klart eller utydelig avgrenset nedover mot undergrunnen. 
Nedbrytningsforholdene avgjør om råtnende plantemateriale som blir liggende på 
jordoverflata, blir dratt ned i jorda av jordfauna, blandet med mineralske stoffer og 
omsatt til mold, eller om materialet hovedsakelig nedbrytes av mikroorganismer til 
råhumus eller omdannes i miljø uten lufttilgang til torv (se ramme). 
 
Mold er dannet ved at mikroorganismer og jordfauna har brutt ned og finfordelt det 
organiske materialet og blandet det med mineralmateriale. Naturlig mold består derfor i 
stor grad av ekskrementer av ulike jorddyr (meitemark, spretthaler, midd, insektlarver). 
Det er disse ekskrementene som gir moldjord god grynstruktur. I naturen finnes mold 
oftest i lauvskog på finkornige jordarter.  
Råhumus er svært vanlig i barskog. Råhumus er mindre nedbrutt enn mold og ligger som et 
tydelig sjikt over mineraljorda. I råhumus spiller ulike sopper en viktigere rolle enn 
jordfaunaen i nedbrytningen.  
Torv dannes ved delvis nedbrytning av moser og andre våtmarksplanter uten 
oksygentilgang (anaerobe forhold). Både råhumus og torv er sure humustyper med lite 
innhold av næringsstoffer. De vil bli videre nedbrutt hvis miljøforholdene ligger til rette 
for det. 
Matjord er en folkelig betegnelse på dyrket jord med høyt moldinnhold. Et matjordlag er 
blitt til gjennom langvarig jordarbeiding, gjødsling og kalking, og ved at meitemark og 
andre jordorganismer har omsatt råtnende planterester til humus og næringsstoffer som 
plantene kan utnytte.  
 
I veianlegg kommer en i kontakt med alle disse typene organisk materiale, og det er 
således viktig å vite om forskjellene og likhetene. Nedbryting av organisk materiale frigjør 
næring og gir livsgrunnlag for planter, dyr og andre organismer. Det inngår i en samvirkning 
mellom biologiske, kjemiske og fysiske prosesser. Generelt gir økende mengde organisk 
materiale i jord:  
 

- Bedret evne til å lagre og lede vann 
- God struktur og stabilitet 
- Bufferevne mot plutselige endringer i jordmiljøet 
- Øker jordas evne til å lagre næringsstoffer 
- Gir et rikt biologisk mangfold (bakterier, sopper, ulike smådyr), som bidrar til 

sunnere planter 
- Gir næringsfrigjøring ved nedbrytning  
- Minsker faren for erosjon 

 
For stort innhold av organisk materiale er imidlertid ugunstig da jorda kan bli for tett 
under sterk belastning (tråkk, kjøring og lignende). En oppnår i stedet dårligere forhold for 
aerob nedbrytning, og dårligere rotutvikling på grunn av liten oksygentilgang til røttene. 
 
I deler av landet som det er nedbøroverskudd, opptrer ikke torvdannelser bare i 
forsenkninger, men som tykkere eller tynnere lag over mineraljord i hellende terreng. 
Myrtypene er særegne vegetasjonssamfunn der det er funnet mange ulike rødlistearter 
(Moen et al. 2010), og hovedtypene av myrtyper som finnes i Norge er vist i Figur 5. Når en 
skal etablere veianlegg som berører myrområder, er det således viktig å kjenne til 
egenskapene til de ulike myrtypene. Uttak av torvmateriale vil ofte være nødvendig for å 
oppnå tilstrekkelig bæreevne når en bygger ut nye veier. Ved uttak av torv er det viktig å 



 

Haraldsen. Bioforsk Rapport vol. 5 nr. 165 2010 

11 
 

passe på at hydrologien i myrområdene i tilknytning til veianlegget ikke endres mer enn 
nødvendig for å lage sikker vei. Torvmassene som tas ut, bør anvendes i jord langs 
veianlegget.  
 

 
Figur 5. Ulike myrtyper i Norge (fra Moen et al. 2010, basert på Moen 1998). 
 
I mineraljord vil organisk materiale i topplaget være hovedkilden for nitrogen, som det 
finnes lite av i dypere jordlag. Fosforinnholdet vil normalt også være større i topplaget enn 
i underliggende lag. Optimalt innhold av organisk materiale gir porøs jord med god 



 

Haraldsen. Bioforsk Rapport vol. 5 nr. 165 2010 

12 
 

luftutveksling og gunstige forhold for rotvekst. Innholdet av organisk materiale i mineralsk 
undergrunnsjord bør være lite.  

2.3.2 Resirkulert organisk materiale 
 
Resirkulerte organisk materialer brukes ofte som jordforbedringsmidler eller som 
ingredienser i anleggsjord. De fleste stedene i landet er det flere ulike produkter 
tilgjengelig, og det er viktig å ha kjennskap til bruksegenskapene og bruksbegrensningene 
for de enkelte produktene. Forholdet mellom næringsstoffer og organisk materiale avgjør 
om produktene er egnet som gjødsel, jordforbedringsmiddel eller som ingrediens i 
jordblandinger. 
 
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (Landbruks- og matdepartementet 2003) 
angir kvalitetsklasser for organiske avfallsprodukter ut fra konsentrasjoner av tungmetaller 
på tørrstoffbasis. Forskriften angir også bruksbegrensninger for produktene ut fra risiko for 
akkumulering av tungmetaller i jordsmonnet. Det er imidlertid svært viktig å være klar 
over at bruksbegrensningene som er angitt i forskriften, på ingen måte angir anbefalt bruk. 
I ORIO-prosjektet ”Slam og kompost til grøntanlegg” ble det gjennomført flere feltforsøk 
med bruk av slam og kompost som jordforbedringsmidler med gras og ulike busker og trær 
som forsøksvekster (Sæbø et al.2005). I dette prosjektet ble de organiske avfalls-
produktene til dels brukt i større mengder og på andre måter enn det som er angitt som 
tillatte bruksområder i gjeldende forskrift. Dette gjaldt i særlig grad forsøkene med 
kompost som jorddekkematerialer. I FAGUS brukerveiledning for slam og kompost i 
grøntanlegg (Haraldsen et al. 2005) er noen av de praktiske erfaringene fra dette ORIO-
prosjektet presentert. Brukerveiledningen tar også opp noen av utfordringene og 
mulighetene for utnyttelse av slam og kompost i grøntanlegg som er lite belyst 
forskningsmessig. 
 
I senere forskningsprosjekter har en i større grad undersøkt frigjøring av næringsstoffer fra 
ulike typer organiske avfallsprodukter, og funnet at flere av produktene bør doseres i 
forhold til frigjøring av næringsstoffer enn i de mengdene som forskriften gir anledning til 
(Bøen & Haraldsen 2008, 2010).  
 
I veianlegg finnes det flere eksempler på at avløpsslam og organiske avfallsprodukter 
verken er brukt på forskriftsmessig måte eller i mengder som er tilpasset behovet for 
næringsstoffer til vegetasjonen som skulle etableres (Figur 6). Selv når en doserer med 
lovlige 30 vol. % organisk avfall i en jordblanding, kan tilveksten variere fra nærmest 
misvekst til overvekst avhengig av hva slags organisk avfallsprodukt som ble benyttet (figur 
7). Av den grunn er det viktig å kjenne til fremstilling og virkemåte for de mest vanlig 
brukte organiske avfallsproduktene (Tabell 5). 
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Figur 6. Tykt lag av avløpsslam som jorddekke ga enorm næringsfrigjøring og tilvekst av 
meldestokk i etableringsåret (Foto: Trond K. Haraldsen). 
 

 
Figur 7. Tilvekst av raigras i jordblandinger med 30 vol. % organisk avfall av forskjellig 
typer (Foto: Trond K. Haraldsen). 
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Fremstilling av ulike typer organiske avfallsprodukter: 
• Barkkompost – gran eller furubark som er omsatt ved aerob nedbrytning 
• Hage/parkavfallskompost – oppkuttede kvister, plenklipp, potteplanter og lignende 

som er omsatt ved aerob nedbrytning 
• Matavfallskompost – sortert husholdningsavfall som er kompostert sammen med 

strukturmateriale (bark eller hage/parkavfall) 
• Slamkompost – avløpsslam som er blandet med strukturmateriale (bark eller 

hage/parkavfall) og omsatt ved aerob nedbrytning  
• Vannverkslam – avvannet slam fra vannrenseanlegg 
• Avløpsslam – materiale som skilles ut ved rensing av avløpsvann, avvannet og 

hygienisert (kan være tilsatt kalk i ulike trinn i slambehandlingsprosessen)  
 

Tabell 5. Næringsfrigjøring av nitrogen og fosfor fra ulike typer organiske 
avfallsprodukter. 
 Nitrogenvirkning Fosforvirkning 

Barkkompost Liten Liten 
Hage/parkavfallskompost Liten Stor 
Matavfallskompost Varierer Stor 
Slamkompost liten-middels Varierer 
Vannverkslam Liten Liten 
Avløpsslam (ikke kalkbehandlet) Stor liten til ingen 
Avløpsslam (kalkbehandlet) stor til middels liten til middels 
 
Organiske avfallsprodukter med lite tilgjengelig mineralsk nitrogen, ofte i kombinasjon 
med relativt høyt C/N forhold (>30), kan gi svak eller negativ nitrogenvirkning (Bøen & 
Haraldsen 2008). 

2.3.3 Moldinnhold 
 
På et vanlig analysebevis er informasjon om organisk materiale gitt ved at jorda er satt i 
en bestemt moldklasse. Inndelingen av moldklasser er angitt i NS 2890 (Tabell 6). 
 
Tabell 6. Inndeling i moldklasser basert på organisk innhold på vektbasis. 
Betegnelse på moldklasse Organisk innhold 

(vekt) 
Moldfattig 0-3 % 
Moldholdig 3-6 % 
Moldrik 6-12 % 
Svært moldrik 12-20 % 
Mineralblandet mold 20-40 % 
Organisk jord >40 % 
 
Moldklassen gir god hjelp til å vurdere om anleggsjord bør tilføres mer organisk materiale.   
 
En oppnår størst effekt ved tilførsel av organisk materiale når jorda i utgangspunktet er 
moldfattig. Jord i klasse moldholdig er passende for de fleste typer grøntanlegg. Det kan 
være et mål for hvor mye organisk materiale som bør blandes inn i jorda eller i 
jordblandingen når det er mineraljord på stedet.  
 
I etablerte anlegg med moldfattig jord kan en også bruke kompost som jorddekke. 
Jordorganismene vil da selv blande organisk materiale med mineraljorda. Etter få år vil 
jorda ha skiftet moldklasse. I moldrik eller organisk jord vil det ikke være så stor virkning 
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av det organiske materialet fra slam eller kompost.  Likevel kan tilføring av plantenæring 
og heving av pH gi stor jordforbedrende effekt på slik jord. Fersk flis og annet materiale 
med relativt høyt C/N-forhold fungerer godt som jorddekke, og en unngår N-binding i 
større grad ved bruk som jorddekke enn ved innblanding. Det kan bli et svært godt resultat 
ved bruk av et flislag på toppen, et tynt underliggende kompostlag og deretter anleggsjord 
av god kvalitet (Haraldsen & Pedersen 2005a, Haraldsen & Sveistrup 2008). Bruk av tykke 
lag umoden kompost som jorddekke kan imidlertid medføre stort oksygenforbruk ved 
nedbrytning, som kan gi oksygenmangel i underliggende jordlag og betydelige planteskader 
(Hanslin et al. 2005). 
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3. Grøntarealer og skråninger, Prosess 74 

3.1 Utlegging og bearbeiding av jord, Prosess 74.4 
 
Definisjonen av matjord angitt i prosess 74.4 er i overensstemmelse med den som er brukt 
i denne rapporten, jfr. kap 2.3.1. I tillegg til definisjonene som står i prosess 74.4b burde 
det stå en definisjon av anleggsjord: Anleggsjord er en jordblanding av to eller flere 
råvarer, som er egnet til bruk i grøntanlegg. 

3.1.1 Utlegging og finplanering, Prosess 74.41 
I prosess 74.41b er det angitt ulike tykkelser av topplag tilpasset ulike typer vegetasjon. 
Problemet med disse angivelsene er at topplag og underliggende lag ikke blir sett i 
sammenheng, og at det ikke stilles tydelige krav til egenskapene til underliggende lag. Når 
en bare legger ut et tynt topplag, er det vanlig at det oppstår problemer som vist i Figur 8. 
Slike problemer kan oppstå både når det er tette og veldig lett gjennomtrengelige masser 
under et tynt topplag. Da får en kombinasjonen av liten rotutvikling, overmetning i våte 
perioder og tørkeproblemer i tørre perioder. 
 

 
 Figur 8. Topplag 15 cm over komprimert gråfarget undergrunnsjord. Til venstre grastorv 
som er snudd opp ned og med undergrunnsjord på toppen. Legg merke vannet som trenger 
inn i hullet (til høyre i bildet) (Foto: Tore E. Sveistrup). 
 
Ved etablering av grasbakke er et topplag på 50 mm tykkelse og ved anlegg av plen 100 
mm altfor tynt når en ikke har sikkerhet for at underliggende lag er godt egnet for 
rotutvikling og har lignende tekstur som vekstjordlaget på toppen. For å lykkes med 
etablering av grasbakke må topplaget være minst 15 cm tykt og underliggende lag må 
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være såpass løst at rotutviklingen ikke blir hindret minst 20 cm ned i dette laget. For plen 
anbefales et topplag på 20 cm tykkelse og en videre rotsone på ytterligere 20 cm tykkelse. 
Da vil det være mulig å oppnå rotutvikling som er sammenlignbar med normal rotutvikling 
av gras på jord som er lite komprimert (Sveistrup & Haraldsen 1997). Også når det gjelder 
staudebed, busk- og treplantinger er det viktig at en i tillegg til angivelse av tykkelse av 
topplaget også stiller krav til underliggende lag (jfr. Figur 4). 
 

3.1.2 Jordprøver, Prosess 74.42 
Uttak av jordprøver er nyttig og den angitte framgangsmåten er i samsvar med 
anbefalingene gitt i Haraldsen et al. (2005). En må imidlertid være klar over hva slike 
prøver gir informasjon om når det gjelder mulighetene til å vurdere aktuelle jord-
forbedringstiltak og behovet for gjødsling og kalking. De mest vanlige analysene er pH og 
AL løselige næringsstoffer (P, K, Mg, Ca og Na). Ut fra disse analysene vil en kunne få 
informasjon om behov for kalking og gjødsling med makronæringsstoffene P og K, samt 
indikasjoner på veldig høyt saltinnhold (Na-AL). Syreløselig kalium (KHNO3) er en nyttig 
parameter for å vurdere kaliumreserver i jorda. Denne parameteren gir god informasjon 
om nyttbare kaliumreserver i jord der nivået av K-AL ofte er lavt som marin leire, siltig 
jord på elvesletter og jordblandinger med steinmel. 
 
Erfaringsmessig opptrer ikke næringsmangler på grøntanleggsplanter i moldholdig til 
moldrik leirholdig jord. Oftest er det tilstrekkelig med de vanlige analysene, men når pH er 
over 7 kan det være risiko for liten løselighet av flere mikronæringsstoffer. Dersom en i 
tillegg får bestemt løselig Mn (i magnesiumnitrat), bor (i kokende vann), jern (i 
ammoniumacetat+eddiksyre), kobber (i EDTA+ammoniumklorid), molybden (i oksalsyre + 
ammoniumoksalat) sink (i saltsyre) og titrerbar alkalinitet får en i tillegg oversikt over 
løselige mikronæringsstoffer. Vurderingene av mikronæringsanalysene gjøres ut fra 
beskrivelser av Aasen (1997). Analyser av klorid i jord er ikke en vanlig brukt analyse i 
jord- og hagebruk, men kan være relevant i veianlegg der det nyttes betydelige mengder 
veisalt. Klorid vaskes imidlertid lett ut av jorda og natriuminnholdet (Na-AL) vil derfor gi et 
riktigere bilde av saltpåvirkningen (Pedersen & Fostad 1996). Når det er nyttet organiske 
avfallsprodukter i jordblandinger, er analyser av mineralsk N i jorda viktig for å vurdere om 
det er behov for N-gjødsling. Metodene for bestemmelse av nitrat-N og ammonium-N i jord 
etter ekstraksjon med KCl har vært nyttet som grunnlag for nitrogenprognoser i 
landbruket, og er godt egnet for å vurdere nivået av mineralsk N i anleggsjord. 
Bestemmelse av C/N-forholdet er også nyttig for å vurdere i hvilken grad mineralisering av 
N kan forventes. Det er ett makronæringsstoff som en ikke får bestemt ved jordanalyser, 
nemlig svovel. Svovel tas opp av plantene som sulfat, og det er ingen rutinemetode for 
sulfat-S i jorda. 
 
Når det gjelder mikronæringsstoffer, er jordanalyser ofte et første trinn for å avdekke 
næringsmangler og eller andre årsaker til misvekst. Planteanalyser, uttatt av blad i 
veksttida, er ofte er veldig egnet hjelpemiddel for å kunne vurdere hva plantene i 
realiteten har fått tak i av næringsstoffer. Sammen med visuelle symptomer av misvekst er 
planteanalyser det beste hjelpemiddelet for sikkert å kunne fastslå om det foreligger 
mangel eller forgiftning av enkelte plantenæringsstoffer. Det kan være vanskelig å finne 
referanseverdier for normalt næringsinnhold i blad for grøntanleggsplanter. Det bør derfor 
tas prøver parallelt av normalt utviklede planter. Opptak av svovel kommer godt fram på 
planteanalyser, og planteanalyser er det sikreste verktøyet for å vurdere svovel-
forsyningen. Spesielt når det gjelder jern og mangan, der løseligheten i sterk grad påvirkes 
av variasjoner mellom forhold for oksidasjon og reduksjon, er planteanalyser egnet. Ellers 
er planteanalyser viktige når stort opptak av enkelte stoffer gir mindre opptak av andre 



 

Haraldsen. Bioforsk Rapport vol. 5 nr. 165 2010 

18 
 

stoffer. Det er således vel kjent at unødvendig stort opptak av kalium kan gi redusert 
opptak av magnesium, slik at symptomer på magnesiummangel opptrer (Aasen 1997).   
 
Vel så viktig som å jakte på næringsmangler, er det i mange tilfeller å klarlegge 
egenskapene til jordsmonnet både i topplaget og i underliggende lag. Det er særlig viktig 
når en skal foreta veiutbygging i områder med relativt tykke løsmasser. Egenskapene til 
jordlagene rett under toppsjiktet har ofte velutviklet struktur og andre tegn på 
jordsmonnsutvikling, og er godt egnet for rotutvikling. Dypereliggende jordlag er ofte 
vesentlig tettere og lite egnet for rotutvikling. Eksempelet i Figur 9 viser hvordan jordlag i 
ulike dybder i et landbruksområde ble anbefalt skilt i ulike ranker med sikte på 
tilbakeføring til riktig dybde etter gjennomført anleggsarbeid. 
  

 
Figur 9. Snitt av leirjordsmonnet i et jordbruksområde med angivelse av plan for å skille 
ulike jordlag. Målestokken er 1 m (Foto: Trond Knapp Haraldsen). 

Erfaringene i dette prosjektet med å vurdere både topplag og undergrunnsjord i 
sammenheng var svært vellykket, og både grunneiere, entreprenører og utbygger var 
fornøyd med resultatet (Sloreby 2009). 

3.1.3 Jordforbedring, gjødsling, Prosess 74.43 
I prosess 74.43b er det angitt bruk av NPK 15-4-12 som standardgjødsel. Det er en 
gjødseltype som ikke lenger inngår i Yaras sortiment. Spørsmålet er om det er ment at det 
skal nyttes en klorfattig NPK-gjødsel og 7,5 kg N/1000 m2. Den klorfattige NPK-
gjødseltypen som er mest vanlig brukt i Norge er Yara Fullgjødsel® 12-4-18 mikro. I en slik 
prosesskode anbefales at det er angitt N-nivå (for eksempel 5-10 kg N/1000 m2) og at det 
beskrives at det skal nyttes en klorfattig NPK-gjødseltype, siden formuleringer av ulike 
gjødseltyper endres over tid. 

0-25 cm Bg1  
 
 
25-50 cm Bg2 
 
 
50-80 cm Bg3 
 
 
80-120 cm Bgt1 
 
 
 
120-150 cm Bgt2 
 
 
150-180 cm Bgt3 
 
 
180-250 cm Cg 

 
Øverste 80 cm legges i 
ranke for senere 
tilbakeføring over 
grøftedybde 
 
 
 
 
 
Massene mellom 80 og 
160 cm legges adskilt 
fra massene over for 
tilbakeføring under 
grøftedybde 
 
 
Plastiske masser i 
dypereliggende lag 
erstattes av grus rundt 
vannrør 
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Når det gjelder kalking, er granulerte kalkingsmidler lett å spre jevnt og en mengde på 400 
kg kalk/1000 m2 vil normalt være en håndterbar mengde som gir noe pH økning. Behovet 
for kalk vil imidlertid være avhengig av jordas pH og bufferevne, og i de fleste tilfeller kan 
kalking utelates. 
 
Ved innarbeiding av jordforbedringsmidler i jord er det mange ulike teknikker som kan 
nyttes. En bør velge redskap og teknikk som er egnet i forhold til jord og terrengforhold. 
Ulike typer jordarbeidingsredskap har forskjellig arbeidsdybde. Således vil en oppnå dypere 
innblanding ved pløying og jevning av overflata etterpå med slodd enn ved bruk av fres 
eller harveredskap. 

3.1.4 Levering, utlegging og finplanering av vekstjord, Prosess 74.44 
Teksten i dette avsnittet er mye brukt som grunnlag for bestilling av jord både av Statens 
vegvesen og andre utbyggere. Det er angitt at vekstjorden skal være fri for rotugras og 
røtter og ha en sammensetning av mineraler og organisk materiale tilpasset aktuell 
vegetasjon, grunnforhold og klima. Ut fra det som er vist i kap. 2, er dette en riktig 
beskrivelse. Videre heter det ”Vekstjorden skal bestå av mellom 20-40 vektprosent mold og 
5-10 vektprosent leire hvis ikke annet er angitt i planene. Næringsinnholdet skal være som 
følger hvis ikke annet er angitt i planene: pH 5,5-6,5, P-AL 10-15, K-AL 10-15 og Mg-AL 8-
12. Før levering skal det dokumenteres at vekstjorden tilfredsstiller de gitte krav”. 
 
Som vist i kap. 2.3.3 er 20-40 vektprosent mold å betrakte som mineralblandet mold. I 
praksis er det noe en oppnår ved å blande inn 10 vol. % sand i et torvmateriale, slik en 
finner i plantejord som kjøpes på hagesentre. Videre er kravet om 5-10 vektprosent leire 
upresist. Det antas at det er ment fraksjonen leir, som er definert som partikler med 
diameter <0,002 mm. Betegnelsen leire er en jordartsbetegnelse som brukes som brukes 
for leirjord, og som deles videre i lettleire, mellomleire og stiv leire (jfr. Sveistrup & Njøs 
1984). I praksis er det nærmest umulig å analysere kornfordeling i et materiale med så 
høyt innhold av organisk materiale som mineralblandet mold, så det innebærer betydelige 
analysetekniske utfordringer både å kunne dokumentere riktig mengde organisk materiale 
og riktig mengde leir. Når disse kravene kombineres med svært snevre intervaller for pH og 
AL-løselige næringsstoffer, vil det i praksis være omtrent umulig å kunne fremlegge 
tilfredsstillende dokumentasjon på at jorden tilfredsstiller gitte krav.    
 
Siden den største effekten av innblanding av organisk materiale er ved tilførsel til 
mold/humusfattig jord, bør kravet til moldinnhold i prosess 74.44 endres. I de fleste 
tilfeller er et moldinnhold på 5-6 % optimalt, og mye dyrka jord i Norge har et moldinnhold 
på dette nivået. Som er generelt krav bør anleggsjord ha et organisk innhold på 3-6 vekt % 
dersom jordarten er siltig sand, lettleire eller sandig lettleire. Når jorda har mindre 
finstoffinnhold og består av sortert sand (finsand eller mellomsand) bør moldinnholdet 
være mellom 5 og 10 vekt % for å oppnå samme vannlagringsevne. Økende innblanding av 
organisk materiale ut over 6 % vil imidlertid gjøre jorda lettere komprimerbar og kunne 
medføre at jorda blir tettere. Det er således bare på sortert sandjord at økt organisk 
innhold ut over moldholdig kan anbefales. 
 
I stedet for utelukkende å angi et intervall for leirinnhold, foreslås å angi mer spesifikke 
krav til kornfordeling for å unngå jordarter med høyt siltinnhold som har stor erosjonsrisiko 
eller på annen måte er lite egnet til grøntanlegg i tilknytning til veier. Dette kan gjøres på 
flere måter. En kan angi jordartsnavn sand, siltig sand, lettleire og sandig lettleire med 
henvisning til fig. C.1 i NS 2890. Enda mer presist blir det hvis en i tillegg angir krav til 
maksimalt leir+siltinnhold, på lignende måte som i tabell 4. 
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De kjemiske kravene som er angitt i prosess 74.44 er svært snevre, og det er vanskelig å 
finne en faglig forankring for angivelsen av intervallene. Florgård et al. (1996) angir et 
vesentlig større spenn i anbefalt pH (5-7,5) (Tabell 3), og et optimalt område mellom 6 og 
7. På Fornebu ble det brukt anleggsjord med pH mellom 7,5 og 8 med godt resultat, og 
Hoel (2005) fant ingen entydig sammenheng mellom tilvekst av ulike trær og økende 
innblanding av reaktiv kalk i vekstmediet. I leirjord har det vært tilfredsstillende tilslag av 
grøntanleggsplanter i undergrunnsjord med pH ca 8 (Pedersen & Håbjørg 1995). I andre 
sammenhenger er det imidlertid funnet mikronæringsmangler i jord med høy pH, særlig av 
mangan og sink. Kombinasjonen av høy pH og store mengder AL-løselig fosfor har gitt 
symptomer på misvekst som lignet sinkmangel (Figur 8). Aasen (1997) angir at svært sterkt 
gjødsling med fosfor på jord med høy pH kan i enkelte tilfeller være årsak til mangel på 
visse mikronæringsstoffer som sink, jern, kobber og bor. 
 

 
Figur 8. Unormal strekningsvekst av ulike busker med blekgrønn bladfarge i anleggsjord 
med pH rundt 7,5 og svært høye konsentrasjoner av P-AL. Sannsynlig sinkmangel. 
 
Hvilke nivå av AL-løselige næringsstoffer som er ønskelig i anleggsjord, avhenger av 
planlagt gjødslings- og skjøtselsregime og type grøntanlegg. En kan enten angi forholdsvis 
vide intervaller for å unngå nivåer der misvekst kan oppstå, eller en kan lage mer 
tilpassede intervaller i forhold til ulike gjødslingsstrategier som foreslått av Bøen & 
Haralden (2010) (Tabell 7). Praktiske forsøk har vist at en kan oppnå god vekst hos trær 
ved svak gjødsling og P-AL i området 1-5 mg/100 g (Pedersen & Håbjørg 1995, Pedersen et 
al. 1997). Ved naturlig revegetering i skogsjord med høyt innhold av organisk materiale ble 
det oppnådd god vegetasjonsdekning ved P-AL <1 mg/100 g (Skrindo & Pedersen 2004).  
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Tabell 7. Aktuelle nivå av P-AL (mg/100 g) i anleggsjord ut fra ulike gjødslingsstrategier.  
 Risiko for 

misvekst  
Normal 
gjødsling  

Lite P-gjødsling  Ingen P-
gjødsling  

Risiko for P-
utvasking  

P-AL, 
mg/100 g  

0-5  5-7  7-14  14-30  >30  

 
Ut fra samme tilnæring kan en lage intervaller for K-AL og Mg-AL. Det er imidlertid viktig 
med god balanse mellom næringsstoffene. Dersom det planlegges en strategi uten 
gjødsling, bør en ta sikte på at det er tilstrekkelige mengder av alle løselige nærings-
stoffer. Dersom en tar sikte på optimalisert årlig gjødsling, bør en sikte mot et 
lavt/optimalt nivå av AL-løselige næringsstoffer. 
 
På grunn av at veisalt nyttes vinterstid på mange veier i Norge, er saltkonsentrasjonen i 
jordsmonnet en viktig parameter. Av den grunn bør elektrisk ledningsevne og 
konsentrasjonen av Na-AL i anleggsjord ikke være for høy. Det er kjent at saltfølsomme 
vekster tar skade av Na-AL konsentrasjoner >50 mg/100 g jord (Landbrukets analysesenter 
udatert), og nivået av Na-AL i anleggsjord til veianlegg bør være <10 mg/100 g og klart 
mindre enn nivået av K-AL. I praksis er det funnet saltskader på vegetasjon i jord med 
lavere nivå av Na-AL enn 50 mg/100 g (Pedersen & Fostad 1996). Fostad & Pedersen (2000) 
fant at saltskader var mer utbredt i sandjord enn i jordarter med høyere leir- og siltinnhold 
og i organisk jord. Visuelle saltskader korrelerte godt med opptak av Na og Cl i blad. Aasen 
(1997) angir at natrium ikke er regnet som et nødvendig næringsstoff for høgere planter, 
men at Na har gunstig virkning på vekster i meldefamilien. Natrium gjennom nedbør 
varierer fra 15 kg/dekar/år i kyststrøk til 0,1 kg/dekar/år i tørre innlandsstrøk.  
 
For å vurdere behovet for N-gjødsling, er det nyttig at innholdet av ammonium-N og nitrat-
N (KCl-løselig) i anleggsjord blir analysert. Kjeldahl-N er obligatorisk ved deklarasjon av 
anleggsjord i henhold til NS 2890. C/N-forholdet er en parameter som gir viktig 
informasjon om mulighetene for mineralisering av N i jorda. For å få bestemt C/N-
forholdet trengs bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC) i jord. TOC er en langt mer 
eksakt bestemmelse av organisk materiale i jord enn glødetapsmetoden som er angitt for 
deklarasjon av organisk innhold i anleggsjord i NS 2890. TOC ble brukt for å angi organisk 
innhold i jordblandingene på Fornebu (se Tabell 4). En kan røft bestemme TOC ut fra 
organisk innhold i jord ved å dividere organisk innhold på 2.  
 
Ved vurderingen av hvilke deklarasjoner som skal kreves for anleggsjord, bør en legge vekt 
på hvilke deklarasjonskrav som gjelder ut fra forskrifter og standarder, samt analyser som 
er tolkbare og kommersielt tilgjengelige. Parametrene som nyttes for å deklarere 
anleggsjord i henhold til NS 2890 gjør det mulig å sammenligne ulike jordblandinger, og 
det foreslås derfor at det utarbeides spesifikke krav for akseptintervaller for ulike 
parametre angitt i denne standarden. Disse akseptkriteriene vil være forskjellig avhengig 
av planlagt skjøtselsregime. I tillegg anbefales at det analyseres for mineralsk N (KCl-
løselig) og TOC, slik at en kan beregne C/N-forholdet. I de fleste tilfeller vil en slik 
deklarasjon være tilstrekkelig for å velge jord til ulike grøntanlegg. Når pH er høyere enn 
7, anbefales å analysere for løselige mikronæringsstoffer i tillegg (jfr. Kap 3.1.2).   

3.2 Plantearbeider, Prosess 74.6 
 
Behovet for gjødsling og kalking ved planting av trær avhenger sterkt av egenskapene til 
vekstjorda som trærne skal plantes. Som nevnt i kap. 3.1.3 er det uheldig med referanse 
til en gjødseltype som ikke er i det vanlige gjødselsortimentet lenger. Således bør det i 
prosess 74.6 b stå at grunngjødsling gjennomføres med en klorfattig NPK-gjødsel, 5-10 kg 
N/1000 m2, dersom ikke annet er angitt. 
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Ved planting av trær vil det bare unntaksvis være behov for kalking dersom en har valgt en 
vekstjord med egnede egenskaper. Ved planting av trær vil det som oftest være mest 
tjenlig at jorda inneholder tilstrekkelige mengder P, K, Mg og mikronæringsstoffer fra 
resirkulert organisk materiale, og det bare tilføres ren nitrogengjødsel eller NS-gjødsel i 
stedet for NPK-gjødsel.  

3.2.1 Gateplantinger og skjelettjord, Prosess 74.62 
Når det gjelder kravene til skjelettjord i prosess 74.622 med 95 % sand, 3 % organisk 
materiale og 2 % leire, er disse kravene veldig snevert angitt og det vil være vanskelig å 
skaffe jord som tilfredsstiller disse spesifikasjonene. Det antas at kravet er ment en jord 
med 95 % sand, 3 % silt og 2 % leir, med et moldinnhold på 3 %. Sortert sand med 95 % sand 
vil svært sjelden ha et leirinnhold over 1 % og slik jord har svært liten vannlagringsevne og 
liten evne til å holde på næringsstoffer. 
 
Pedersen (2002) fant god vekst hos lindetrær langs Rådhusgata i Oslo, som var plantet i 
skjelettjord der finfraksjonen besto av 85 % sand, 12 % silt og 3 % leir, og med et glødetap 
på 4,5 %.  
 
SWECO Grøner et al. (2008) har angitt kornfordelingskurve for rotvennlig forsterknings-
lag/skjelettjord som er ganske forskjellig fra det som er angitt i prosess 74.622. De angir 
en kornfordeling som gir tekstur som siltig finsand til siltig mellomsand. Det gir vesentlig 
større vannlagringsevne, men jorda blir likevel relativt gjennomtrengelig. Prinsippene for 
skjelettjord er utviklet videre i prosjekteringsfasen av et veiprosjekt i Oslo (Figur 9). 
Prinsippet bygger på lik tekstur i skjelettjord, undergrunnsjord og ulike vekstjordlag og 
avtagende mold- og næringsinnhold i vekstjordlag regnet fra toppen og nedover. 
 

 
Figur 9. Anbefalt kornfordeling til mineraljord som nyttes til rotvennlig forsterknings-
lag/skjelettjord i forhold til angitt tekstur i prosess 74.622. 
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3.2.2 Utlegging av dekkmateriale og vanning, Prosess 74.68 
NS 2897 som det refereres til i prosess 74.681 er ikke en gjeldende standard. Materialer 
som kan nyttes som jorddekkingsmidler er definert i forskrift om gjødselvarer mv. av 
organisk opphav (Landbruks- og matdepartementet 2003, Mattilsynet 2007) og skal 
deklareres i henhold til NS 2890. 
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4. Forslag til FoU oppgaver 

Som nevnt innledningsvis, har mye av FoU-arbeidet på jordblandinger til grøntanlegg vært 
knyttet til spesifikke grøntanlegg som Fornebu eller utviklingsarbeid for ulike produsenter 
av anleggsjord. Ingen av disse undersøkelsene har vært lagt opp med sikte på omfattende 
dokumentasjon og vitenskapelig publisering. 
 

4.1 Erosjon og etablering av vegetasjonsdekke i skjæringer og 
fyllinger 
 
Ved å velge jordblandinger med liten erosjonsrisiko, kombinert med optimalisering i 
forhold til rask etablering av vegetasjonsdekke, er det stort potensial for å unngå 
problemer med erosjon i veiskråninger i veianlegg (Figur 10). 

 
Figur 10. Omfattende erosjonsskader i veiskråning ved et riksveianlegg. 
 
Det bør anlegges forsøksfelt i tilknytning til veianlegg i ulike landsdeler der en søker å 
optimalisere forholdene for å oppnå rask etablering av vegetasjon, minimal erosjon før 
oppspiring og passende tilvekst i senere vekstsesonger. Slike forsøk må følges av et 
kompetent fagmiljø, og ha tilstrekkelig kvalitet for vitenskapelig publisering. Denne typen 
forsøk vil være av stor betydning når det gjelder å finne tiltak som virker i perioder med 
ekstreme værforhold, og kan således motiveres ut fra beredskap i forhold til mulige 
klimaendringer. 
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Etablering direkte i stedlig jord er også aktuelt og der effekter av ulike jordarbeidings- og 
jordforbedringstiltak undersøkes. 

4.2 Optimalisert rotmiljø 
Tradisjonelt har en utelukkende stilt krav til egenskapene til topplaget knyttet til 
veianlegg. Det er behov for undersøkelser der en også belyser behovet for egnet medium 
for rotutvikling under det øverste jordlaget. Ved å se på topplag og underliggende lag som 
en helhet, og lage forsøksopplegg ut fra det, kan en få fram vesentlig ny kunnskap som vil 
kunne revidere vanlig praksis. Undersøkelser kan knyttes til kombinasjoner av ulike tiltak, 
som løsning av komprimerte jordlag, utlegging av jord med definerte egenskaper og 
innblanding av ulike materialer som jordforbedring. 
 

4.3 Utnyttelse av jord- og løsmasser i tilknytning til veianlegg 
Når det skal anlegges nye veitraseer, vil disse i mange tilfeller gå i utmark (skog, myr, fjell 
og lignende) og dels komme inn på jordbruksområder. Jordsmonnet i disse områdene er i 
utgangspunktet svært forskjellig, og med tanke på mulighetene for å reetablere vegetasjon 
langs veianlegget, er det viktig at disse jordressursene forvaltes på en god måte. 
 
Ved utbyggingen av E39 Os-Bergen er det foretatt en forenklet vurdering av jordsmonnet 
langs traseen, og identifisert ulike typer løsmasser som bør mellomlagres og utnyttes for 
produksjon av jordblandinger til revegetering. Siden det er gjennomført undersøkelser 
allerede i prosjekteringsfasen, ligger forholdene godt til rette for å følge dette anlegget i 
de ulike fasene av utbyggingen. Et sentralt poeng i prosjektet er å foreta revegetering i 
Endelausmarka med torvjord, avskrapt topplag (råhumus) og mineraljord, samt med 
steinmel fra knuste tunellmasser, slik at en unngår masser med frøbank fra andre områder. 
 
Når en hogger vegetasjon langs veianlegg, vil det ofte være aktuelt å flise opp kvist- og 
krattmateriale. Slik flis er godt egnet til jorddekkemateriale i plantefelt, og en bør gjøre 
forsøk med slikt materiale til jorddekke i plantefelt ved avkjøringer, rundkjøringer o.l.  
 
Statens vegvesen skiller ulike typer løsmasser under arbeidet med veianlegget, og legger 
tilbake ulike jordmasser i lag med riktig rekkefølge. Slik praksis er beskrevet av Skrindo 
(2005). Det kan gjennomføres undersøkelser for å videreutvikle prinsippet for naturlig 
revegetering under ulike jordforhold. Framgangsmåten vil være noe forskjellig mellom 
ulike veiskrekninger, avhengig av mengde- og type løsmasser langs veitraseen, men det bør 
gjennomføres undersøkelser som klargjør potensialet for å utnytte bedre informasjon om 
jordmassene på et tidlig tidspunkt i veiprosjekteringen. 
 
Det er også av interesse å undersøke lagringsforholdenes betydning for jordkjemiske- og 
jordfysiske forhold i jorda og spireevnen til frøbank. 
 

4.4 Riktig bruk av slam og kompost i veianlegg 
Som vist i kap. 2.3.2 har det vært brukt slam og kompost i mange veianlegg på en lite 
hensiktmessig måte. Det har vært gjennomført en del grunnleggende studier på bruk av 
slam og kompost til grøntanlegg, men få undersøkelser knyttet til bruk i felt og med vanlig 
brukte busker, trær og grasblandinger til grøntanlegg. Det er således et stort behov for 
flerårige forsøk med slam og kompost til grøntanleggsplanter i veianlegg, som følges opp av 
fagmiljø med kompetanse på grøntanlegg, jord og organiske avfallsprodukter. 
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4.5 Spesielle utfordringer til jordkvalitet i gatemiljø 
I bymiljø er det spesielle utfordringer til jord og planting av trær. Ulike konstruksjoner 
med rotvennlig forsterkningslag får stadig større omfang, og det er behov for å teste 
alternative konstruksjonsprinsipper, vekstmedier og gjødslingsprinsipper. 
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