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Vakre vegers pris
Vegdirektørens pris VAKRE
VEGER ble opprettet i 1988.
Prisen er en hederspris for
anlegg med gode estetiske
kvaliteter tilpasset omgivelsene.
Det kan være veger, bruer,
tunneler eller tilhørende anlegg
og utstyr.
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Vakre Vegers pris 2012
Vedlikeholdsprisen til Borgestadalléen
Fra juryens uttalelse:
Borgestadalléen er et verdifullt landskapselement
langs fylkesveg 32 i Skien. Alléen i det åpne
kulturlandskapet danner en vakker forbindelse
mellom byene Skien og Porsgrunn.
Gunnar Knudsen plantet alléen fram til sin gård
Borgestad i 1920, samme år som han gikk av
som statsminister i Norge. Han var framsynt både
med hensyn til valg av trær og planteavstander.
Han tok høyde for en framtidig økt biltrafikk med
bredere veger og hadde et 500-årsperspektiv
for trærne, hvor eika skulle stå igjen som det
eneste treslag i alléens siste livsfase.
Gunnar Knudsen og hans etterkommere på
Borgestad har vedlikeholdt alléen og har
sørget for at utgåtte trær er blitt erstattet.
I 1985 ble alléen, gårdsbebyggelsen og
kulturlandskapet omkring fredet etter Kulturminneloven. I forbindelse med fredningen
ble det utarbeidet en plan for skjøtsel av alléen,
og etter fredningen overtok Skien kommune
ansvaret for skjøtselen på oppdrag fra
Statens Vegvesen. I 2005 ble det utarbeidet
en ny og mer spesifikk skjøtselsplan. Denne
er nå grunnlag for det løpende vedlikeholdet
av alléen. Blant annet er all salting opphørt
på denne strekningen.
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Juryen mener at den kontinuerlige skjøtselen
av Borgestadalléen gjennom 90 år gjør at
den nå framstår som både et verdifullt kulturminne og et monumentalt landskapselement.
Borgestadalléen er i dag en storslagen
opplevelse for de vegfarende. Framtidsrettet
planlegging og en systematisk skjøtsel basert
på faglig dokumentasjon har her gitt et godt
resultat. Dette er verdifull erfaring som bør
brukes ved opparbeidelse av nye og bevaring
av eksisterende alléer.
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Prosjektfakta:
Lengde:
Antall trær:

450 meter
ca. 115
(bøk, eik og hestekastanje)
Planteavstand: 10 meter
Skjøtsel 2012: Skien kommune, NCC og Helge
Aasen (underentreprenør).
De andre prisvinnerne i 2012 er:
Bybanen i Bergen
Hedrende omtale:
Lofast, Lofoten

www.vegvesen.no

Foto: © Tom Riis

