Astrid Brekke Skrindo (N) og Elisabet Kongsbakk (N): Bygge veg i naturlandskapet på lag med entreprenøren for

å ivareta landskap og biologisk mangfold [Building roads in rural areas - working with the contractors to minimize the
negative effects on the landscape and biodiversity]

English abstract
Road constructions cause large degradation of habitats. Technical intervention and degradation of
habitats is the largest threat against biological diversity. The aim of our presentation is to
demonstrate tools that can help us minimize this negative impact: Preparation of the road structure
and roadsides, contractual rig and ground securing plan, natural revegetation from indigenous
topsoil and ”green hour” at the site involving the contractors.
Norsk abstrakt

Innledning
Et moderne veganlegg er et stort naturinngrep. Inngrep er den største trusselen mot
naturmangfoldet. En veg kan bygges på mange måter. De negative effektene et veganlegg får på
naturmangfoldet er avhengig av hvordan vegen blir bygget. Da er oppgaven klar: Hvordan planlegge
og bygge veger som resulterer i minst mulig skade på naturen.
I dette foredraget vil vi gå gjennom noen av naturens prosesser, og vise eksempel på naturvennlige
verktøy til bruk i plan- og byggefasen. Gjennom eksempler fra prosjekter i Norge, vil vi vise
vegbygging som gir mindre negativ effekt på naturlandskapet enn om disse verktøyene ikke var tatt i
bruk.

Ledelse
Å være en profesjonell byggherre på miljøområdet er et ledelsesspørsmål. Det krever at alle
involverte forstår oppgaven, og at både byggherre og entreprenør føler seg forpliktet i forhold til
sluttresultatet.

Økologisk kunnskap
Naturen har en iboende evne til å rehabilitere seg selv. Blottlagt mark vil bli grønn hvis ikke
menneskene eller klimaet forhindrer dette. Når vi bygger veg i naturområder, må vi spille på lag med
naturen slik at vegen tilpasses landskap og sideterreng på best mulig måte for at naturen kan ta
tilbake størst mulig areal etter utbyggingen. For å få dette til, må vi ha kunnskap om de naturlige
økologiske prosessene og forholdene som finnes langs vegtraseen. Dette handler f.eks om å kjenne
til effekten fragmentering av økosystemer har, hva som skal til for å hindre erosjon ved graving i
forskjellige jordtyper, og plantenes evne til gjenvekst. Slik kunnskap vil gjøre oss i stand til å velge
riktige grep knyttet til forming av vegkroppen, massehåndtering og revegeteringsmetoder.

Planprosessene
Lovverket for planlegging varierer fra land til land, men felles for alle nordiske land er at planlegging
av vegprosjekter tar lang tid og involverer mange mennesker. Bare svært sjelden vil de samme
fagfolkene være med gjennom hele prosessen fra overordnet plan til ferdig veg åpnes. Gode
intensjoner om å ta vare på naturmangfold i en tidlig planfase, kan lett forsvinne på vegen hvis det
ikke arbeides systematisk med å forankre, kommunisere og konkretisere prosjektets naturvennlige
profil i alle ledd og i alle faser av prosjektets livsløp. For eksempel må områder med intakt vegetasjon
som ikke skal røres merkes av på kartet så tidlig at hogst ikke blir gjennomført i området. I resten av
prosessen må alle vite at de ikke skal ødelegges.

Miljømål
Etterprøvbare miljømål må settes tidlig i prosessen, og de må deretter gis et stadig mer konkret
innhold i de ulike fasene vegprosjektet går igjennom.

Verktøykasse
Det finnes mange verktøy som kan bidra til å nå miljømålene. Her gjennomgår vi:





Bearbeiding av vegmodellen og vegens sideterreng
Rigg- og marksikringsplan
Naturlig revegetering fra stedlige toppmasser
Grønn time

Bearbeiding av vegmodellen og vegens sideterreng
Moderne vegplanlegging foregår som datamodellering i 3D. I dette arbeidet må vegplanlegger,
landskapsarkitekt og andre faggrupper samarbeide tett slik at den digitale vegmodellen som
entreprenøren skal bygge etter, gir en så godt landskapstilpasset veg som mulig.
Moderne anleggsmaskiner har maskinstyring. Likevel vil kunnskapene og formingsevnen til den
enkelte maskinfører stilles på prøve. Motiverte og dyktige maskinførere med blikk for å forme
terreng og å ta vare på naturverdier i prosjektet, er alfa og omega for et naturtilpasset anlegg.
Rigg- og marksikringsplan
Rigg- og marksikringsplan er et stedfestet og konkret verktøy for å følge opp landskap og miljøhensyn
under bygging. Planen setter de ytre rammene for anleggsarbeidet, for hvilke områder som ikke kan
berøres av anleggsarbeidet, og hvilke områder som kan benyttes. Planens hensikt er å unnga skade
på viktige landskapstrekk, kulturminner og vegetasjon.
Naturlig revegetering fra stedlige toppmasser
Det øverste jordlaget inneholder frø, plantedeler, sporer og mikroorganismer. Ved å ta vare på disse
massene gjennom anleggsperioden, og legge dem tilbake etter endt vegbygging, vil en naturlig
gjengroing skje. Voksestedets forhold er blitt endret, men i mange økosystem vil det til tross for
endringene være like nok forhold til at de stedlige plantene vil komme tilbake. Ved bruk av denne
metoden, er tilførsel av frø, planter og gjødsel unødvendig, noe som også hindrer tilførsel av
fremmede organismer. I forhold til framtidig drift ønsker vi så lettstelte vegkanter som mulig. Da er
det positivt om vi kan unngå kunstig gjødsling langs vegen.

Grønn time
Maskinførere og anleggsledere gjør den jobben som står i kontrakten. Grønn time er informasjon til,
og involvering av de som skal gjøre jobben ute på anlegget. Når alle involverte kjenner til
miljøutfordringene i prosjektet, er det lettere å få til et forpliktende teamarbeid på tvers av
skillelinjene mellom entreprenør og byggherre. Når rammeverket for arbeidet er kjent, er det lettere
å gjøre jobben riktig med en gang, og å finne naturvennlige løsninger også der skrivebordsplanene
viser seg å ikke stemme med terrenget. Vår erfaring er at entreprenørene er kompetente og villige til
å gå nye veger for å gjøre arbeidet så naturvennlig som mulig, når dette er formidlet og
kontraktsfestet på en konkret og forståelig måte.

Vegprosjekter som blir omtalt





E10 Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast II)
Rv 23 Oslofjordforbindelsen
Rv 17 Tverlandshalvøya
Rv 7 Ramsrudhellinga-Kjellsbergsvingene

