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1. INNLEDNING
I forbindelse med at Block Watne AS utarbeider reguleringsplan for eiendommen Gnr 46, Bnr 27 i
Tønsberg kommune, er det av kommunen stilt krav om matjordplan.
En matjordplan skal utarbeides i henhold til Veileder for matjordplan fra Vestfold fylkeskommune
(datert 22.desember 2016). Kommunens landbruksforvaltning skal godkjenne matjordplanen.
Landbrukseiendommen består av 76 daa dyrket mark og 315 daa produktiv skog. Utbyggingsplanene
vil beslaglegge dyrket mark, totalt ca. 20 daa fordelt på tre teiger; en teig på 12 daa og en teig på 7
daa og i tillegg 1 daa for veianlegg av nabo teig blir berørt av tiltaket.
Formål med prosjektet er å utføre nødvendig grunnundersøkelser, innhente informasjon og gjøre
landbruksfaglige vurderinger, for så å utarbeide en plan for hvordan matjorden fra dyrket mark i
prosjektet best skal disponeres.
Bakgrunnen for kravet om matjordplan (hentet fra Veileder til matjordplan»)
Som et utgangspunkt slår jordloven §§ 1 og 9 fast at dyrka mark kun skal brukes til jordbruksformål,
og dyrkbar mark skal ikke gjøres uegnet til framtidig jordbruksproduksjon. I Regjeringens Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging (12.06.15) står det på s. 15 at «det er en viktig
oppgave i planleggingen å ta vare på god matjord, samtidig som jordvernet balanseres mot
storsamfunnets behov».
Målet er at dyrka mark ikke skal bygges ned. Dersom tungtveiende samfunnsmessige hensyn allikevel
åpner for en omdisponering gjennom kommuneplan eller reguleringsplan, er det en målsetting å
kunne nytte den verdifulle matjorda på annen måte. Ett viktig avbøtende tiltak er da flytting av
matjordlaget.
Gjennom utarbeiding av en matjordplan kan kommunen avbøte noe av reduksjonen i
jordbruksproduksjonen en omdisponering fører til. God matjord blir tatt vare på og
matproduserende arealer blir forbedret for fremtidig generasjoner.
I Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er flytting av matjord som avbøtende tiltak fulgt
opp i punkt 2.1.2: «I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det innarbeides
bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til
matproduksjon.»
Utarbeidelse av matjordplanen
Matjordplanene er utarbeidet av Asplan Viak og landbruksfaglig rådgivning ved Torgeir Tajet, Norsk
Landbruksrådgivning Viken er innhentet for vurdering av jordkvalitet og mulige arealer egnet for
mottak av matjorden.
Versjon 03 av matjordplanen er revidert for å ta inn en jordteig på 6 daa i tillegg, samt nytt
mottaksareal som er planlagt i samarbeid med Tønsberg kommunes utbygging av Hogsnes
omsorgsboliger. Mottaksarealet er utredet i fellesskap med Tønsberg kommunes rådgiver
Norconsult, Asplan Viak og Viken Landbruksrådgiving.
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Det planlagte boligfeltet ligger vest for Vear i Tønsberg kommune, vist i Figur 2 og ligger innenfor
grunneiendommen Gnr/Bnr 46/27 vist i Figur 3.
Totalt areal som blir berørt av utbyggingen utgjør ca. 150 daa, hvorav to teiger dyrket mark på 12 daa
(jordteig 1) og 7 daa (jordteig 2) vil inngå. I tillegg er det vurdert at 1 daa (jordteig 3) av dyrket mark
for veianlegg fra byggefeltet mot øst (Vear sentrum) vil inngå. Det blir i dag produsert forgras og korn
på den dyrkede marken.

Figur 1: Illustrasjonsplan for nytt boligfelt. Utarbeidet av Spir arkitekter, datert 06.162.2017.
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Figur 2: Lokalisering av eiendommen Gnr 46 / Bnr 27 på Vear i Tønsberg Kommune. Kilde:
kart.tonsberg.kommune.no.

Figur 3: Oversikt over markslag på eiendommen Gnr 46 / Bnr 27. Fulldyrka jord utgjør 76.1 daa, produktiv skog
utgjør 315.5 daa og totalt areal grunneiendommen er 402.1 daa. Kilde: gardskart.skogoglandskap.no.
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3. BESKRIVELSE AV MATJORD I PLANORÅDET
Prøvetaking av jord
Det er tatt jordprøver 17.11.2017 av jordteig nr 1 og 12.12.2018 av jordteig nr 2. Jordteig nr 3 ble
vurdert til såpass lite omfang at det ikke var nødvendig å ta egen prøve fra denne. Dyrket mark ble
delt inn i 4 og 2 delområder (se Figur 4) og det ble tatt ut en jordprøve per delområde. Prøvene ble
tatt ut som beskrevet i «Veileder for prøvetaking av potetcystenamatoder (PCN)» utarbeidet av
Mattilsynet, dvs stikk med jordbor ned til 20 cm dybde for om lag hver 7x7 meter og blandprøve av
stikkene. Prøver ble sendt inn til analyse av jordkvalitet hos Eurofins og til Planteklinikken ved
Bioforsk for analyse av PCN. Behovet for nematode-analyser var avklart på forhånd med Mattilsynet i
Sandefjord, hvor det var PCN som var aktuelt å analysere på.

Jordteig nr 1

Jordteig nr 2

Prøve 1

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3

Prøve 2

Prøve 4

Figur 4: Oversikt over prøveområder for jordprøver, jordteig nr 1 og nr 2.

Jordkvalitet:
Resultatene av jordanalysen er lagt i vedlegg 1 og oppsummert i tabell nedunder.
Jordart

Leirinnhold

Moldinnhold

pH

Prøve 1 – teig 1

Siltig finsand

5-10 %

2.9 %

6.4

Prøve 2 – teig 1

Siltig finsand

5-10 %

2.5 %

6.5

Prøve 3 – teig 1

Siltig finsand

5-10 %

2.6 %

6.3

Prøve 4 – teig 1

Siltig finsand

5-10 %

3.3 %

6.3

Prøve 1 – teig 2

Siltig finsand

5-10 %

4.7 %

6.0

Prøve 2 – teig 2

Siltig mellomsand

5-10 %

3.4 %

5.9

Alle jordprøvene fra teig 1 er relativt ensartede og karakterisert som siltig finsand med lavt innhold
av leire og lavt moldinnhold. Jordprøvene fra teig 2 er karakterisert som siltig fin- og mellomsand
med lavt innhold av leire. De har et noe høyere innhold av mold, men noe lavere pH enn jord fra teig
1. Jorden har et normalt til lavt innhold av fosfor, magnesium, kalsium og kalium ut fra
grasproduksjonen som dyrket marken har vært nyttet til.
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På NIBIOs nettsted «Kilden» er det hentet ut opplysninger om jordkvalitet og jordressurs (kartutsnitt
vist i vedlegg 2). Her er jorden klassifisert som svært god jordkvalitet for teig nr 1 og tildels mindre
god jordkvalitet for teig nr 2.
På Tønsberg kommunes kartløsning er det hentet ut fra landbrukskart informasjon om den dyrkebare
jorden. Områdene med dyrkbar jord er verdiklassifisert som verdifulle for landbruket. Landbrukskart
viser oversikt over den dyrkede markens egnethet for dyrkning av korn, gras og poteter (kartutsnitt
vist i vedlegg 3).
Jordteig 1 er i hovedsak i godt egnet for alle produktene, mens jordteig 1 har øvre del av jordet
klassifisert som uegnet for potet og lite egnet for korn og gras. Tilsvarende viser skogskart at det er
høy bonitet på arealene registrert med skog innenfor tiltaket.
Tykkelse matjordlag:
Det ble i felt anslått at matjordtykkelsen var ca 25-30 cm. I samråd med Viken Landbruksrådgivning
ble det vurdert at det var rett å benytte 25 cm matjordtykkelse for videre beregninger av
matjordlaget. Tykkelse jordlaget (inkl undergrunnsjord) ble vurdert til mellom 0,5-1 meter.
Status jordboende sykdom og ugras
Det er innhentet oversikt fra Mattilsynet over registrerte floghavre forekomster i Tønsberg, og det er
ikke registrert floghavre på denne eiendommen.
Analyse av nematoder (vedlegg 1) har vist at det ikke er potetcystenematode (PNC) på eiendommen.

Figur 5: Bilder av områder med dyrket mark på eiendommen.
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4. BRUK AV MATJORDA FRA PLANOMRÅDET
Det er gjort en beregning på mengde matjord fra dyrket mark på eiendommen. Med 20 daa dyrket
mark og matjordtykkelse på 25 cm, blir dette 5 000 m3 matjord.
Illustrasjonsplanen vist i Figur 1 og et mer detaljert utsnitt av denne i Figur 6, angir hvilke områder
som er avsatt til grøntareal. Det er i beregningen for behov av matjord innenfor planområdet tatt
utgangspunkt i at hvert utbyggingsfelt (B1-B10) vil etablere arealer for nærlek på 100 m2 og
områdelek 750 m2. I tillegg er det avsatt et større nærmiljøanlegg på 5 daa. Totalt vil disse fremtidige
grøntarealene utgjøre 13,5 daa.
Det er i prosjektet, etter samråd med Tønsberg kommune landbrukskontor, vurdert at det skal søkes
å dekke behovet for vekstjord til grønt områder fra arealer med skog som vil bli berørt av
utbyggingen innenfor tiltaksområdet, alternativt at det må tilføres eksterne masser med vekstjord.
Med dette kan at all matjord fra dyrket mark benyttes til opparbeidelse av ny dyrket mark.
Det bemerkes videre at matjorden har et noe lavt moldinnhold og bør ikke benyttes på
landbruksarealer som har naturlig høyere moldinnhold (ref. Viken landbruksrådgivning).

Figur 6: Utsnitt av Illustrasjonsplan som viser eksempler på arealer avsatt til nærmiljøanlegg, områdelek og
nærlek, som er arealer som vil ha behov for tilført vekstjord (grøntanlegg).
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5. VURDERING, AVKLARING, BESKRIVELSE AV MOTTAKSAREALET
Det er i samarbeid med tiltakshaver og grunneiere vurdert at tidligere dyrket mark på Firingsmyrene
er egnet som mottaksareal for matjord med formål å gjøre disse dyrkbare igjen, se Figur 7. Området
er på rundt 25 daa, og i ferd med å gro igjen med kratt på grunn av forsumpning. Jordene er tidligere
drenert og var tidligere fulldyrka mark, men brukes ikke i dag, fordi de er vassjuke og for bløte til
traktorarbeid. Historiske foto viser at det tidligere var produksjon på arealet, men det fra midt på
2000-tallet ble mindre aktivitet og arealet begynte å gro igjen.
Dette vil være mottaksarealer som er nærmeste nabo til tiltaksområdet (samme gnr/bnr), eid av
samme grunneier og driftet av samme forpakter. Dette sikrer kortest mulig transportvei og gode
muligheter for mellomlagring av matjord inntil gunstige værforhold for å utnytte matjorden.

Figur 7: Flyfoto og kartutsnitt av aktuelt mottaksareal for matjord.

Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg kommune som planlegger utbygging av
omsorgsboliger/sykehjem på nabo-eiendom ved Hogsnes skole (Gnr/bnr 48/1) og Block Watne for
utbyggingen av Firingen. Begge utbyggingsplanene har behov for mottaksarealer for overskudds
matjord. Det ble avholdt en felles befaring med berørte parter, grunneier og Tønsberg kommune
landbrukskontor 15.02.2019, hvor det ble gitt klarsignal til å utrede alternativet med oppdyrking av
dette området som i dag ligger brakk til mottaksareal i samarbeid med Viken Landbruksrådgiving.
Det er gjennomført et par befaringer og møter mellom Tønsberg kommunes rådgiver, Norconsult,
Asplan Viak og Viken Landbruksrådgivning for å utarbeide en god løsning for mottaksareal.
Viken landbruksrådgiving har utarbeidet et notat som beskriver mottaksarealet og hvordan det skal
opparbeides for å lage et godt dyrkbart areal ut at dette. Notatet er gitt i vedlegg 4, og i hovedtrekk
inngår følgende punkter gitt nedenfor i notatet.
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5.1. Senking av grunnvannstanden og bortleding av overflatevann.
Kanalen, som går langs eiendomsgrense i øst og leder vann fra Firingsmyrene videre ut mot
Vearmyra og under Melsomvikveien til Robergmyrene, må renses opp og graves dypere. Dette må
gjøres fra start mottaksarealet og så langt ned som hensiktsmessig for å få senket vannstanden ved
Firingsmyrene, anslagsvis lengde ca 700 m, ut må midten av Vearmyra. Det er ikke planlagt
opprensking etter at kanalen passerer Melsomvikveien og går ut i Robergmyrene.

Figur 8: Høydedata av kanalen hentet fra hoydedata.no.

5.2. Etablere midlertidig anleggsvei for transport av masser inn til området.
Viken landbruksrådgiving har i sitt notat laget to forslag til midlertidig anleggsvei som anbefales
anlagt med formål å minimere pakking av jordmassene ved transport av tunge lass. Et alternativ med
to anleggsveier på hver side av dreneringsgrøft av jordet. Fordelen er at det bli mindre transport ute
på jordet ved bearbeiding av jordet og utlegging av masser. Det andre alternativet består av en
anleggsvei i kanten av dagens dyrket mark på fastere masser. Her blir det enklere å anlegge
anleggsvei, men økt behov for transport over området som skal opparbeides.
Disse alternativene må utredes i en detaljeringsfase basert på kost-nytte effekt.
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5.3. Sideflytte verdifull myrjord
Topplaget med myrjord på området er en verdifull ressurs med høyt humusinnhold som ikke bør
fylles over av andre masser. Denne er verdifull som topplag og bør legges til side i en ranke for
senere å innblandes i tilkjørt matjord i topplaget.

5.4. Tilkjørte masser for utjevning av området
Tilkjøring og utjevning av undergrunnsjord for å heve området og justere fall inn mot midten av myra
og mot drenerende grøft i midten for hoveddelen av arealet og fall ut mot kanal i sør.
Myra er i utgangspunktet såpass flat at det lett kan bli innhule partier i etterkant, der det kan bli
stående vann i dammer under nedbørsperioder, dersom det ikke legges på masser slik at jordet får
litt fall. Det anbefales å fylle på fra 5 cm midt på jordet til 30 cm mot østsiden og vestsiden for at
høyden på jordet skal bli litt høyere og få fall inn mot midten av myra. På den søndre delen, på trinn
1 heller terrenget mot øst, og det tenkes der at terrenget etter påfylling skal helle mot kanalen i øst
hele veien. Disse massene må kjøres på og jevnes ut før matjorda legges ut.

5.5. Tilkjøring og utlegging av matjord
En blanding av myrjorda med den tilkjørte sandholdige matjorda vil gi en svært god jordtype for de
fleste vekster. Det planlegges å tilkjøre 25 cm med matjord fordelt over hele området. Matjorden
skal blandes med myrjord og leggs ut i tykkelse minimum 25 cm, det overskytende mengdene
benyttes til terrengjustering og fallretning.
Det er ikke tatt jordprøver av mottaksarealet, kun et par stikk med håndholdt borr for å se på
tykkelse av vekstlaget. Siden arealet ligger tett opptil utbyggingsarealet og begge jordene driftes av
samme bruker, er det vurdert ikke behov for ytterligere undersøkelser.

5.6. Drenering og avskjærende grøfter
Jordet er i utgangspunktet drenert, men ny drenering bør legges på området som fylles opp. Fra det
er fylt opp og jevnet med masser på jordet, bør det gå 1-2 år før det dreneres. Dette for at massene
skal få satt seg.
Det er viktig med gode avskjæringsgrøfter mot vest og nord for å hindre sigevann å komme inn på
jordene og myra. Videre må vannet ledes inn i lukkinger over jordet og ut i de åpne kanalene.
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6. UTFØRELSE AV JORDFLYTTINGEN
For å unngå sammenblanding av masser, bør matjordlaget innenfor tiltaksområdet tas av før
oppstart av øvrige tiltak. Dersom tiltaksområdet deles opp i flere utbyggingsfaser, kan det tas en og
en fase for seg.
Overskuddsmasser som skal fraktes ut av tiltaksområdet og til nabojordet bør, dersom forholdene
tillater, fraktes direkte ut til mottaksområdet og legges i ranker langs anleggsvei. Alternativt kan det
mellomlagres i hauger på nabojordet inntil gunstige forhold for transport ut til mottaksområdet, eller
i påvente av opparbeides av mottaksområdet. Mellomlagring av overskuddsmatjord bør så langt som
mulig unngås, og ikke vare lenger enn ett år.
Jordflyttingen av overskuddsmatjord ut av tiltaksområdet bør foregå under tørre
forhold/tørkeperioder, eller ved tele i bakken. For å sikre at jordstrukturen til dyrket mark på
mottaksarealet ikke blir utsatt for stor påkjenning av tungtransport (jordpakking), skal det anlegges
midlertidig anleggsvei (beskrevet i notat fra Viken landbruksrådgiving).
Det er viktig at entreprenør som har oppdraget med flytting av matjord har god kommunikasjon med
tiltakshaver og eier/bruker av mottaksområdet for matjorden. Oppfølging av entreprenører som
utfører arbeidet er nødvendig for sikre at utførelsen blir gjort i samsvar med denne matjordplanen.
Entreprenør må være kjent med forutsetningene for å hindre jordpakking på mottaksområdet, og må
velge maskinelt utstyr egnet for formålet (f.eks. beltegående maskiner).
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7. VURDERING AV NATURMANGFOLD
Kanalen som leder vann videre fra Firingsmyrene krysser Melsomvikveien og ledes videre ut til
Robergmyrene, hvor Robergvannet naturreservat ligger, som et viktig våtmarksområde, vist i Figur 9.
Det er vurdert at opprensningen av vannkanalen fra Firingsmyrene og i retning Robergmyrene, ikke
vil ha betydning for Robergvannet. Dette på grunn av at det ikke vil bli endret dybde på kanalen
dypere enn ca 34,5 moh, mens Robergvannet ligger såpass mye lavere at det ikke vil merke denne
endringen. Robergvannet ligger ved 31,7 moh (se høydedata vist i Figur 8).
I Naturbasen er det registrert enkelte funn av rødlistearter. For området rundt Firingsmyrene dreier
dette seg om fugler (vaktel, tyrkerdue og gulspurv). Området som skal opparbeide til dyrket mark har
vært dyrket tidligere frem til midten av 2000-tallet.

Figur 9: Oversikt over trase til vannkanalen fra Firingsmyrene og videre til Robergmyrene og det vernede
Robergvannet naturreservat. Kart med avmerkede registreringer av rødlistedarter.
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VEDLEGG 1: ANALYSERESULTATER
Resultater jordteig 1:
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Resultater jordteig 2:
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VEDLEGG 2: KARTUTSNITT FRA «KILDEN»

Figur 10: Klassifisering av jordkvalitet for eiendommen. Kilde: www.kilden.skogoglandskap.no (kartverk fra
NIBIO).

side 18 av

24

Figur 11: Klassifisering av jordressurs. Kilde: www.kilden.skogoglandskap.no (kartverk fra NIBIO).

Figur 12: Grunnforhold «Jorddekt». Kilde: www.kilden.skogoglandskap.no (kartverk fra NIBIO).
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VEDLEGG 3: KARTUTSNITT FRA «LANDBRUKSKART»
Områdets egnethet for korn-, gras- og potetdyrking, samt skogsbonitet. Kilde: Landbrukskart hentet
fra www.kart.tonsberg.kommune.no.
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VEDLEGG 4: NOTAT FRA VIKEN LANDBRUKSRÅDGIVING
Flytting av matjord og masser til jordbruksformål
Firingsmyra, Vear
Av Torgeir Tajet, Viken Landbruksrådgiving
Datert 01.04.2019
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Torgeir Tajet
Rådgiver
grønnsaker,
erstatningssaker,
hydroteknikk,
Gjennestadtunet
83,3160Stokke
Mobil:+4791161874
E-post:torgeir.tajet@nlr.no

Flytting av matjord og masser til jordbruks-formål - Firingsmyra,
Vear - Agronomi, hydroteknikk, drenering
Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet

Beskrivelse av jordbruksarealet
Deler av jordene på Firingsmyrene gnr/ brnr 46/27 planlegges som mottaksareal for matjord for å
gjøre dem dyrkbare igjen. Området er på rundt 25 daa, og i ferd med å gro igjen med kratt på grunn
av forsumpning. Jordene er tidligere drenert og var fulldyrka mark, men brukes ikke i dag fordi de
er vassjuke og for bløte til traktorarbeid.
Jorda er klassifisert som Fibric Histosol med over 40 cm tykt sjikt med organisk materiale. Det
organiske materialet oppleves som godt omdanna og stikkprøver med skovlebor har vist en tykkelse
på 20-40 cm over leire.
Myra er flat med høyde 36,6 moh i nord og 36,2 moh i sør.

Kanaler /grøfter rundt feltet
Kanaler er gravd rundt feltet i nord, øst og i sør. I nord heller terrenget fra øst og vest mot midten av
jordet, hvor det er gravd ut en ny kanal i nord-sør-retning. Kanalen i øst har god bredde, men
sidehelningene er for bratte, noe som har ført til at sidene på kanalen har rast og økt høyden på

bekkebunnen. Kanalbunnen i alle kanalene bør renses opp og kanalenes sidehelninger må lages
slakere slik at de ikke er brattere enn 1:1,5. Høyden fra jordet ned til kanalbunnen anslås til rundt 80
cm. Høyden ned til vannspeil i kanalen, etter noe mildvær og snøsmelting, er ca 60 cm. Det er
ønskelig med minst 100 cm fra jordets overflate ned til grøfte, og vannspeil i kanalen, som også
regilerer grunnvannstanden innover jordet.
Kanalen langs jordet i øst er 380 m lang og fortsetter 820 m før den krysser Melsomvikveien.
Kanalbunnen ved nordre del av jordet ligger i henhold til "høydedata.no" på 35,9 moh. Ved
kulverten under Melsomveien er høyden 34,5 moh. På 1,2 km er fallet 1,2‰. Det er også lite fall
videre i kanalen. Kanalen bør ryddes for kratt på vestsida og renses opp, men det er marginalt hvor
mye den kan senkes. Hvor langt det er hensiktsmessig å renske opp kanalen nedover bør vurderes ut
fra høydemålinger med GPS eller lazer.

Tilkjøring masser
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Firingsmyra med kanaler og midlertidige veier for tilkjøring av masser til trinn 1, 2 og 3.
Myrjorda som ligger i øverste sjikt på jordet i dag vurderes som langt mer verdifull som matjord
enn den planlagt tilkjørte jorda på grunn av myrjordas høye innhold av organisk materiale.
Myrjorda bør derfor legges til side før annen jord fylles på. En blanding av myrjorda med den
tilkjørte sandholdige matjorda vil gi en svært god jordtype for de fleste vekster. Det planlegges å
tilkjøre 25 cm med matjord. Dette vil høyne nivået på jordet slik at høyde fra vannspeil i kanalene
til overflaten på jordet blir rund 85 cm. Dette er et absolutt minimum. Myra er i utgangspunktet
såpass flat at det lett kan bli innhule partier i etterkant, der det kan bli stående vann i dammer under
nedbørsperioder, dersom det ikke legges på masser slik at jordet får litt fall. Det anbefales å fylle på

fra 5 cm midt på jordet til 30 cm mot østsiden og vestsiden for at høyden på jordet skal bli litt
høyere og få fall inn mot midten av myra. På den søndre delen, på trinn 1 heller terrenget mot øst,
og det tenkes der at terrenget etter påfylling skal helle mot kanalen i øst hele veien. Disse massene
må kjøres på og jevnes ut før matjorda legges ut. Til slutt legges myrjorda på toppen og blandes inn
med den tilkjørte matjorda under.
Kjøring på dyrka mark med tyngre kjøretøy bør enten gjøres når det er tørt eller når marka er
frossen. Det antas at myra med jevnlig tilsig av vann sjelden tørker opp og sannsynligvis ikke får
stabilt tykk tele. Derfor anbefales det å etablere kjøreveier for tilkjøring av massene.

Prinsippskisse av vei på myr fra Statens Veivesen.1
Følgende framgangsmåte anbefales av Skogbrukets Kursinstitutt ved legging av anleggsvei på
myr:2
-

Fjern trær og kratt, stubblavt < 30 cm
Hold rotarmeringen intakt
Fyll ut større dumper
Geotekstil, duken skal ligge stramt, også i kurver og rulls ut korte lenger
Geonett forankres på fast grunn og strekkes ut under utlegging
Tipp massen på utlagt veg, for så å legge ut med gravemaskin
Fyllingshøyden må være så høy at massen bærer tippbilen dvs. 30 – 50 cm

Etterpå legges duk og 25 cm bærelag på veien.

1

Arild Sleipnes, Ressursavdelingen, Statens vegvesen Region nord,
https://www.sintef.no/globalassets/upload/teknologi_og_samfunn/berg-og-geoteknikk/vegarmeringsseminar/h--sleipnes---anleggsveg-pa-torv-sordalen.pdf
2
Erik Johnsrud ved Skogbrukets Kursinstitutt,
http://www.skogkurs.no/pdf/fagsamling/Bruk%20av%20geotekstiler%20TEJ.pdf

Alternativ plassering av anleggsvei og drenering.
Alternativt kan anleggsvei legges i kanten av myra på mer bærefast mark og massene tippes mot
øst. Dette medføre kortere strekning amed midlertidig vei, men lengere flytting av masser mot vest i
feltet. Da er det naturlig å lage fallet hele veien fra vest mot kanalen i øst. Da må det fylles opp med
større massemengder totalt for at det skal bli noe fall (minimum 0,2%) mot kanalen på vestsida av
myra.

Hydroteknikk – drenering
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Kart med anbefalte dreneringer og hydrotekniske tiltak for Firingsmyra. De tynneste blå strekene
angir retningen på grøftene.
Det er viktig med gode avskjæringsgrøfter mot vest og nord for å hindre sigevann å komme inn på
jordene og myra. Avskjæringsgrøftene bør være minimum 1 m dype og med sidehelning 1:1,5.
Videre må vannet ledes inn i lukkinger over jordet og ut i de åpne kanalene. Det er viktig at vannet
fra utmarka omkring ledes inn i rør med tilfredsstillende kapasitet for at ikke overflatevann skal
forårsake driftsmessige problemer på jordene. Dimensjonering av lukkinger må gjøres i forhold til
kommende utbygging i området.
Jordet er i utgangspunktet drenert, men ny drenering bør legges på området som fylles opp. Fra det
er fylt opp og jevnet med masser på jordet bør det gå 1-2 år før det dreneres, for at massene skal få
satt seg. De vestre sugegrøftene må graves med gravemaskin, slik at eksisterende rør fra jordet i
vest kan kobles til ny drenering som legges på myra. Sugegrøftene anbefales lagt med 7 m avstand.
I kostnadsoverslaget nedenfor ligger 7 m til grunn. På grunn av det svake fallet anbefales å bruke 4"
samlegrøfter og 3" sugegrøfter. Det vil være aktuelt å fylle opp med grus fra samlegrøfta og opp til
overflaten på 2-3 steder for å effektivisere infiltrasjonsevnen og unngå erosjon. Det blir valgfritt om
en velger å ha egne samlegrøfter eller lede sugegrøftene rett ut i kanal på feltet som tilhører trinn 1.
På tegningen er sugegrøftene lagt rett ut i åpen kanal. Det er færre tilsynspunkter med å samle
sugegrøftene i samlegrøft først, men det er lettere å spyle grøftene dersom hver suger går rett ut i
den åpne kanalen.

Trinn 1
Plog/ hjul 100/83 mm
Plog/ hjul 110/97 mm
Salgrein
Endestykke
Sagflis (3 m3 pr 100 m grøft) kr/m
Traktor + mann kjøring av flishenger
Tegning av grøftekart
Frakt av maskin
Sum
Tilskudd
Netto kostnad

8 daa
1143
60
9
9
1203
1203
1000
1,00
8

Trinn 2
10 daa
Plog/ hjul 100/83 mm
Plog/ hjul 110/97 mm
Sjøtemuffe 100/83
Endestykke
Sagflis (3 m3 pr 100 m grøft) kr/m
Traktor + mann kjøring av flishenger
Tegning av grøftekart
Frakt av maskin
Sum
Tilskudd
Netto kostnad
Trinn 3
Plog/ hjul 100/83 mm
Plog/ hjul 110/97 mm
Sjøtemuffe 100/83
Endestykke
Sagflis (3 m3 pr 100 m grøft) kr/m
Traktor + mann kjøring av flishenger
Tegning av grøftekart
Frakt av maskin
Sum
Tilskudd
Netto kostnad

1429
300
43
43
1729
1729
1000
0,50
10

9 daa
1286
300
43
43
1586
1586
1000
0,50
9

Enh. Pris
27,0
31,0
45,0
15,0
4,5
3,8
0,5
5000,0
6085
2000
4085

Beløp
30857
1860
386
129
5439
4511
500
5000
48681
16000
32681

Enh. Pris
27,0
31,0
40,0
15,0
4,5
3,8
0,5
5000,0
6753
2000
4753

Beløp
38571
9300
1714
643
7816
6482
500
2500
67526
20000
47526

Enh. Pris
27
31
40
15
5
4
1
5000
6943
2000
4943

Beløp
34714
9300
1714
643
7170
5946
500
2500
62488
18000
44488
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Dreneringskart Firingsmyra,

Nedslagsfeltet til kanalen forbi åkeren er på 775 daa. Dersom det skal legges kulverter/ lukkinger i
kanalen bør de ha en diameter på 850 mm, basert på avrenningskoeffisient på 8 liter/ sekund pr haa

