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1 Bakgrunn 

I forbindelse med planlegging av store industrianlegg på Gylderåsen er det 
behov for å beregne hvor mye masse som må flyttes på, og hvilken kotehøyde 
som er optimal for nøytral massebalanse må bestemmes. Omrisset på 
bygningsmassen er bestemt i prosjektet til å være 610 x 420 meter. Det er også 
behov for et planert areal på 30 meter utenfor dette, samt parkeringsareal på 
henholdsvis 20 og 12 dekar på de to arealene. 

 

2 Cut/Fill-analyse 

 

Figur 2-1: Oversiktsbilde 
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2.1 Forarbeid og grunnlagsdata 

Plangrense og omriss av fabrikkene som er planlagt er motatt i dwg-fil med 
navnet "Gylderåsen_plangrense_21102021.dwg". Parkeringsarealer utenfor 
disse er tegnet opp i GIS på areal som terrengmessig er vurdert hensiktsmessig 
til formålet. Videre er det også bearbeidet en annen plassering av fabrikk 2 og 
tilhørende parkering, i et alternativ B Det er ikke vurdert om noen av 
plasseringene av objekter er i konflikt med IP-temaer eller andre interesser. 

Terrengmodellen har 1meters pikselstørrelse, og baserer seg på laserscanning 
"NDH Østfold 2pkt 2015" hentet fra høydedata.no. 

Skog (trær) er hentet ut fra laserdata ved hjelp av en analyse i eCognition, med 
utdrag av trehøyde og kroneradius til visning av skog i 3D-scene. 

Fabrikkomrisset på de to fabrikkene er bufret med 30 meter, og brukt som 
grunnlag for arealet som skal planeres. Det er laget volumberegning for hver av 
de to arealene separat. Terrengmodellen er videre justert til beregnet kotehøyde 
for hele det bufrede arealet. 
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Figur 2-2: Alternativ A. Fabrikk 1 og 2 med 30 m buffer i grå farge, og parkering i gult 
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Figur 2-3: Alternativ B. Fabrikk 2 vinklet og plassert lenger nord 

2.2 Feilmarginer/usikkerheter 

Volumberegningen er foretatt ved en ren cut/fill uten å ta høyde for 
skråningsutslag eller masseutvidelse ved spregning. Ved en utvidelse på faktor 
1,4 vil kotehøyden i alternativ A øke ca 0,9 meter på fabrikk 2, og noe mindre 
på fabrikk 1. Ved å ta inn en skjønnsmessig vurdering av masse som går med til 

skråningsutslag, vil kotehøyden antagelig ligge ca 0,5 meter over den teoretiske 
som er lagt til grunn i denne beregningen. 
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2.3 Resultater Volum/høyder 

2.3.1 Alternativ A 
Fabrikk 1 vil få nøytral massebalanse ved utsprengning av 558000 kubikkmeter, 
og ligge på kotehøyde 65,6 m. Tilhørende parkering har massebalanse på 

utsprengning av 13351 kbm, og kotehøyde på 72,2 m. Største fyllhøyde er 
estimert til 16 meter, og høyeste skjæring er estimert til 11,1 meter 

Fabrikk 2 vil få nøytral massebalanse ved utsprengning av 732000 kubikkmeter, 

og ligger på kotehøyde 64,8 m. Tilhørende parkering har massebalanse på 
utsprengning av 7303 kbm, og kotehøyde på 63,1 m. Største fyllhøyde er 
estimert til 12,7 meter, og høyeste skjæring er estimert til 18.9 meter. 

 

Figur 2-4: Alternativ A. Skjæring/Fyllhøyder ved planering illustert med fargekodet raster 
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Tabell 2-1: Statistikk volum og høyder Alternativ A 

Areal Kotehøyde Volum 
Skjæring 

Maks 
skjæringshøyde 

Maks 
fyllhøyde 

Fabrikk 1 65,6 558.000 11,1 16 

Parkering 1 72,2 13351   

Fabrikk 2 64,8 732.000 18,9 12,7 

Parkering 2 63,1 7.303   

2.3.2 Alternativ B 
Fabrikk 1 vil få nøytral massebalanse ved utsprengning av 558000 kubikkmeter, 
og ligge på kotehøyde 65,6 m. Tilhørende parkering har massebalanse på 

utsprengning av 13351 kbm, og kotehøyde på 72,2 m. Største fyllhøyde er 
estimert til 16 meter, og høyeste skjæring er estimert til 11,1 meter 

Fabrikk 2 vil få nøytral massebalanse ved utsprengning av 1.086.546 

kubikkmeter, og ligger på kotehøyde 69,1 m. Tilhørende parkering har 
massebalanse på utsprengning av 12365 kbm, og kotehøyde på 57,2 m. Største 
fyllhøyde er estimert til 15,1 meter, og høyeste skjæring er estimert til 17,0 
meter. 
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Figur 2-5: Alternativ B. Skjæring/Fyllhøyder ved planering illustert med fargekodet raster 
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Tabell 2-2: Statistikk Volum og høyder Alternativ 2 

Areal Kotehøyde Volum 
Skjæring 

Maks 
skjæringshøyde 

Maks 
fyllhøyde 

Fabrikk 1 65,6 558.000 11,1 16 

Parkering 1 72,2 13351   

Fabrikk 2 69,1 1.086.546 15,1 17,0 

Parkering 2 57,2 12365   

 

2.4 Illustrasjoner 

 

For å illustrere bygninger i 3D er det etablert omriss på bygg innenfor 
perimeteret på 610 x 420 etter skissetegning fra prosjektdokument. Disse 
byggene er videre drapert opp 25 meter som kubiske "bokser" 

 

Figur 2-6: Malskisse brukt for å fylle arealene med 3D-bygg 

 

Illustrasjoner i 3D er lagt i to pdf-filer. Det er en versjon med terrengskygge og 
bygninger, samt en versjon hvor ortofoto og skog er lagt til. I tillegg er det laget 
3 plott over arealet i 2D 

Vedlegg Alternativ A: 

› Gylder_3D_Hillshade_Alt_A.pdf 

› Gylder_3D_orto_trær_Alt_A.pdf 

› G_2D_1_Alt_A.pdf 

› G_2D_2_Alt_A.pdf 

› G_2D_3_Alt_A.pdf 
Vedlegg Alternativ B: 

› Gylder_3D_Hillshade_Alt_B.pdf 
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› Gylder_3D_orto_trær_Alt_B.pdf 

› G_2D_1_Alt_B.pdf 

› G_2D_2_Alt_B.pdf 

› G_2D_3_Alt_B.pdf 
 

 

 

 


