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1. Orientering 
 
1.1 Utvikling av næringsareal 
Næringsarealene som utvikles til næring er i dag skogsarealer. Skogen er avvirket på selve 
næringsarealene mens på arealer til grønnstruktur er bevart mye skog og vegetasjon.  
 
I opparbeidelsen av næringsområdene ved Fiskumparken er det avdekket mere løsmasser 
enn tidligere antatt. I anslagene er det antatt vekstjordlagtykkelse på ca 0,5m i snitt på 
tomtene som skal opparbeides. Under arbeidene er det avdekket mer variert fjelloverflate 
med løsmasselommer i tillegg til at det stedvis er tykkere vekstjordlag. Mengden 
humusholdige masser er mer enn det som går med til tildekking av sidearealer og andre 
grøntområder innenfor næringsområdene. Overskuddet er planlagt brukt til kvalitetsheving av 
eksiterende landbruksmark samt opparbeidelse av ny landbruksmark se: Figur 1: Oversikt 
over eksisterende og planlagt landbruksarealer. 
 
Næringsarealene utvikles trinnvis etter som tomter selges. Behovet for omplassering av 
løsmasser følger utviklingen av næringsarealene. Noe mellomlagring kan forekomme, men 
det tilstrebes å plassere massene direkte til stedet de skal nyttes.  
 
Tomtene varierer i størrelse og omfang. I tillegg selges tomtene når behovet er der og ikke 
før. Noe forskuttering arealopparbeidelse vil forekomme, men ikke i noe stort omfang. 
 
Totalt vil det være behov for å håndtere ca 200 000m3 i tillegg til humusmasser som nyttes i 
næringsarealene og øvrige grøntområder.  
 

 
Figur 1: Oversikt over eksisterende og planlagt landbruksarealer. 
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1.2 Areal til landbruksmark 
Areal som er planlagt utviklet til landbruksmark består i dag av landbruksmark og skog. 
Landbruksmarken er i middels forfatning med stedvis tynt jordsmonn, våte partier og lavt 
næringsinnhold og pH.  
 
Skogsområdene varierer litt i modenhet. Skogen mot vest består av godt utviklet skog som 
begynner å bli hogstmoden. Skogspartiene mot øst er stort sett ungskog. Skogsjorden er god 
og kan anvendes i opparbeidelsen av ny landbruksmark. For detaljer se: Notat – Matjordplan 
oppfylling Storholt av Asplan Viak. 
 
 
 

 
Figur 2: Dagens landbruksmark med åkerholmer og fjell i dagen. Skogsområdet mot 
vest vises i venstre bildekant.  

 
 

 
Figur 3: Skogspartier som skal utvikles til landbruksmark. 
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2. Gjennomføring 
Opparbeidelsen av landbruksmarken er foreslått delt i 3 faser. Fasene er delt opp etter 
geografisk plassering som forholder seg stort sett til dagens bruk og eiendommer.  
 
Fasene varierer i mengde og omfang. For å tilpasse seg utviklingen kan det være aktuelt å 
justere litt på fasene gjennom å justere utstrekning. Det kan også være aktuelt å bytte om på 
rekkefølgen av fasene (gjelder spesielt 2 og 3) alt etter hvor mye masser som skal 
håndteres.  
 
Målet er å gjøre seg permanent ferdig med berørte arealer fortløpende og slik unngå arbeid 
på samme areal flere ganger. En ønsker å fylle opp arealene nærmest naboene først slik at 
naboer berøres minst mulig.  
I opparbeidelsen av landbruksmark legges Notat – Matjordplan oppfylling Storholt av Asplan 
Viak til grunn for utførelse. For ytterligere informasjon og veiledning henvises det til veileder 
for: Planering og jordflytting, - Utførelse og vedlikehold, NIBIO Bok, Vol 3, Nr 4 – 2017. 
 

 
Figur 4: Viser fyllingsdybder når hele deponeringen er ferdigstilt. 
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Figur 5: Fyllingsdybder 
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2.1 Fase 1: Heving av eksisterende landbruksmark på eiendom 146/4. 
 
Areal ca 26 000 m2 
Volum ca 95 000 m3 
 
Eksisterende vekstjord tas av og mellomlagres til de gjenbrukes på ferdig oppfylt område. 
Mellomlagringen vil skje mot nord og massene vil danne en skjermingsvoll i anleggsfasen. 
Løsmasser anbringes og legges ut lagvis med fall mot syd (nedstrøms). Hvis det er mindre 
masser enn prosjektert foreslår vi at høyden beholdes og heller foretar en arealavgrensing 
mot syd.  
 

 
Figur 6: Omfang og dybder fase 1. Dybder mellom 0 – 8 meter.  
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2.2 Fase 2: utvikle landbruksmark på eiendom 146/3 (øst)  
 
Areal ca 35 000 m2 
Volum ca 35 000 m3 
 
Eksisterende skog ryddes og røtter som blir liggende grunnere enn 0,7m fjernes/freses. Er 
det gode vekstjordmasser på stedet kan en vurdere å ta av disse for senere bruk. Løsmasser 
anbringes og legges ut lagvis med fall mot syd (nedstrøms).  
 

 
Figur 7: Omfang og dybder fase 2. Dybder mellom 0 – 6 meter.   
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2.3 Fase 3: utvikle landbruksmark på eiendom 146/3 (vest)  
 
Areal ca 35 000 m2 (ca 4 000 m2 nytt areal) 
Volum ca 65 000 m3 
 
Eksisterende skog ryddes og røtter som blir liggende grunnere enn 0,7m fjernes/freses. Er 
det gode vekstjordmasser på stedet kan en vurdere å ta av disse for senere bruk.  
 
På allerede opparbeidet jordbruksmark tas vekstjorden av og mellomlagres mot nord.  
Løsmasser anbringes og legges ut lagvis med fall mot syd (nedstrøms). Når massene er 
ferdig tiltransportert legges vekstjord fra mellomlager ut.  
  

 
Figur 8: Omfang og dybder fase 3. Dybder mellom 0 – 6 meter. 
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