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 Sammendrag 

Det er utført numerisk analyse for berghaller i forbindelse med prosjektet WHS Raudbergvika. Hensikten 

med analysene er å vurdere gjensidig påvirkning av hallene ved varierende stabbebredde mellom hallene, 

samt å se på effekter ved alternative utforminger av tverrsnitt. Det er utført analyser av tre ulike 

stabbebredder (17,5 m, 35 m og 52,5 m) og 2 ulike bergmassekvaliteter (middels og dårlig). I tillegg er det 

kjørt en analyse der tverrsnittet i hallene er modifisert med en større pilhøyde. 

Det påpekes at inngangsparametere er usikre, men anses å være akseptable for en innledende vurdering i 

form av en parameterstudie. Dette gir grunnlag til å vurdere effekten av endring i stabbebredder og geometri, 

men kan ikke brukes til å kvantifisere spenninger og deformasjoner eller dimensjonering av bergsikring. 

På grunnlag av resultater fra simulering vurderes det at det innledningsvis bør planlegges å ha en 

stabbebredde på 35 m. Simuleringene indikerer at dette gjør det mulig å håndtere bergmasse både av 

middels og av dårligere kvalitet. 

Videre viser analysene at økt pilhøyde gir en reduksjon av plastisk sone over hengen. I tillegg ses det at 

bruddsonen konsentreres mer mot midten av hengen, slik at problemer med spenningsavløsning i 

vederlagene blir betydelig mindre. 
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1 Innledning 

I forbindelse med planleggingen av det landbaserte oppdrettsanlegget «WHS Raudbergvika» er det utført 

numeriske analyser av berghallene. Hensikten med analysene er å vurdere gjensidig påvirkning av hallene 

ved varierende stabbebredde mellom hallene, samt å se på effekter ved alternative utforminger av tverrsnitt. 

Den numeriske modellen er todimensjonal. I modellen utgjør modellplanet et snitt gjennom hallene, mens 

hallene betraktes som uendelig lange inn og ut av planet. Valgt snitt for modellplan går gjennom midten av 

berghallene for anlegget, illustrert i Figur 1. I figuren er det også indikert hvor det tidligere er utført 

spenningsmålinger i eksisterende underjordsgruve. Disse målingene er brukt som utgangspunkt for å 

bestemme spenningssituasjonen i den numeriske modellen. 

 

Figur 1: Oversikt over foreløpig plassering av berghaller. Valgt snitt for modellplane er vist med gul stiplet linje. Lokalitet 
for tidligere utførte bergspenningsmålinger er vist med rød sirkel. 
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2 Modell og inngangsparametere 

2.1 Geometri og modelloppsett 

Det er satt opp en forenklet todimensjonal modell av berghallene i Phase2. Modellen er et tverrsnitt gjennom 

fire berghaller, hvor hallens bredde (=34 meter) og høyde (= 21 m) er definert. Det er tatt utgangspunkt i en 

modell med 35 meter brede stabber, og videre også satt opp modeller med halvert stabbebredde (17,5 m) 

og 1,5 ganger stabbebredde (52,5 m) for å vurdere effekt av endret stabbe. 

Et alternativt tverrsnitt er satt opp i en modell med stabbebredde 35 meter. Her er pilhøyden økt med 4,6 

meter, slik at total høyde er 25,6 meter. Alle andre mål er holdt likt. 

Modellens ytre grense er satt i tilstrekkelig avstand fra berghallene, og forskyving er begrenset både i x- og 

y-retning. Berghallene og stabbene i modellen er nummerert i Figur 2. Analysene er fokusert på berghall 2 

og stabbe 2, slik at mesh-tettheten er økt rundt disse. 

 

Figur 2: Geometri for modell med 35 m stabbebredde. Berghall 2 og stabbe 2 (rødt omriss) er i fokus for analysene. 

 

2.2 Bergmasseparametere 

Bergmassen er i modellen ansett som et homogent materiale. Det er utført plastisk analyse, der bergmassen 

kan gå i brudd. Det er i analysene benyttet Hoek-Browns bruddkriterium. Det er ventet å påtreffe bergmasse 

av varierende kvalitet i forbindelse med byggingen av anlegget. Analyser er utført på antatt middels god 

bergmasse og antatt dårlig bergmasse. Bergmasseparametere er bestemt ut fra typiske verdier for granittisk 

gneis [1] og en vurdering av GSI (gitt av forventet oppsprekkingsgrad og sprekkeforhold). Programmet 

RocLab er brukt til å bestemme Hoek-Brown-parametere. 
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Tabell 1: Bergmasseparametere for middels god bergmasse. 

Parameter Beskrivelse Intakt Residual Enhet 

σci Trykkfasthet 100 - MPa 

Ei Intakt E-modul 25 - GPa 

ν Poissons tall 0,15 - - 

GSI «geological strength index» 55 30 - 

mi  28 - - 

mb  5,613 2,298 - 

s  0,0067 0,0004 - 

a  0,504 0,522 - 

Erm E-modul bergmasse 10,2  GPa 

 

Tabell 2: Bergmasseparametere for dårlig bergmasse. 

Parameter Beskrivelse Intakt Residual Enhet 

σci Trykkfasthet 70 - MPa 

Ei Intakt E-modul 25 - GPa 

ν Poissons tall 0,25 - - 

GSI «geological strength index» 35 25 - 

mi  28 - - 

mb  2,748 1,923 - 

s  0,0007 0,0002 - 

a  0,516 0,531 - 

Erm E-modul bergmasse 2,8 - GPa 

 

2.3 Spenninger 

Tredimensjonale bergspenningsmålinger ble utført i linse 1 i 1999 [2]. Målte verdier og orienteringer er 

gjengitt i Tabell 3. Resultatene viser at spenningsretningene er påvirket av topografien. Den største 

hovedspenningen faller parallelt med fjellsida, mellomste hovedspenning er temmelig flattliggende og 

parallell dalsiden, mens minste hovedspenning står tilnærmet normalt på fjellsida.  

Berghallene vil plasseres i en annen bergformasjon enn hvor bergspenningsmålingene ble utført. Det er 

derfor knyttet usikkerhet til i hvilken grad spenningsmålingene er representative. Det er likevel vurdert at 

informasjonen fra tidligere spenningsmålinger er relevant for å gjøre en innledende vurdering. 

I analysene er det valgt å benytte samme spenningsnivå som utførte målinger viser. Videre er det antatt at 

spenningsretningene er påvirket av topografien også for området hvor berghallene skal plasseres. Største 

hovedspenning er antatt å ha fallretning omtrent i samme retning som hallaksen, mens mellomste 

hovedspenning er antatt å ligge normalt på hallaksen. Siden berghallene ligger dypere under overflata enn 

hvor bergspenningsmålingene ble utført, er det også forventet at største hovedspenning er steilere. For 

analysen er det derfor forenklet antatt at største hovedspenning står vertikalt, mellomste hovedspenning 

ligger horisontalt i planet, og minste hovedspenning går ut av planet. 
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Tabell 3: Resultater fra 3D spenningsmålinger utført av SINTEF [2]. 

Spennings-

komponent 

Målt verdi 

[Mpa] 

Fall 

[°] 

Fallretning 

[°] 

σ1 11,6 44 280 

σ2 4,7 23,9 35,2 

σ3 1,0 36,5 144,3 

 

Tabell 4: Spenningssituasjon i numerisk modell. 

Spennings-

komponent 

Verdi 

[Mpa] 

Orientering i modell 

 

σ1 11,6 Vertikal 

σ2 4,7 Horisontal i planet 

σ3 1,0 Horisontal ut av planet 
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3 Resultater 

Det er kjørt 6 analyser med normalt tverrsnitt på berghallene. Det er brukt tre ulike stabbebredder og 2 ulike 

bergmassekvaliteter. I tillegg er det kjørt én analyse der tverrsnittet i hallene er modifisert med en større 

pilhøyde. Bildeutsnitt fra analyseresultatene er vist i kapittel 4.3 (Figur 1-22). Nøkkelverdier fra disse er 

oppsummert i tabellene under. 

 Middels god bergmasse Dårlig bergmasse 

Stabbebredde 17,5 m 35 m 52,5 m 17,5 m 35 m 52,5 m 

Bredde plastisk sone i stabbe 6,9 m 3,8 m 4,4 m ** 6,3 m  5,8 m 

Bredde plastisk sone i heng 23,4 m 15,2 m 14,0 m ** ** ** 

Avlastet sone i stabbe? Nei Ja Ja Nei Ja Ja 

Deformasjon heng 5,4 cm 4,0 cm 3,9 cm 23,1 cm 14,5 cm 14,0 cm 

Deformasjon vegg 2,6 cm 0,8 cm 0,8 cm 26,8 cm 5,2 cm 4,9 cm 

** = ingen målbar avgrensing 

 
Middels god bergmasse, 

stabbebredde 35 m 

Pilhøyde 21 m 25,6 m 

Bredde plastisk sone i stabbe 3,8 m 3,6 m 

Bredde plastisk sone i heng 15,2 m 9,6 m 

Deformasjon heng 4,0 cm 4,0 cm 

Deformasjon vegg 0,8 cm 1,0 cm 
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4 Vurderinger 

4.1 Stabbebredde 

I modellene med stabbebredde på 17,5 meter oppstår en spenningstopp midt i stabben, og det er tydelig at 

bergmassen i hele stabben har gått i brudd (Figur 1 og 2). I tillegg ses det at plastisk sone fra de to 

tilstøtende berghallene ligger svært nærme hverandre i modellering med middels god bergmasse. Ved 

modellering med dårlig bergmasse går de plastiske sonene over i hverandre (Figur 7 og 8). 

Ved en økning til stabbebredde 35 meter, ligger det to spenningstopper ut mot hver side av stabben, med en 

avlastet sone imellom (Figur 3). I dette tilfellet bærer stabben den økte spenningen som påføres ved uttak av 

berghallene. De plastiske sonene influerer ikke hverandre (Figur 9). Også for dårlig bergmasse gir en 

stabbebredde på 35 m stabil stabbe, med to distinkte spenningstopper mot hver side og adskilte plastiske 

soner (Figur 4 og 10). 

Videre ser en at ved 35 meter stabbebredde reduseres deformasjon i heng og vegg. Dette er særlig tydelig 

for den dårlige bergmassen, hvor deformasjon er redusert med 37% i heng og 80 % i vegg sammenlignet 

med modellen med 17,5 m stabbebredde (Figur 13-16). 

Av analysene med stabbebredde 52,5 meter, ser en at å gå fra stabbebredde 35 meter til 52,5 meter gir kun 

marginal reduksjon av plastisk sone og deformasjoner for både middels god og dårlig bergmasse (Fig. 11-12 

og Fig. 17-18). 

4.2 Geometri av tverrsnitt 

En geometri på bergrommet der største spennvidde står normalt på retningen av største hovedspenning, vil 

medføre ugunstig spenningstilstand i både heng og vegger. Erfaringsmessig kan dette forbedres noe ved å 

modifisere geometrien til bergrommet. Det er derfor sett på effekten av endret tverrsnitt, der pilhøyde i 

hengen økes. 

Som ventet gir denne endringen en betydelig reduksjon av plastisk sone over hengen (Figur 19 og 20). I 

tillegg ses det at bruddsonen konsentreres mer mot midten av hengen, slik at problemer med 

spenningsavløsning i vederlagene blir betydelig mindre (Figur 21 og 22). 

4.3 Diskusjon 

Det påpekes at inngangsparametere er usikre, og at den numeriske analysen må anses å være en 

parameterstudie. Den gir grunnlag til å vurdere effekten av endring i stabbebredder og geometri, men kan 

ikke brukes til å kvantifisere spenninger og deformasjoner. 

Resultatene fra de numeriske analysene viser at det innledningsvis bør planlegges å ha en stabbebredde på 

35 m. Dette vurderes som en bredde om gjør det mulig å håndtere bergmasse både av middels og av 

dårligere kvalitet.  

Spenningsforhold i stabbene mellom hallene er viktig for stabiliteten av hallene, men det påpekes også at 

det i disse bergvolumene skal etableres ulike bergrom i form av mindre haller/nisjer, tverrforbindelser, samt 

adkomsttunneler rundt hallene og avløpstunnel under hallene. Disse bergrommene vil ytterligere påvirke 

spenningstilstanden og deformasjoner i bergmassen, og bergrommene vil gjensidig påvirke hverandre. Det 

vil derfor være viktig å sikre at spenningstilstanden i bergvolumet mellom de store hallene tillater etablering 

av de øvrige bergrommene, og optimalisering av disse må studeres nærmere i forbindelse med 

detaljprosjektering av anlegget. 
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Analysen med økt pilhøyde indikerer at denne endringen gir en betydelig reduksjon av plastisk sone over 

hengen. I tillegg ses det at bruddsonen konsentreres mer mot midten av hengen, slik at problemer med 

spenningsavløsning i vederlagene blir betydelig mindre. Det bør i detaljprosjekteringen av anlegget vurderes 

å øke pilhøyden i berghallene. Dette vil kunne redusere omfanget av spenningsrelaterte stabilitetsproblem, 

og følgelig behovet for tung bergsikring. 

På grunn av prosjektets størrelse og utstrekning må endringer i spenningsforhold påregnes. Det anbefales å 

undersøke spenningstilstanden i bergmassen nærmere ved å utføre flere spenningsmålinger. En 

optimalisering av geometriene til de store hallene bør vurderes når mer informasjon om spenninger og 

generell bergmassekvalitet er undersøkt nærmere. 
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5 Konklusjoner 

På bakgrunn av utførte numeriske modellering gis følgende anbefalinger som grunnlag for design: 

• Bredde på stabbe mellom berghaller bør ikke være mindre enn 35 meter. 

• Pilhøyde for berghall bør økes. 

• Videre numerisk modellering anbefales utført som grunnlag for detaljprosjektering av berghaller. 

• Det anbefales at det utføres in-situ bergspenningstester som grunnlag for videre numerisk 

modellering. Bergspenninger bør måles regelmessig gjennom prosjektet for verifikasjon av 

spenningsforhold. 

• Det anbefales at det gjennomføres grunnundersøkelser for å definere bergmasseparameter som 

input til videre analyser. 
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6 Figurer fra numerisk analyse 

6.1 Vertikal spenning i stabbe 

Resultatene viser indusert vertikalspenning («sigma YY»). Spenningen er plottet langs en horisontal linje 

mellom hallene, som vist i figurene under. 

 

Fig. 1: Middels god bergmasse, stabbe 17,5 m Fig. 2: Dårlig bergmasse, stabbe 17,5 m 

  

  

Fig. 3: Middels god bergmasse, stabbe 35 m Fig. 4: Dårlig bergmasse, stabbe 35 m 
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Fig. 5: Middels god bergmasse, stabbe 52,5 m Fig. 6: Dårlig bergmasse, stabbe 52,5 m 
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6.2 Plastisk sone 

Plastisk sone er illustrert ved hjelp av «strength factor» og elementer som har gått i brudd («yielded 

elements». En tolkning av ytre grense av plastisk sone i bergmassen rundt hallen er illustrert med rød strek. 

Fig. 7: Middels god bergmasse, stabbe 17,5 m Fig. 8: Dårlig bergmasse, stabbe 17,5 m 

  

Fig. 9: Middels god bergmasse, stabbe 35 m Fig. 10: Dårlig bergmasse, stabbe 35 m 

 
 

Fig. 11: Middels god bergmasse, stabbe 52,5 m Fig. 12: Dårlig bergmasse, stabbe 52,5 m 
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6.3 Deformasjoner vegg og heng 

Bildeutsnittene viser deformasjoner i konturen, med en forstørringsfaktor på 20. Verdier av deformasjoner i 

vegg og heng er vist (alle verdier er oppgitt i meter). 

Fig. 13: Middels god bergmasse, stabbe 17,5 m Fig. 14: Dårlig bergmasse, stabbe 17,5 m 

  

Fig. 15: Middels god bergmasse, stabbe 35 m Fig. 16: Dårlig bergmasse, stabbe 35 m 

 

 

Fig. 17: Middels god bergmasse, stabbe 52,5 m Fig. 18: Dårlig bergmasse, stabbe 52,5 m 
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6.4 Økt pilhøyde 

Bildeutsnittene sammenligner plastisk sone og spenningsavløsning for normalt tverrsnitt og tverrsnitt med 

økt pilhøyde. Bergmassen er av middels god kvalitet og stabbebredde er 35 m. Områder i mørkeblått på de 

nedre bildene viser hvor minste spenning er mindre enn 1 MPa, og hvor det er sannsynlig at 

spenningsavløsing av blokker kan oppstå. 

Fig. 19: Middels god bergmasse, pilhøyde 21 m Fig. 20: Middels god bergmasse, pilhøyde 25,6 m 

  

  

Fig. 21: Middels god bergmasse, pilhøyde 21 m Fig. 22: Middels god bergmasse, pilhøyde 25,6 m 
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