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 Sammendrag 

Norconsult er engasjert som rådgiver for Artec Aqua AS i forbindelse med reguleringsplanarbeid for 
landbasert fiskeoppdrettsanlegg i berghaller ved Raudbergvika. Her har det tidligere vært gruvedrift med 
uttak av olivin, med tilhørende dagbruddsone og gruveanlegg inne i fjellet. 

Denne rapporten har som formål å gi en overordnet vurdering knyttet til teknisk sikkerhet for anlegg og 

installasjoner som er plassert utendørs og i berg. Det er gitt overordnede føringer for sikkerhet ved brann 

eller eksplosjon, og identifisert risikoforhold som følge av virksomhetene. Føringene skal inngå som del av 

leveranse knyttet til utarbeidelse av reguleringsplan. 

Rapporten identifiserer og drøfter de sentrale myndighetskravene som vil være relevant for videre utvikling 

og detaljering av oppdrettsanlegget. 

Forskriftene listet innledningsvis adresserer alle risikovurderinger som grunnlag for å definere risiko-

reduserende tiltak, både passive, aktive og organisatoriske. Disse risikovurderingene skal utføres når det er 

etablert tilstrekkelig og detaljert grunnlagsdokumentasjon. 

Risiko- og sikkerhetsmessige utfordringer som er identifisert er en følge av at området på dette stadiet ikke 

har veiforbindelse, det er et relativt trangt uteområde som skal inneholde kritiske infrastrukturanlegg og noen 

anlegg for lagring og håndtering av farlig stoff, samt et berganlegget meget stort i areal og volum. 

Utover hensyn til liv og helse, er det viktig at kritisk infrastruktur for å opprettholde drift og nødvendige 

beredskapssystem kan opprettholde sine funksjoner ved en ulykkeshendelse. 

Primært tiltak ved brann eller eksplosjon vil være bruk av avstand, fysiske barrierer eller kombinasjon av 

disse for å forhindre spredning og sikre mulighet for beredskapsinnsats. Etablering av rømningsveier skal 

sikre at det alltid er minst en mulighet for å bevege seg ut eller til sikkert sted. Tilstrekkelig merking og 

belysning skal tilrettelegges, for anlegg i berg er dette spesielt viktig. 

Det må gjennomføres en beredskapsanalyse når arrangement og omfang av tekniske installasjoner 

detaljeres ytterligere. 
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1 Innledning 

1.1 Generelt 

Norconsult er engasjert som rådgiver for Artec Aqua AS i forbindelse med reguleringsplanarbeid for 
landbasert fiskeoppdrettsanlegg i berghaller ved Raudbergvika. Her har det tidligere vært gruvedrift med 
uttak av olivin, med tilhørende dagbruddsone og gruveanlegg inne i fjellet. 

Artec Aqua AS har startet planlegging for å etablere et landbasert oppdrettsanlegg for laks, WHS 

Raudbergvika. Hoveddelen av anlegget er planlagt plassert i bergmassivet innenfor det nedlagte 

gruveanlegget. Norconsult AS er engasjert for å bistå Artec Aqua med ingeniørgeologi knyttet til anlegg i 

berg og dagsone, teknisk design av berghaller og tekniske sikkerhetsvurderinger for berganlegget og 

dagsone.  

Med teknisk sikkerhet i denne forbindelse menes brann- og eksplosjonssikkerhet, driftssikkerhet, sikkerhet i 

forbindelse med farlig stoff og generelle sikkerhetsbetraktninger knyttet til personsikkerhet samt materielle og 

økonomiske verdier.  

Denne rapporten har som formål å gi en overordnet vurdering knyttet til teknisk sikkerhet for anlegg og 

installasjoner som er plassert utendørs og i berg. Det er gitt overordnede føringer for sikkerhet ved brann 

eller eksplosjon, og identifisert risikoforhold som følge av virksomhetene. Føringene skal inngå som del av 

leveranse knyttet til utarbeidelse av reguleringsplan.  

Rapporten erstatter tidligere utgitt notat, No-05, versjon U03, datert 2021-06-18 som kun omhandlet anlegg i 

berg. 

1.2 Regelverk og bruk av dette 

I det følgende er de sentrale forskriftene for regulering av brannsikkerhet og fysisk sikring definert:  

 Byggteknisk forskrift, TEK17 (FOR-2017-06-19-840) 

Forskriften med veiledning regulerer brannsikkerhet slik at sikkerhet for personer, mot brannspredning og at 

sannsynlighet for skader på samfunnsinteresser og ytre miljø blir liten. 

TEK17 gjelder som kravstillende for prosjektering av sikkerhet ved brann eller eksplosjon for anleggets 

driftsfase.  

 

 Forskrift om brannforebygging (FOR-2015-12-17-1710) 

Forskriften regulerer krav til eier og bruker av anlegg for å forebygge brann i anleggets driftsfase. Den 

definer også kommunens plikter i brannforebyggende sammenheng. 

Brannvesenets innsats, brannvann, egne ressurser etc.(industrivern) 

 

 Forskrift om industrivern (FOR-2019-05-22-672) 

Forskriften er rettet mot virksomheter for produksjon av næringsmidler med minst 40 sysselsatte og skal 

bidra til å begrense konsekvenser av uønskede hendelser for liv/helse, miljø og materielle verdier. 

Industrivernet skal organiseres med bemanning og utrustning på grunnlag av risikovurderinger. Dersom det 

fra risikovurdering avdekkes alvorlige konsekvenser kan det bli aktuelt å etablere et forsterket industrivern. 



WHS Raudbergvika 

 
Teknisk sikkerhet i dag- og berganlegg 
Oppdragsnr.: 5209949   Dokumentnr.: RA-07   Versjon: B02 

  

2021-06-16  |  Side 7 av 20 n:\520\99\5209949\5 arbeidsdokumenter\54 risiko-brann-sikkerhet\dokumenter\52009949-ra-07 whs raudbergvika- 
teknisk sikkerhet dag-berganlegg_b02_2021-06-16.docx 

 

 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg, FEF (FOR-2005-12-20-1626) 

Forskriften med veiledning stiller spesifikke krav til høyspentinstallasjoner med anbefalte ytelser til brann og 

rømning. 

FEF er sentral ved prosjektering av elektriske forsyningsanlegg for overføring og fordeling av elektrisk 

energi.  

 

 Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen, kbf (FOR-2018-11-01-1641) 

Denne forskriften regulerer krav til forsyningssikkerheten for anlegg som er klassifiserte etter forskriften.  

Det forventes at ny utendørs transformatorstasjon defineres som Klasse 2 iht kbf. Vurderinger og tiltak 

inkluderes i separat dokument for brann og sikkerhet i utendørs anlegg. 

Forskriften er rettet mot utførelse for både fysisk sikring og installasjoner for å sikre mot stopp i 

overføring/distribusjon av elektrisk energi for anlegg som klassifiseres etter forskriften. 

For distribusjon av elektrisk kraft i berganlegget er det forventet at det stilles høye krav til anleggets 

driftskontinuitet, dvs. at nedetid pga. andre hendelser enn brann eller eksplosjon kan bli kritisk for deler av 

anlegget. Av den grunn anbefales at føringer gitt i kraftberedskapsforskriften (kbf) brukes som referanse. 

 

 Storulykkeforskriften (FOR-2016-06-03-569) 

Det er planlagt etablert anlegg for lagring og håndtering av flytende oksygen (LOX) utendørs. Det er også 

planlagt å etablere et biogassanlegg utendørs for å ta hånd om organisk avfall fra oppdrettsanlegget for å 

bruke lokalt på anlegget.   

Mengder av LOX eller brannfarlig gass er hver for seg eller til sammen under mengder som medfører 

behandling og vurdering etter storulykkeforskriften. Grenseverdi for meldeplikt iht. Storulykkeforskriften er 10 

tonn brannfarlig gass og 50 tonn oksiderende gass.  

 

 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr 
og anlegg som benyttes ved håndteringen (FOR-2015-06-26-774) 

Forskriften med veiledninger regulerer bruk og håndtering av farlig stoff ved at farer skal identifiseres og 

nødvendige tiltak defineres. Iht. krav i forskrift skal det gjennomføres risikovurderinger i forbindelse med 

prosjektering av anlegg hvor det produseres, oppbevares eller håndteres farlig stoff.  

Det er planlagt et produksjonsanlegg for oksygen og vannvarmevekslingsenheter med ammoniakk som 

kjølemedium til bruk i smolt- og oppdrettstankene i berghallene. Det skal i tillegg etableres et system for 

håndtering og nedbrytning av død fisk ved bruk av ensilering. Maursyre er planlagt brukt som 

konserveringsmiddel. 

Det er planlagt verkstedsarealer inne i bergrom. Bruk av brannfarlige gasser er forbundet med 

eksplosjonsfare og skal unngås plassert i lukkede bergrom. 

I dagsonen er det planlagt et anlegg for produksjon av biogass, samt anlegg for anlegg for flytene oksygen.  

Iht. Forskrift om håndtering av farlig stoff skal det etableres arealmessige begrensninger i form av 

hensynssoner rundt anlegg hvor det produseres, oppbevares og forbrukes farlig stoff.  
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 Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære (FOR-2018-12-20-2210) 

Forskriften er rettet mot sikkerhet og helse for personer som kan utsettes for farer på grunn av eksplosiv 

atmosfære. 

Eksplosiv atmosfære kan dannes ved feil i forbindelse med ensilasje. Dette må vurderes særskilt under 

videre planlegging av installasjonene i berganlegget.  

Biogassanlegg må vurderes opp mot krav i forskriften. Det vil være krav til risikovurderinger, samt tiltak for å 

forebygge og begrense konsekvenser av eksplosjoner i tilknytning til produksjon, oppbevaring og forbruk av 

biogass.  

Som en generell regel skal det ikke etableres prosesser som kan utvikle eksplosiv atmosfære i lukkede 

bergrom. 
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2 Overordnet beskrivelse 

2.1 Lokalisering og adkomst 

Oppdrettsanlegget er planlagt plassert i område hvor det tidligere har vært utvinning av olivin. Eneste 

adkomst til anlegget er i dag med båtforbindelse, men ny adkomsttunnel fra Eidsdal er under utredning. 

 

Figur 2-1 Plassering av anlegget (Norgeskart) 

  

Lokalisering av 

oppdrettsanlegget 
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2.2 Oversikt over anlegget 

Oppdrettsanlegget består av settefiskanlegg, infrastrukturanlegg og felles hjelpefunksjoner lokalisert i dagen, 

og oppdrettshaller med tilhørende tekniske installasjoner plassert i berghaller. Vei- og kaianlegg er planlagt 

slik at forbindelsene mellom funksjoner i dagen og i berganlegget er best mulig. 

 

 

Figur 2-2 Sammenstilling av anlegg i dagen og i berg, ref. tegninger nr. 1179-A-O-10-002, 27.04.21 og 1179-G-O-O-20-
001, rev B 

Oppdrettsanlegget er planlagt plassert i berghaller med settefisk-/ smoltanlegget plassert i bygning i dagen. 

Infrastrukturanlegg og hjelpeanlegg plasseres i nærheten av hovedfunksjonene til oppdrettsanlegget. 

Portalåpninger fra anlegg i dagen til berganlegget er vist på Figur 2-2 over, men endelig plassering vil 

tilpasses og optimaliseres når ytterligere detaljer er avklart. 

Det er planlagt ny strømforsyning med to uavhengige tilførsler til ny transformatorstasjon på området. 

Vann til oppdrettsanlegget og for slokkevann er ikke avklart, men både grunnvannsanlegg og 

avsaltingsanlegg eller kombinasjon av disse er under vurdering. For slokkevann alene kan det etableres 

brannvannsystem med bruk av sjøvann. 
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3 Anlegg i dagen 

3.1 Beskrivelse av anlegg i dagen 

 Overordnet arrangement 

Utvikling av arrangement er under utvikling som følge av at detaljer avklares. For illustrasjon av omtrentlig 

plassering og størrelse av hovedelementene for anlegget i dagen vises til Figur 3-1 under med utsnitt fra 

situasjonsplanen. 

 

Figur 3-1 Situasjonsplan for anlegg i dagen, ref. tegning nr. 1179-A-O-10-002, 27.04.21 

I den foreløpige situasjonsplanen er følgende hovedinstallasjoner og bygninger for utendørsanlegget vist 

under, angitt fra sør til nord: 

• Biogassanlegg 

• Kai for uttransport av fisk 

• Bygning for smoltanlegg, administrasjon og fellesfunksjoner 

• For-lager 

• Bygning for høyspent bryteranlegg og nødstrømsanlegg 

• Fergekai 

• Hovedkai for personell 

• 3 nisjer i berg for 132 / 22 kV transformatorer 

• Tanker for flytende oksygen (LOX) 

• Kai for uttransport av fisk 

Portalåpninger til berganlegget er vist i Figur 2-2. Endelig plassering er ikke bestemt ennå, slik at det kan bli 

noen justeringer av plassering av bygninger og installasjoner utendørs. 

 Veier, kaier og transport- distribusjonsanlegg 

Sentralt plassert på uteanlegget er det planlagt kaianlegg med fergekai for inn- uttransport av kjøretøy og 

større gods. Inntil dette arealet vil det etableres flytekai for persontransport. Internt veinett vil etableres med 

tilknytning til alle installasjoner og portalåpninger til anlegget i berg. Det skal også etableres en kjørbar vei 

rundt hovedbygningen for settefiskanlegg, administrasjon og fellesfunksjoner. 

I den nordre- og sydlige enden av anlegget er det planlagt tunneler for transport av fisk fra oppdrettsanlegget 

direkte fra separate flytende kaianlegg til båt. Fisketransport fra oppdrettsanlegget er i separate røranlegg 

som er lagt i tunnelene. 
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 Hovedbygning- settefisk / smoltanlegg, administrasjon fellesfunksjoner 

Bygningen har en grunnflate på over 11 000m2, hvor settefisk-/smoltanlegget er den dominerende delen på 

ca. 7 500m2. Tankene for smolt er utført i glassfiberarmerte polyester. 

Funksjoner tilknyttet settefisk-/smoltanlegget er plassert i egne seksjoner og består av strøm- og 

vannforsyningsanlegg, varmeveksler for temperering av vann til tankene og laboratoriefunksjoner. 

Administrative funksjoner med kantine- spisearealer etableres som separate seksjoner i hovedbygningen. 

Det er også planlagt overnattingsmuligheter som skal benyttes dersom persontransport ikke kan 

gjennomføres som planlagt. 

Beredskapsmessige funksjoner og installasjoner til bruk ved brann og redning ved anlegg vil plasseres som 

del av bygningen eller etableres separat etter en totalvurdering og basert på den overordnede beredskaps-

planleggingen. I denne vurderingen vil eventuelt etablering av ny adkomsttunnel ha stor betydning. 

 Infrastruktur- og tekniske anlegg 

Det skal etableres installasjoner utendørs for å ta hånd om vrakfisk og død fisk fra smolt- og 

oppdrettstankene. Dette gjennomføres ved bruk av ensilasje ved at kvernet fisk og tilsetning av maursyre 

mikses i tank for konservering. Ensilasjetanker er planlagt plassert utendørs, i tilknytning til biogassanlegget. 

Anlegget er plassert i den sydligste delen av uteområdet. Ferdig prosess er ikke bestemt, men den vil enten 

inngå for produksjon av protein eller produksjon av brensel til varme- / strømproduksjon. Prosessanlegg og 

hjelpefunksjoner plasseres i separat bygning med areal ca. 900m2 men tanker fra ensilasjen er plassert på 

taket av bygningen. Gassklokke for foredlet gass og fakkel for sikker forbrenning ved overtrykk eller andre 

hendelser plasseres i avstand fra bygningen. 

For-lager er planlagt plassert sentralt på området i en separat bygning. Plasseringen er også i tilknytning til 

hovedadkomsttunnel til berganlegget. 

Det skal etableres en ny transformatorstasjon bestående av 3 stk. 132 kV/ 22 kV transformatorer og et 

tilhørende bryteranlegg. Transformatorene er planlagt plassert delvis i berg i utsprengte nisjer. Gassisolert 

bryteranlegget er planlagt plassert i separat bygning som også skal gi plass til nødstrømsanlegg. 

Et lagringsanlegg for flytende oksygen (LOX) er planlagt plassert i den nordlige delen av uteområdet. 

Anlegget har beredskapsmessig betydning for å sikre oksygen til fiskeoppdrettet ved bortfall av 

oksygenproduksjonsenheter plassert i berganlegget. 

3.2 Risikoforhold 

I de følgende avsnitt har Norconsult gjennomført en overordnet fare- risikokartlegging og vurdering av 

sikkerhet for den fremtidige driftssituasjonen for de deler av anlegget som er planlagt utomhus. Farer knyttet 

til omgivelser, som f.eks. ras, flom e.l. er ikke medtatt. 

Forskriftene listet innledningsvis adresserer alle risikovurderinger som grunnlag for å definere risiko-

reduserende tiltak, både passive, aktive og organisatoriske. Disse risikovurderingene skal utføres når det er 

etablert tilstrekkelig og detaljert grunnlagsdokumentasjon. 

 Veier, kaier og transport- distribusjonsanlegg 

De interne veiene skal opprettholde sine funksjoner ved alvorlige ulykkeshendelser. Ved brann i bygning 

eller installasjoner inntil vei, skal det sikres at både rømning og slokkeinnsats kan gjennomføres. Det skal 

sikres mulighet for evakuering til sikkert område fra alle deler av anlegget, samt tilrettelegges for 

evakueringsmulighet fra anlegget via båt ved enhver ulykkessituasjon.  
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Noen kritiske farehendelser som medfører behov for å etablere risikoreduserende tiltak og beredskap for 

kontroll av hendelsene i utendørs vei- og transportanlegg: 

1. Brann i fartøy ved kai 

2. Brann i kjøretøy 

3. Trafikkulykker 

4. Blokkering av vei til rømning, slokking eller redning 

5. Spredning av røyk til berganlegg eller kritiske bygg utendørs 

 Hovedbygning- settefisk / smoltanlegg, administrasjon fellesfunksjoner 

Brannenergi på grunn av glassfiberarmerte polyestertanker er betydelig, men på grunn av at de stort sett er 

vannfylte og plassert i områder som er separert fra tennkilder anses ikke dette forholdet å medføre økning i 

risiko.  

De tekniske fellesfunksjonene i settefiskanlegget består blant annet av varmevekselsystem hvor kjølemediet 

er ammoniakk. 

Noen kritiske farehendelser som medfører behov for å etablere risikoreduserende tiltak og beredskap for 

kontroll av hendelsene i hovedbygning: 

1. Brann i kjøretøy i settefiskanlegg 

2. Brann eller trykkøkning i elektrisk distribusjonsanlegg 

3. Brann i- eller nært prosessanlegg eller sjøvannspumper 

4. Utslipp av farlig stoff 

5. Brann eller eksplosjon i laboratorieanlegg 

 Infrastruktur- og tekniske anlegg 

Produksjon, lagring og bruk av farlig stoff, i dette tilfelle biogassanlegget, innebærer at det er fare dannelse 

av eksplosiv atmosfære. 

I forbindelse med nødstrømsanlegget er det behov for lagring av store mengder drivstoff (diesel), med fare 

for utslipp til vann og mulig meget stor brannenergi dersom drivstoffet eksponeres for høy varme. 

Hovedtransformatorene kan gi opphav til betydelig trykkutvikling ved oljedampeksplosjon eller langvarig 

brann på grunn av store mengder olje i transformatorene. 

Stort utslipp / lekkasje av oksygen fra lagertankene vil gi en betydelig økning i antennelsesrisiko som må 

følges opp. 

Noen kritiske farehendelser som medfører behov for å etablere risikoreduserende tiltak og beredskap for 

kontroll av hendelsene i infrastruktur- og tekniske anlegg: 

1. Utslipp av biogass 

2. Brann eller eksplosjon i biogassanlegg 

3. Brann i for-lager 

4. Brann i diesellagertank 

5. Brann eller trykkøkning i elektrisk bryteranlegg 

6. Brann eller eksplosjon i hovedtransformator 

7. Utslipp av LOX 
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3.3 Sikkerhet ved brann eller eksplosjon 

 Generelt  

På grunnlag av gjeldende regelverk, farehendelser og risikomomenter identifisert over er det gjennomført en 

overordnet vurderingene av nødvendige tiltak for at tilfredsstillende sikkerhet skal oppnås. Vurderingene er 

knyttet til de overordnede funksjonskrav til sikkerhet ved brann. 

Anlegget er karakterisert av langstrakt og smal plassering mellom bratte bergvegger og sjø, som gjør at 

tilgjengelighet for rømning og beredskaps- redningsinnsats må gis særskilt oppmerksomhet. For å etablere 

alternative adkomstmuligheter vil det være nødvendig å bruke tunneler i berganlegget. 

 Seksjonering og tiltak mot spredning av brann og røyk 

Bygninger plasseres i avstand og / eller med brannklassifiserte ytterkonstruksjoner slik at fare for 

brannspredning mellom bygninger reduseres. Bygninger utføres iht. krav i TEK 17 og det planlegges utstrakt 

bruk av begrenset brennbare bygningsmaterialer. Utstrakt bruk av begrenset brennbare materialer vil 

medføre et sikkerhetsnivå ved brann utover minimumskravene iht. TEK17.  

Anlegg hvor utslipp av farlig stoff kan oppstå plasseres i avstand fra andre bygninger og portalåpninger til 

berganlegget. Biogass har egenvekt lavere enn luft, og vil diffundere og stige opp ved lekkasjer. 

Gassklokken er utsatt mot skarpe gjenstander, som f.eks. fra steinsprang. Det må vurderes å etablere ekstra 

beskyttelse av gassklokke med bruk av betongkonstruksjoner. Sikkerhetsavstander mellom ulike 

anleggsdeler må vurderes nærmere i forbindelse med videre planlegging.  

LOX har egenvekt lavere eller nær luft, og tenderer å renne i fallretning. Område rundt LOX lagertanker 

etableres med fall mot sjøen, slik at utslipp kan kontrolleres. 

Hovedbygning brannseksjoneres etter bruksmessige funksjoner og farekategorisering, slik at et branntilløp 

ikke skal medføre skade på andre deler av bygningen. sammen med risikovurdering. Det skal også 

tilrettelegges for rednings- og slokkeinnsats rundt hele bygningen.  

Trykkøkning eller brann i hovedtransformatorer medfører behov for å sikre at omgivelsene eksponeres for 

påvirkning. Nisjer i berg sammen med skillekonstruksjoner i betong vil bidra til å sikre både liv/helse og 

funksjonalitet ved at tap av en transformator ikke vil medføre tap av de to andre transformatorene. 

 Rømningsforhold 

For bygninger i dagen vil det enkelt etableres utganger direkte til det fri. I utendørsanlegget må det etableres 

minst ett sentralisert sted for oppmøte ved alvorlige hendelser, både inne i berganlegget og utendørs. 

Oppmøtested kan være del av en annen bygning dersom denne delen er tilfredsstillende seksjonert og 

separert fra mulige farehendelser nær- eller i bygningen.  
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4 Anlegg i berg 

4.1 Beskrivelse av anlegg i berg 

 Overordnet arrangement 

På dette stadiet er ikke alle detaljer fastsatt, men skissen under angir hovedprinsippene for arrangement av 

tunneler og berghaller.  

 

Figur 4-1 Prinsipper for berganlegg, ref. tegning nr. 1179-G-O-O-20-001, rev B 

Forklaringer: Berganlegg med rød kontur er nedlagte olivingruver, blå sirkler angir oppdretts- smolt tanker i berghaller, 

rød markering i østlig ende av berghaller er sjøvannsinntakspumper og tilhørende prosessanlegg 

For anlegget i berg er det planlagt separate tunnelsystem for sjøvannsinntak og sjøvannsavløp som ikke vil 

være tilgjengelig når anlegget er satt i drift. Det er også planlagt bruk av deler av det eksisterende 

gruveanlegget, på dette stadiet til ventilasjonsformål. 

Som vist på Figur 4-1 over er det planlagt minst 4 tunneler inn til hallområdene, to adkomsttunneler og to 

tunneler for transport av matfisk til båt. Alle tunnelene er planlagt med størrelser som gjør at de er 

tilgjengelige til bruk for adkomst, transport, rømning, tekniske føringsveier og ventilasjon. I tilknytning til disse 

tunnelene er det planlagt fellesfunksjoner i separate nisjer. For fellesfunksjoner, se avsnitt 4.1.2 under. 

Adkomsttunnelene er forbundet med en ytre transporttunnel (ytre ringtunnel) som omkranser berghaller for 

oppdretts- og smolt tanker. Berghallene for oppdrett er ca. 500 m lange, med spennvidde og høyde på hhv. 

Ca. 34 og 26 meter. Berghallene for smolt er noe mindre, lengde ca. 325 meter med spennvidde ca. 22 

meter og høyde ca. 20 meter. 

 Tunneler, transport- distribusjon- og fellesfunksjoner 

Det er planlagt en transporttunnel lagt i ring utenfor oppdrettshallene og en sentral forbindelsestunnel 

mellom tunnelaksen nærmest dagen og lengst innerst i bergmassivet. Det vil også være tverrforbindelser 
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mellom smolt- og oppdrettshallene. På dette stadiet er det identifisert behov for 4 tverrforbindelser for at 

viktige funksjoner som adkomst, transport, rømning og føringsveier for elektrisitet og hjelpefunksjoner skal 

være ivaretatt, men dette vil optimaliseres når prosjektet videreutvikles. 

I tilknytning til transporttunnelen i for- og bakkant av hallene er det planlagt distribusjonstransformatorer. 

Disse er isolert med naturlige estere og transformatorene med høyeste ytelser ligger nær områdene hvor de 

største el- forbrukerne er plassert, dvs. innerst i berganlegget. 

Bruk av utslippsfrie kjøretøy gjør at transporttunnelene også er kan brukes for tilførsel og fordeling av 

ventilasjonsluft. Prinsippene for dette er ikke fastsatt, men det er avklart at det vil være nødvendig å benytte 

transporttunnelene for fordeling ved bruk av overstrømning på grunn av forventet store luftmengder. 

All transport innen berganlegget skal foregå med elektrisk drevne kjøretøy. Transport av fiskefor utgjør det 

dominerende behovet, med omtrent 20 tonn for pr. container som transporteres inn. Lager for fiskefor er 

planlagt utendørs, volum ca. 2000 tonn. 

I haller for fellesfunksjoner er det planlagt oksygenanlegg og ferskvannsproduksjon med tilhørende 

hjelpefunksjoner, mekanisk- og elektrotekniske verksteder, parkering for kjøretøy og lager. 

Oksygen til smolt- og oppdrettshallene er planlagt distribuert i røranlegg. 

 Installasjoner i smolt- og oppdrettshallene 

Tankene i smolt- og oppdrettstankene blir utført som betongkonstruksjoner med kjørebane på toppen i hele 

hall- lengden. Kjørebanens primære funksjon er som transportvei for forsyning av for til tankene og aktiviteter 

i tilknytting overvåking og til flytting av fisk mellom tankene. 

Nærmest tunnel for sjøvannsinntak, innerst i berganlegget, plasseres pumpeinstallasjoner og anlegg for 

kontroll og justering av sjøvannet med hensyn til temperatur og oksygeninnhold. Enheter for tilførsel av 

oksygen medfører fare for forhøyet oksygenkonsentrasjonen lokalt og medføre fare for brann. Varmepumper 

med ammoniakk som kjølemedium er også plassert i tilknytning til tankene i enden mot sjøvannsinntaket. 

Det er ca. 1400 kg ammoniakk pr smolthall og ca. 700 kg ammoniakk pr. oppdrettshall. 

Forsyning av oksygen til smolt- og oppdrettshallene er planlagt distribuert fra oksygenanlegg til hallene i 

røranlegg. Dersom oksygenproduksjonen må stenge ned er det reserveløsning med bruk av flytende 

oksygen (LOX) plassert utendørs som transporteres til forbrukssted i trykkbeholdere på kjøretøy. 

Installasjonene nevnt over krever mye energi, slik at de elektriske hovedkomponentene for forsynings-

anlegget er plassert i- eller i nærheten av smolt- og oppdrettshallene. 

Krav til høy pålitelighet for oppdrettsanlegget betinger at forsyning av elektrisitet medfører et økt 

installasjonsomfang for å oppnå redundans, og behov for avbruddsfri strømforsyning (UPS) med tilhørende 

store batteriinstallasjoner. Disse installasjonene er også planlagt i nærheten av hovedforsyningsenhetene. 

4.2 Risikoforhold 

I de følgende avsnitt har Norconsult gjennomført en overordnet fare- risikokartlegging og vurdering av 

sikkerhet for den fremtidige driftssituasjonen i de deler av anlegget som er planlagt etablert i bergrom. Det er 

ikke medtatt farer som kan ha sammenheng med de etablerte bergrommene, dvs. ustabilitet, ras, nedfall e.l. 

Forskriftene listet innledningsvis adresserer alle risikovurderinger som grunnlag for å definere risiko-

reduserende tiltak, både passive, aktive og organisatoriske. Disse risikovurderingene skal utføres når det er 

etablert tilstrekkelig og detaljert grunnlagsdokumentasjon. 

 Adkomst- transporttunneler og haller for fellesfunksjoner 

Dominerende risiko er knyttet til bruk av elektriske kjøretøy, hvor transport av for i tillegg medfører en meget 

høy brannenergi. Det er en kjent utfordring knyttet til bekjempelse av brann i elektriske kjøretøy.  
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Oljeisolerte transformatorer lokalisert inntil transporttunnelene kan ved feil medføre sprengning av 

transformatorkasse og etterfølgende trykkøkning ved antennelse av oljedamp. Naturlige estere har 

egenskaper knytet til brann eller eksplosjon som er ansett som gunstigere enn mineraloljeisolerte 

transformatorer. 

Transporttunnelene er tenkt brukt for tilluft- og avkast av ventilasjonsluft til oppdrettshallene ved 

overstrømning. Prinsipp for distribusjon av ventilasjonsluft må derfor utformes slik at brannhendelser ikke 

skal medføre langvarig stopp i ventilasjon av hallene. 

I haller for fellesfunksjoner forventes det at kritiske farehendelser i stor grad kan plasseres i egne 

brannceller. Areal / hall for parkering av kjøretøy medfører høy brannenergi, samtidig er det høy fleksibilitet 

for risikoreduserende tiltak i form av bygningsmessige tiltak. 

Anlegg for oksygenproduksjon er planlagt plassert i egen berghall. Stort utslipp / lekkasje av oksygen vil gi 

en betydelig økning i antennelsesrisiko som må følges opp. I tilknytning til produksjonsanlegget kreves 

elektrisk forsyning med meget høy grad av pålitelighet. Detaljer knyttet til installasjonene er ikke definert i 

denne fasen. 

Noen kritiske farehendelser som medfører behov for å etablere risikoreduserende tiltak og beredskap for 

kontroll av hendelsene i adkomst og transporttunneler: 

1. Brann i kjøretøy i tunneler 

2. Trafikkulykker i tunneler 

3. Trykkøkning i distribusjonstransformatorer 

4. Brann i distribusjonstransformatorer 

5. Stopp eller blokkering av ventilasjonsluft 

6. Spredning av røyk til tunneler for rømning 

7. Utslipp / lekkasje i hall for oksygenproduksjon 

8. Stopp i elektrisk forsyning av oksygenproduksjon 

9. Brann i parkeringshall 

10. Brann i verksteder 

 Smolt- og oppdrettshaller 

Det skal tilføres oksygen til sjøvannsinntak til oppdrettstankene. System for transport og bruk av oksygen 

kan ved lekkasje innebære forhøyet antennelsesfare i umiddelbar nærhet av systemene. 

Varmevekslere / varmepumper er basert på ammoniakk som kjølemedium. Ved lekkasjer innebærer dette en 

umiddelbar farer for personell i nærheten i form av giftig stoff. Brann i tilknytning til- eller i nærheten av 

ammoniakk i eventuelle trykkbeholdere medfører også potensial for eksplosjon. 

Håndtering av vrakfisk og død fisk er planlagt ved bruk av ensilasje. Detaljer med hensyn til plassering av 

dosering og konservering med maursyre er ikke endelig bestemt, men det må tas hensyn til farer under 

ensilasje hvor feildosering kan føre til utvikling av eksplosiv gass. 

Noen kritiske farehendelser som medfører behov for å etablere risikoreduserende tiltak og beredskap for 

kontroll av hendelsene i smolt- og oppdrettshallene: 

1. Brann i kjøretøy i oppdrettshall 

2. Brann eller trykkøkning i elektrisk distribusjonsanlegg 

3. Brann i- eller nært prosessanlegg eller sjøvannspumper 

4. Utslipp av farlig stoff 

5. Lekkasje / brudd i vannrør eller tanker 

6. Lekkasje / brudd i inntakspumpearrangement 
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4.3 Sikkerhet ved brann eller eksplosjon 

 Generelt 

På grunnlag av gjeldende regelverk, farehendelser og risikomomenter identifisert over er det gjennomført en 

overordnet vurderingene av nødvendige tiltak for at tilfredsstillende sikkerhet skal oppnås. Vurderingene er 

knyttet til de overordnede funksjonskrav for sikkerhet ved brann. 

Anlegget er karakterisert av meget store berghaller og lange transporttunneler, som gjør at lange avstander 

for rømning og beredskaps- redningsinnsats må gis særskilt oppmerksomhet. De fleste tunnelene skal ha 

funksjon som rømningsveier, slik at sambruk av tunneler til ventilasjon og eventuell røykavtrekk gjør at det 

må vurderes særskilt. 

 Brannteknisk oppdeling 

Berganlegget må ha brannteknisk oppdeling. Den branntekniske oppdelingen må sikre at konsekvensen av 

en brann- eller eksplosjonshendelse begrenses ved å begrense brann- og røykspredning, samt sikre 

mulighet for rømning, redning og slokking.  

Områder med ulik risiko knyttet til brann- og eksplosjoner skal generelt skilles fra øvrige deler av anlegget 

med branncellebegrensende skillekonstruksjoner. Dette vil typisk være arealer for prosessanlegg og 

tekniske installasjoner.  

Berganlegget må i tillegg oppdeles med seksjoneringsvegger, utført av mur eller betong. Det må være 

slagdør i seksjoneringsvegger for å sikre rømningsmuligheter og mulighet for rednings- og slokkeinnsats. 

Kjøreporter i seksjoneringsvegger må ha nødvendig brannmotstand.  

Seksjoneringsvegger vil i tillegg til å begrense røyk- og brannspredningen også sikre tilgang til sikre steder i 

anlegget ved brann. Tilgang til sikkert sted vil være et krav iht. regelverket.  

Oppdelingen av berganlegget med seksjoneringsvegger må vurdere nærmere.  

Utover det at den branntekniske oppdelingen i minst mulig grad skal forhindre den daglige driften er de 

viktigste sikkerhetsmessige hensyn: 

• Tilgang til rømningsveier og sikkert sted 

• Begrense brann- og røykspredning 

• Sikre mulighet til røykventilasjon og røykkontroll i berørte områder 

• Unngå driftsforstyrrelser i størst mulig del av anlegget 

• Gi mulighet for røykkontroll og røykevakuering 

• Tilrettelegge for rednings- og slokkeinnsats 

Fellesfunksjonene er planlagt i separate fjellhaller og i tilknytning til adkomstunnelene. Plassering nærmest 

portalene eller på utsiden er gunstig med hensyn til rømning, rednings og slokkeinnsats.  

 Rømning av personer 

Fra alle deler av anlegget må det være minst to uavhengig rømningsmuligheter.  

Krav til avstander til nærmeste utgang (seksjoneringsvegg, rømningsvei eller utgang til det fri) vil fastsettes 

på grunnlag av regelverk, risikovurderinger og de beredskapstiltak som vil bli etablert. I transport og 

adkomsttunneler vil avstand til utgang i tillegg bestemmes på grunnlag av kombinasjon med røykventilasjon 

og røykkontroll.  
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I berghallene må avstand til utganger vurderes særskilt i forbindelse med risikovurderinger basert på detaljer 

for prosesser og installasjoner og brannteknisk oppdeling.  

Det er planlagt flere tunnelåpninger inn til berganlegget, som gir god mulighet for å sikre uavhengig 

rømningsmuligheter ut av anlegget.  

I østre del av oppdrettshallene er det området med størst installasjonsomfang, som pumper, prosessanlegg 

og elektriske installasjoner. Installasjonene forventes plassert på flere nivåer slik at det her må etableres 

lukket trapperom, med utgang til sikkert sted på nivå med transporttunnel. Det må i tillegg være 

rømningsmulighet fra nedre nivå via interntrapp.  

Det må være brannalarmanlegg i hele anlegget, som sikrer deteksjon og varsling av brann. 

Det må etableres nødbelysning i alle arealer. Nødbelysningen må være funksjonssikker ved brann og må ha 

en funksjonstid på minimum 60 minutter. Rømningsveier, utganger og nødutstyr må i tillegg merkes med 

markeringskilt.   

System for adgangskontroll og for overvåkning av tilstedeværelse av personell i ulike deler av anlegget kan 

være aktuelt. Sett i forhold til anlegges størrelse og kompleksitet, kan dette være et nødvendig tiltak for å 

effektivisere rednings- og slokkeinnsats ved en hendelse i anlegget.  

4.4 Ventilasjon 

 Ordinær ventilasjon 

Det ordinære ventilasjonsanlegget må ikke bidra til brann- og røykspredning. Utformingen av anlegget må 

sees i sammenheng med etablering av seksjoneringsvegger og anlegg for røykventilasjon. Det bør 

tilrettelegges for at en størst mulig del av anlegget kan driftes som normalt ved en brann, men det må legges 

til grunn av deler av anlegget som er berørt av en brann må isoleres med brannspjeld og lukking av åpninger 

som.  

 Nødventilasjon 

I arealer hvor det kan oppstå lekkasje av ammoniakk, må det etableres ventilasjonsmulighet som sikrer 

utlufting av ammoniakk. Avtrekk må være uavhengig av den ordinære ventilasjonen og må føres ut til det fri. 

Ventilasjon skal aktiveres ved deteksjon av ammoniakk.  

 Røykventilasjon og røykkontroll 

Røykventilasjon vil være nødvendig for å ventilere ut røyk ved og etter en brann, samt for å sikre 

rømningsmuligheter og tilgang for rednings- og slokkemannskaper.  

Som et minimum anses det som nødvendig å etablere røykventilasjon i adkomsttunneler og kjøretunneler. 

Røykventilasjon kan ivaretas med langsgående ventilasjon og impulsvifter i tunneler.  Utlufting av røyk fra 

anlegget må skje fra én eller flere tunnelåpninger.  

Røykventilasjon må sees i sammenheng med den branntekniske oppdelingen av anlegget, rømningsveier, 

tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats og kjøremønster. Det bør legges til grunn at røykventilasjonen 

dimensjoneres for brann i kjøretøy og at det sikres tilstrekkelig lufthastighet i tunnel for å oppnå kontroll på 

røykspredningen. Det vil være fordelaktig med fast ventilasjonsretning og kjøremønster bør tilpasses dette.  
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5 Tilrettelegging for slokking, redning og beredskap 

5.1 Beredskap 

Det må gjennomføres en beredskapsanalyse når arrangement og omfang av tekniske installasjoner 

detaljeres ytterligere. 

Sentralt plassert bør det etableres et beredskapssenter hvor tilgjengelig utstyr og materiell er lett tilgjengelig. 

Det virker fordelaktig å etablere senter både utendørs og i berganlegget, dette må vurderes som del av den 

pågående prosessen for etablering av ny adkomsttunnel.  

Det forutsettes at det etableres forsterket industrivern iht. Forskrift om industrivern ved virksomheten. 

5.2 Slokking og redning 

Det må tilrettelegges for slokke- og redningsinnsats i alle deler av anlegget. Store avstander i anlegg i berg 

vil medføre særskilte krav til sikring av innsatsveier. For innsatsveier til installasjoner utendørs må det 

planlegges for alternativ adkomst via tunneler i berganlegget. 

Det er nødvendig med en kombinasjon av seksjoneringsvegger, røykevakuering og aktiv røykkontroll for å 

tilrettelegge for rednings- og slokkeinnsats i anlegget. Røykdykkerinnsats vil være nødvendig ved rednings- 

og slokkinnsats.  

I anlegg i berg vil sikkerhet knyttet til røykdykkerinnsats være styrende for de fleste branntekniske tiltak, og 

må vurderes særskilt i forbindelse med videre prosjektering og planlegging.  

Det må være tilgang til slokkevann i alle deler av anlegget. Slokkevann kan gjøres tilgjengelig med 

brannvannsledning, strategisk plasserte reservoar eller tankbil for slokkevann.  

 


