Oppdragsgiver: Artec Aqua AS
Oppdragsnr.: 5209949 Dokumentnr.: RA-02 Versjon: J01

WHS Raudbergvika - Overordnede vurderinger berganlegg
Sammendrag/konklusjon
Norconsult AS er engasjert som rådgiver i forbindelse med arbeidet med konsesjonssøknad og
reguleringsplan for planlagt utbygging av det landbaserte matfiskanlegget «WHS Raudbergvika».
Foreliggende rapport gir en overordnet og innledende vurdering av planlagt berganlegg med fokus på
gjennomførbarhet for fagene ingeniørgeologi, arrangement av bergtunneler og berghaller, samt brann og
sikkerhet.
Berganlegget er anbefalt plassert utenfor eksiterende gruve. Det er ingen andre nærliggende anlegg eller
infrastruktur under bakken i området. Anlegget har dermed i utgangspunktet stor fleksibilitet i utforming og
plassering selv om utstrekningen av anlegget er stort. All den tid forhold innover bergmassen er ukjent bør
det sørges for at en ved detaljregulering av området har stor frihetsgrad i endelig plassering og utforming av
berganlegget slik at dette kan tilpasses de stedlige faktiske bergmasseforhold som påtreffes.
Berghaller er planlagt med stort spenn (bredde), og det vil være nødvendig å ha god kontroll på
bergspenningsforhold samt bergmassekvalitet med hensyn til prosjektering av anlegget. Det vil være behov
for et omfattende grunnundersøkelsesopplegg for å avgjøre endelig gjennomførbarhet, utforming og
plassering av berganlegget. Forhold som må vurderes spesielt er: tilstedeværelse av svakhetssoner,
bergmassens sprekkeorienteringer, bergmassekvalitet og bergspenningsforhold (in-situ). På generelt
grunnlag vurderes dette å være gjennomførbart ut ifra foreliggende kunnskap om grunnforhold, men stedlige
forhold må kartlegges og verifiseres i forbindelse med prosjektering av anlegget.
Det er planlagt tre utslag under vann. Ved en foreløpig gjennomgang av grunnforhold og forutsetninger for
inntaks- og utløpstunnel for WHS Raudbergvika, er det vurdert at det vil være mulig og hensiktsmessig for
prosjektet å gjennomføre utslagene tørt og åpnet. Det anbefales at det ved prosjektering legges til rette for
dette.
Det er på dette stadiet planlagt to adkomsttunneler inn til anlegget, som også defineres som
hovedrømningsveier. Det ferdige tunnelarrangementet og installasjonsomfanget avgjør eventuelt behov for
flere tunneler direkte til det fri. Det er planlagt opptil 500 m lange berghaller for matfiskanlegget, som
innebærer behov for tverrforbindelse mellom berghallene på både øvre og nedre nivå. Antall
tverrforbindelser må avgjøres på grunnlag av risiko som det planlagte arrangementet representerer.
Det vil være behov for brannskiller i anlegget. Disse vil utgjøre barrierer mot røyk- og brannspredning, og
samtidig sikre tilfredsstillende uavhengige rømningsveier. Omfang, plassering og klassifisering av
brannskillene må avgjøres basert på risiko for brann- og røykspredning, og sees i sammenheng med
driftsbehov.
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1

Innledning og bakgrunn

I forbindelse med planlagt utbygging av det landbaserte matfiskanlegget «WHS Raudbergvika» er
Norconsult AS engasjert som rådgiver innenfor fagene ingeniørgeologi, arrangement av bergtunneler og
berghaller, samt brann og sikkerhet for planlagte underjordsanlegg i arbeidet med konsesjonssøknad og
detaljregulering av området.
Foreliggende rapport gir en overordnet og innledende vurdering av planlagt berganlegg med fokus på
gjennomførbarhet for overnevnte fagfelt.
Utbyggingen er planlagt som etterbruk av den nedlagte olivingruven i Raudbergvika. Det er tidligere drevet
gruvedrift gjennom flere faser i Raudbergvika. Gruvedriften ble startet i 1983 som dagbruddsdrift før
gruvedriften etterhvert gikk underjord. Det var stans i produksjonen på anlegget fra 2009 frem til siste
produksjon som startet våren 2011. Denne siste fasen ble avsluttet høsten 2012 på grunn av forekomstens
egenskaper og med grunnlag i at det ikke er et godt nok marked for gruvens produkter. Melding om varig
nedleggelse ble sendt i 2018. Siste driver av forekomsten var Sibelco Nordic AS.

2

Dagens situasjon

Et oversiktsbilde fra Raudbergvika er gitt i Figur 1. Det ble drevet dagbruddsdrift i 3 områder (Linse 1, 2 og
3). Det er etablert flere gruveåpninger, hvorav de flesteer fylt igjen i forbindelse med avslutning av bruddet.

Figur 1: Dronefoto (12.11.2020) som viser de største dagbruddene Raudbergvika Olivingruver. Sirkler indikerer
gruveadkomster, hvor de markert blått i dag er dekt av vann, de i gult er fylt igjen fra innsiden av gruven og de markert
rødt er tilbakefylt og stengt fra utsiden [1]. Dette er utført i forbindelse med avslutning av gruven.

I forbindelse med gruvedriften er gruvearrangementet innmålt og en har dermed relativt god oversikt over
eksisterende anlegg i berget, se Figur 2.
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Figur 2: Oversikt over gruve underjord. Det har vært drift fra kote -40 til +55 i gruven. Linse 1-4 gir en skisse av
forekomsten det er drevet gruvedrift på.

Driveretningen i gruvene er definert vest-øst og eksisterende gruver er orienterte med orter som ligger vestøst med tverrslag orientert nord-sør på tvers av forekomstens driveretning. Gruven er drevet med rom og
pilar-brytning på horisontale nivåer med nedpalling av sålene i deler av ortene ved tilbaketrekning. Gruven
strekker seg over flere nivå og går i Linse 2 fra kote -40 til +50. De delene av anlegget som ligger lavere enn
kote 0 står i dag under vann.

3

Grunnforhold

Planområdet ligger i nedre del av en bratt fjellside med hovedsakelig helning over 45 grader opp til kote 8001000 meter, hvor terrenget slaker av. I henhold til tilgjengelig bunnkotekart fortsetter dalsiden med
tilsvarende bratt fall ned til kote -400- -500 under havnivå.
Bergarten som det er drevet gruvedrift på er en peridotitt, en dypbergart med høyt innhold av mineralet
olivin. Forekomstene er formet som fire linser som vist på Figur 2, hvorav det er gjennomført dagbruddsdrift
for linser 1, 2 og 3. Utenfor periodotitten har Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlagt bergarten til å
være en granittisk gneis med soner av migmatitt, granodioritt og øyegneis. Det er ukjent om det finnes flere
linser med peridotitt i bergmassen hvor berganlegget er planlagt.

4

Utforming av nytt berganlegg

Prinsippskisser av anlegget (plan og snitt) er gitt i vedlagt tegninger 1179-G-O-O-20-001 og 1179-G-O-O-40002
Berghaller for matfisk er tenkt plassert innenfor eksisterende gruve. Vanninntak er plassert sør for anlegget
og det er planlagt to vanninntak på ca. kote -80 og -40. Vann føres inn til et inntaksbasseng med rister for

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sandvika\520\99\5209949\5 arbeidsdokumenter\51 felles\dokumenter\ra-02 vurd
til konsesjonssøknad\ra-02.docx

2021-01-26 | Side 4 av 8

Oppdragsgiver: Artec Aqua AS
Oppdragsnr.: 5209949 Dokumentnr.: RA-02 Versjon: J01

grovrensking av marin biomasse. Oppstrøms inntaksbassenget installeres luker for regulering av vann fra
inntakene. Vann videreføres langs råsprengt og sikret vanntunnel inn under nivå for berghallene hvor vannet
er tenkt pumpet og distribuert videre til matfiskanlegget (tankene) i berghallene. Fra tankene ledes vannet
på selvfall til råsprengt avløpstunnel ut til avløpspunkt nord for anlegget. Inntak og avløp er planlagt utført
som råsprengte tunneler med utslag under vann.
Berghallene har foreløpig bredde på 32,5 meter (normalprofil). Dette gir anslagsvis et teoretisk
sprengningsprofil med bredde på ca. 34 meter.
Det er planlagt kjørbare adkomsttunneler til begge sider av berghaller. Med hensyn til tekniske installasjoner,
samt rømning, vil det være aktuelt med flere tverrforbindelser mellom berghallene. I berghallene vil personell
oppholde seg både på kjørebane (kote +14,5) samt på nedre driftsnivå (kote +2). Med hensyn til brann og
sikkerhet må det legges til rette for mulighet for rømning fra begge nivå.
Selv om berghallene er tenkt plassert utenom eksisterende gruveanlegg vil det kunne være aktuelt å benytte
deler av eksiterende gruveanlegg til andre funksjoner, spesielt adkomst og rømning, men også
verkstedhaller, parkering, lageranlegg, elektriske forsyningsanlegg osv.
Plassering av påhugg for adkomst inn i berganlegget er ikke fastsatt, men det vil her kunne være aktuelt å
benytte eksisterende påhugg som er etablert for gruven (se Figur 1) samt etablering av nye påhugg i
dagsonen. Det vil være nødvendig med to eller flere adkomster i forbindelse med anlegget og forhold som
brann, sikkerhet og rømning vil her være viktige momenter som må hensyntas.

5

Ingeniørgeologiske vurderinger

Generelle erfaringer med granittisk gneis tilsier at bergarten egner seg som byggemateriale med hensyn til
bergrom og tunneler. Bergmassen kan ha varierende oppsprekkingsgrad og kvalitet, og en risikerer ofte
nedsatt kvalitet i forbindelse med svakhetssoner og forkastninger som gjennomsetter bergmassen. Ut ifra
utstrekningen og omfanget til planlagt anlegg er det forventet at en vil komme i kontakt med flere
svakhetssoner ved bygging, og det må forventes at en påtreffer bergmasse med varierende kvalitet.
Ved videre prosjektering av anlegget må kartlegging av svakhetssoner gjennomføres for å stedfeste
eventuelle svakhetssoner som vil kunne påvirke berganlegget. På bakgrunn av dette må plassering og
utforming av berghaller vurderes. Tilstedeværelse av svakhetssoner som krysser berghallene kan medføre
behov for tunge og omfattende bergsikringstiltak, samt behov for å øke/endre avstand mellom berghaller.
Erfaringsmessig vil det i denne bergarten være risiko for tilstedeværelse av svelleleire på sprekkeplan
og/eller i forbindelse med svakhetssoner. Svelleleire utvider seg i kontakt med vann, og en kan dermed
risikere betydelige svelletrykk inn mot berghallene og medføre krav til tunge sikringstiltak.
Med hensyn til berghallene sitt store spenn vil det være nødvendig å ha kontroll på bergspenningsbildet i
bergmassen samt bergmassekvalitet på hallnivå. Det er utført bergspenningsmålinger i forbindelse med
gruvene (i peridotitten). Målingene indikerer hovedspenningsretninger som er påvirket av topografien og
høye iboende horisontale bergspenninger, noe som er gunstig med hensyn til større bergrom. Men siden
målingene er utført i bergarten i gruven kan målingene forventes å være påvirket av gruvens utforming.
Store deler av berganlegget (inkludert berghallene) vil plasseres i en annen bergformasjon (gneis) enn hvor
bergspenningsmålingene ble utført. Det må derfor utføres egne bergspenningsmålinger i gneisen som kan
legges til grunn for vurdering av berghallenes geometri, nødvendig avstand mellom haller og
orientering/plassering av disse. Lengden på berghallene innover i bergmassen medfører at det er rimelig å
anta at retningene på hovedspenningene i bergmassen vil endre seg i hallenes lengde samt for ulike deler
av berganlegget.
Berganlegget er anbefalt plassert utenom eksiterende gruve. Det er ingen andre nærliggende anlegg eller
infrastruktur under bakken i området. Anlegget har dermed i utgangspunktet stor fleksibilitet i utforming og
plassering selv om utstrekningen av anlegget er stort. All den tid forhold innover bergmassen er ukjent bør
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det sørges for at en ved detaljregulering av området har stor frihetsgrad i endelig plassering og utforming av
berganlegget, slik at dette kan tilpasses de stedlige faktiske bergmasseforhold som påtreffes.
For prosjektering av berganlegget vil det være behov for et omfattende grunnundersøkelsesopplegg for å
avgjøre endelig gjennomførbarhet, utforming og plassering av berganlegget. På generelt grunnlag vurderes
dette å være gjennomførbart ut ifra foreliggende kunnskap om grunnforhold, men stedlige forhold må
kartlegges og verifiseres i forbindelse med prosjektering av anlegget. Det bør legges opp til stor frihetsgrad i
plassering og utforming av berganlegg frem til grunnforhold er kartlagt og undersøkt i forbindelse med
prosjektering.

6

Brann og sikkerhet

I denne fasen av prosjektet er vurderingene av risiko på et overordnet, kvalitativt nivå, og er konsentrert om
momenter som har betydning for prosjektets tekniske gjennomførbarhet. De viktigste risikomomentene og
innledende fareidentifikasjon er angitt i påfølgende liste:
•

•

•

•

•

•
•

Fare fra omgivelsene
o Skredfare (alle skredtyper)
o Flodbølge (sekundæreffekt av fjellskred)
Beliggenhet og infrastruktur
o Svikt / uhell / brann / eksplosjon i ekstern strømforsyning
o Svikt i kommunikasjon
o Blokkert adkomst for drift eller beredskapsinnsats
o Bortfall av strøm eller kommunikasjon
Bergforhold og bergrom med store dimensjoner
o Ras / nedfall i inntak, tilførsel og avløp
o Ras / nedfall i tunneler og bergrom
o Vanninntrengning- vannlekkasje
Brann- eksplosjonshendelser
o Brann i kjøretøy
o Brann i prosessutstyr / installasjoner
o Svikt / uhell / brann / eksplosjon i egen strømforsyning
Avstander til det fri og rømningsmuligheter
o Svikt i rømningssystemet
o Svikt i brann- røykkontroll (brannskiller / ventilasjon)
Matfiskanlegg, installasjoner og aktiviteter
Miljøpåvirkning mot omgivelsene

Risiko knyttet til drift av matfisksanlegget og ytre miljø er ikke dekket i denne rapporten
Sikkerhet ved brann skal dokumenters iht. byggteknisk forskrift (TEK17) og forskrift om elektriske
forsyningsanlegg (FEF) da det forventes høyspentinstallasjoner i anlegget. Det er 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.
Sammen med regelverk for brannsikkerhet vil risikovurdering og kartlegging av aktiviteter, utstyr og
installasjoner danne grunnlag for å definere krav til sikkerhet ved brann eller eksplosjon.
Brannhendelser som blir identifisert og vurdert på grunnlag av risiko, og/eller pre-aksepterte føringer i
regelverket, skal danne grunnlag for å definere brannskiller og rømningsveier, både antall og avstand til
disse. Det vil være en forutsetning av det installeres brannalarmanlegg for tidlig varsling, samtidig som
kontroll mot spredning av røyk eller brann blir ivaretatt av ventilasjonsanlegget.

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sandvika\520\99\5209949\5 arbeidsdokumenter\51 felles\dokumenter\ra-02 vurd
til konsesjonssøknad\ra-02.docx

2021-01-26 | Side 6 av 8

Oppdragsgiver: Artec Aqua AS
Oppdragsnr.: 5209949 Dokumentnr.: RA-02 Versjon: J01

Det er på dette stadiet planlagt to adkomsttunneler inn til anlegget, som også defineres som
hovedrømningsveier. Det ferdige tunnelarrangementet og installasjonsomfanget avgjør eventuelt behov for
flere tunneler direkte til det fri. Det er planlagt opptil 500 m lange berghaller for oppdrettsanlegg, som
innebærer behov for tverrforbindelse mellom berghallene på både øvre og nedre nivå. Antall
tverrforbindelser må avgjøres på grunnlag av risiko som det planlagte arrangementet representerer.
Det vil være behov for brannskiller i anlegget. Disse vil utgjøre barrierer mot røyk- og brannspredning, og
samtidig sikre tilfredsstillende uavhengige rømningsveier. Omfang, plassering og klassifisering av
brannskillene må avgjøres basert på risiko for brann- og røykspredning, og sees i sammenheng med
driftsbehov.
Ventilasjon i fjellanlegg har betydning for brannsikkerheten og rømning. Dersom det er spesielle hensyn som
ventilasjonsanlegget må ivareta for oppdrettsprosessen må dette defineres sammen med eventuelle
overordnede krav for funksjonalitet ved brann.

7

Utslag under vann

Inntaksdyp er med hensyn til vanntemperaturer satt til henholdsvis ca. -40 og -80 m dyp. For utløpstunnelen
er det ikke angitt noe dyp, så foreløpig er det antatt at dette kan være i området fra overflaten og ned mot 20 m dyp. Ifølge sjøkart fortsetter dalsiden med bratt fall ned til mellom 400 og 500 m dyp under havnivå. Det
er foreløpig ikke sett detaljert på aktuelle utslagssteder for tunnelene, men det forventes at det vil være mulig
å finne egnede lokaliteter, med bratte (nær vertikale) flater uten nevneverdige løsmasser.
Inntakstunnelene skal ha en kapasitet for overføring av 100 - 120 m3/s, som tilsier at tunnelene trolig bør ha
en dimensjon i størrelsesorden 50 - 60 m2 eller større. Det er ikke spesifisert nødvendige dimensjoner på
utslagsåpningene. Det antas at det er ønskelig med så stor åpning som mulig (dvs. minst mulig falltap ved
inntakene), men at det vil være akseptabelt med en viss innsnevring. Hydraulikken i systemet må studeres
nærmere, men foreløpig tas det utgangspunkt i at det kan være aktuelt med en utslagsåpninger på inntil 35
m2.
Det finnes ulike metoder for å utføre utslag under vann. Prinsipielt kan en skille mellom utslag mot en
vannfylt tunnel «vannfylt utslag», eller utslag mot en tørr tunnel «tørt utslag». Videre kan man dele inn disse i
«åpent» eller «lukket» utslag, avhengig av om tunnelen står i kontakt med friluft, eller om den er isolert fra
friluft ved et stengeorgan. Det kan også være aktuelt å benytte mellomliggende løsninger, slik som; delvis
vannfylt utslag, og delvis lukket utslag.
Ved en foreløpig gjennomgang av grunnforhold og forutsetninger for inntaks- og utløpstunnel for WHS
Raudbergvika, er det vurdert at det vil være mulig og hensiktsmessig for prosjektet å velge metode; «tørt og
åpent utslag». Under utførelse av utslagssalve må tunnelene i dette tilfellet trolig blokkeres av en eller flere
midlertidig betongplugger eller terskler. Utslag vil da kunne sprenges mens luker/bjelkestengsel står i åpen
posisjon. Etter at innstrømmende vann har kommet til ro, stenges tunnelene med luker/bjelkestengsel, og de
midlertidige betongkonstruksjonene kan fjernes kontrollert i tørrlagte tunneler.
Undersjøisk utslag krever en lokalitet der grunnforhold og topografi er egnet for den valgte utslagsmetoden.
Foreløpig finnes kun et begrenset omfang av undersøkelser av berggrunn og løsmasser i det aktuelle
området for utslag. Det foreligger derfor ikke tilstrekkelig informasjon om kvalitet og permeabilitet av
bergmasse, eller om topografien på bergoverflaten. Det må utredes muligheter for å gjennomføre
undersøkelser av berggrunn, samt detaljert topografisk kartlegging av bergoverflate. Det er viktig å få
oversikt over:
•
•
•

Nøyaktig beliggenhet av bergoverflate over hele tunneltraséen fra strandkanten og ut til
utslagsstedet.
Generell bergmassekvalitet og permeabilitet langs tunnelen fram til utslagsstedet.
Bergmassekvalitet og permeabilitet ved utslagsstedet.
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•

Detaljert topografi, samt eventuell forekomst av løsmasser ved og nær utslagsstedet.

Ettersom topografien i prosjektområdet er bratt og potensielt rasutsatt, er det i tillegg viktig å evaluere
stabiliteten av dalsiden over utslagsstedet, for å vurdere potensiale for eventuelle ras som kan falle ned mot
og potensielt blokkere utslagsåpningen.

8

Gjenbruk av eksisterende gruve

Det er gjennomført en innledende kort befaring til deler av eksisterende gruve for å få et inntrykk av
tilstanden i gruven. Berghallene fremstår tørre med generelt lite tegn til innlekkasje. I de delene av gruven
som er blitt brukt til transport og adkomst ble det kun observert mindre nedfall og tilstanden kan generelt
betegnes som god.
Det er kjent at deler av gruveanlegget har hatt stabilitetsproblemer som blant annet er vurdert å skyldes
spenningsrelaterte problemstillinger. I de større gruvehallene hvor uttak av olivin har foregått er
bergrommene større og fokuset på rensk/sikring må forventes å være lavere enn i de tunnelene som er
benyttet til adkomst og daglig drift i gruvene.
Eksisterende gruver er i hovedsak sikret med boltesikring. Det er benyttet friksjonsbolter (Swellex) som er
vanlig å bruke i gruvesammenheng. Det kan være aktuelt å benytte deler av gruvesystemet i det nye
berganlegget. Aktuelle formål kan være adkomst, rømningsveger, men også å oppgradere eksisterende
bergrom til tekniske formål som for eksempel lager, verksted, vaskehaller osv. Ved etterbruk av gruven må
rehabilitering av bergsikring påregnes da friksjonsbolter ikke er å anse som permanent bergsikring. Dersom
gruver ønskes brukt i anleggssammenheng må bergrommene inspiseres ved rensk og behov for
supplerende sikringstiltak vurderes av entreprenør.
Aktuell gjenbruk av eksisterende gruver vil kunne være (ikke uttømmende liste):
•
•
•
•
•
•

Eksisterende påhugg
Adkomstveg til nytt berganlegg
Rømningsveger
Fremføring av tekniske installasjoner strøm, ventilasjon, fisk osv.
Deponering av sprengtstein i eksisterende bergrom
Etablere tekniske funksjoner i eksisterende bergrom som vaskehall, parkering, lager, verksted osv.

For vurdering av gjenbruk av eksisterende gruve vil det være behov for en detaljert kartlegging og
tilstandsvurdering av gruvesystemet, sett opp mot planer for nytt berganlegg. Det må gjennomføres en
vurdering av stabilitet i gruvene og en risikovurdering knyttet til gjenbruk av ulike områder.

Referanser

[1] Sibelco, «Avslutningsplan for brudd- og gruveområder disponert av Sibelco Nordic, Avd. Raubergvik.,»
Sibelco Nordic AS, Dato: 20.08.2019, 2019.
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