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UNDERSØKELSER VED RAUDSAND  

 

Vi viser til korrespondanse mellom NFD og Ola Øverlie angående undersøkelser gjort ved 

Rødsand Grubers tidligere anlegg like ved Raudsand i Nesset kommune, Møre og 

Romsdal fylke. NFD ber om kommentarer til spørsmål om anrikning av uran i borehull 4 og 

5 i området ved det gamle gruveområdet. Figur 1 gir en nærmere beskrivelse av stedene 

som omtales i notatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Kartbildet viser hvor borehullene Bh 4 og 5 ligger i forhold til tidligere Rødsand Grubers dagbrudd, 

som var i drift mellom 1981 og 1987. Etter 1987 har dagbruddet vært brukt, dels til å ta ut stein til 

pukk og dels til å deponere avfall. I tillegg finnes det et steindeponi vest for dagbruddet. 

 

 
NOTAT 

Bh 4 og 5 

349 m.o.h. 

Dagbrudd/deponi 

220-270 m.o.h. 

Steindeponi 

350-390 m.o.h. 



Undersøkelser ved Raudsand Side 2 av 3 

Logging av borehullene Bh 4 og 5 har påvist forhøyet uraninnhold på en dybde av ca. 62-

65 m ned i borehullene, det vil si på en høyde av ca. 284-287 meter over havet. Dette 

utelukker eventuell innlekkasje av uran via grunnvann fra avfall deponert i det gamle 

dagbruddet som ligger på en høyde av ca. 220-270 meter over havet. Én mulig alternativ 

kilde for innlekkasje av uran kan være steindeponiet som ligger nordvest for Bh 4 og 5 

med en høyde av ca. 350-390 meter over havet. Steinmassene som er deponert der ser ut 

til å bestå hovedsakelig av den rødlige granittiske gneisen som er hovedbergarten til 

jernmalmen i den tidligere Raudsand gruve. Det er imidlertid usannsynlig at den 

observerte anrikning av uran i Bh 4 og 5 kommer fra denne kilden, fordi dette deponiet 

med stein fra dagbruddet har eksistert i mindre enn 50 år (som er for kort tid for den 

nødvendige geokjemiske prosessen), og innlekkasje av uran forklarer ikke det forhøyete 

innholdet av thorium som er assosiert med urananrikning i borehullene (se også neste 

avsnitt). NGUs radiometriske helikoptermålinger fra høsten 2016 viser ingen forhøyede 

verdier av uran på og nær overflaten i det aktuelle deponiområdet (Rønning m.fl., 2017). 

 

I magmatiske og metamorfe bergarter som gneis, granitt og granodioritt finnes 

grunnstoffene uran og thorium naturlig i små mengder (gjerne omtalt som sporelementer). 

Typiske konsentrasjoner er opptil 10-30 ppm (parts per million). Mens thorium er et 

grunnstoff som er meget vanskelig å få løst i vann, har uran forholdsvis høy oppløselighet i 

vann under oksiderende (oksygenrike) forhold og lav oppløselighet under reduserende 

(oksygenfattige) forhold. Når den massive bergarten sprekker (som følge av spenninger i 

berggrunnen) kan grunnvann bevege seg i disse sprekkene. Hvor mye vann som siger inn 

i sprekkesystemer og hvor det beveger seg i dem avhenger i hovedsak av infiltrasjon av 

nedbør og overflatevann, som inneholder oksygen. Slik oksygenrikt grunnvann vil over tid 

«forvitre» kontaktsonen i bergarten på hver side av den vannførende sprekken. Dermed 

blir uran vasket ut av denne forvitringssonen, mengdeforholdet mellom uran og thorium i 

sonen reduseres (det vil si at konsentrasjonen av thorium blir relativt sett høyere) og uran 

transporteres i sprekkesystemet frem til det felles ut under lokale reduserende forhold 

(f.eks. i kontakt med sulfider). Denne utfellingen av uran kan føre til lokal anrikning 

(forhøyet innhold) av uran til mer enn 100 ppm og blir bevart så lenge de reduserende 

forholdene eksisterer. 

 

Mobilisering av uran fra bergarters kontaktsone med vannførende sprekker er dokumentert 

i systemer tilsvarende det som finnes ved Raudsand (eks. Gascoyne and Cramer, 1987; 

Milton, 1987). Ved å analysere isotoper av uran og thorium i slike studier er det også mulig 

å si noe om tiden det tar å mobilisere, transportere og felle ut uran. I ovennevnte studier 

viser resultatene at slike prosesser kan ta 105 til 106 år. Med andre ord tar prosessen lang 

tid og taler ikke for innlekkasje av uran fra moderne menneskeskapte kilder ved 

Raudsand. 

 



Undersøkelser ved Raudsand Side 3 av 3 

Det finnes dessverre ingen borekjerner fra Bh 4 og 5 som kan brukes til oppfølgende 

analyser av sonene med forhøyet uraninnhold. Slike analyser kunne ha avklart kilden og 

prosessen bak urananrikning i disse borehullene. Med den eksisterende informasjon fra 

Bh 4 og 5 må eventuell fremtidig kjerneboring i samme området ta sikte på prøvetaking og 

oppfølgende analyser.  

 

Konklusjon 
NGUs radiometriske helikoptermålinger fra høsten 2016 viser ingen forhøyede verdier av 

uran på og nær overflaten i det aktuelle deponiområdet. Det forhøyete innholdet av uran 

og thorium observert ved borehullslogging i enkelte soner i borehullene Bh 4 og 5 ved 

tidligere Rødsand Gruber på Raudsand tolkes som geokjemisk mobilisering langs og i 

vannførende sprekker i vertsbergarten. Dette er ikke basert på kjemiske analyser av 

fysiske prøvematerialer fordi Bh 4 og 5 ikke er kjerneborehull. Dersom det er ønskelig med 

bedre forståelse av hva de forhøyede verdiene av uran skyldes, anbefales det å 

gjennomføre kjerneboringer i det samme området og analysere fysiske kjerneprøver fra de 

aktuelle sonene. 
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