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VURDERING AV EKSPLOSJONSFARE I NEDLAGTE GRUVER PÅ 
RAUDSAND - TILLEGGSINFORMASJON 

I det vi viser til deres brev av 15.10.2018 om eksplosjonsfare fra avgasser fra lagret 
aluminiumsavfall i Raudsand gruver, takker vi for info om NS 1127 og håper redegjørelsen 
nedenfor vil avklare DSBs usikkerhet rundt våre tiltak for ytterligere å redusere 
eksplosjonsfaren i de øvre nivåene av gruvesystemet. 

Vi setter pris på at vi er enige i at gassdannelsen fra gruvene er på et lavt nivå og avtagende. 
Denne gassmengden kombinert med luftgjennomstrømningen tilsier at man ikke vil komme 
opp i eksplosjonsgrensen på 4% uten at tunnelen stenges for gjennomlufting. 

Nedenfor følger en skisse over hvordan utbyggingen av industriområdet på Raudsand 
forventes å påvirke de eksisterende gruvegangene der gassen luftes ut i dag. 
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Skisse som viser hvordan luftstrømmene i eksisterende gruveganger vil være for utlufting av 
gasser fra lagrede masser i hhv Malmsjakt og Personheisesjakt, etter at det nye 
industriområdet på Raudsand er etablert. Røde/rosa soner viser tuneller som vil bli sprengt 
bort på kote + 8 mens gule soner viser avtrekksoner for luftstrømmene på samme 
kote.Pilene viser trekkretningen. 

De to rette strekene på kartet viser kantlinjen som representerer fjellskjæringene i bakkant av 
det nye industriområdet. Personheisesjakten er anmerket ved starten av den gule 
oppmerkingen av overgangstunnelen fra Personheisesjakt til Malmsjakt og Ventilasjonssjakt. 
Toppen av Personheisesjakten vil plomberes med et betonglokk og gass som kommer opp 
av sjakten vil ledes i rør i bakken inn til fortsettelsen av dagens utlufting. Ved innløpet til 
denne tunnelen vil det installeres en luke i betongveggen som ikke stenges, åpningen 
beregnes ut fra hvilken luftmengde man ønsker inn i systemet for å holde seg langt under 
nedre eksplosjonsgrense (4% H2) 

Malmsjakten har utløp på kote + 101 mens ventilasjonssjakten har utløp i betongsjakt ved FV 
666 på kote + 70. 

Det er en betydelig trekk i systemet i dag, noe som ikke vil bli mindre etter at omtalte tiltak er 
iverksatt. 

Se for øvrig rapporten «Eksplosjonsfare i nedlagte gruver» datert 6. juli 2018 punkt 2. 7 for 
ytterligere beskrivelse av tiltaket. 

I den grad det vil installeres lys og elektriske installasjoner innenfor dette området, vil dette 
være EX sikret. Det skulle derfor heller ikke være mulighet for gnistdannelse fra elektrisitet. 
Området vil være avlåst, slik at statisk elektrisitet fra mennesker, eller uvøren 
mobiltelefonbruk heller ikke skal være mulig. 
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Konsekvensene av en eventuell eksplosjon på dette nivået, vil være betydelig, det viser 
eksplosjonen i 1994 tydelig. Fjellet vil ikke gi etter, slik at en trykkbølge vil forplante seg ut av 
de grå kanalene på skissen , i høyre kant. I tillegg vil trykkbølgen gå opp i dagen i sjakthus og 
ventilasjonssjakt. Det må her påpekes at Malmsjakthuset motsto skader under den store 
eksplosjonen i 1994, mens det tilsvarende heishuset over personsjakten ble blåst bort i sin 
helhet. Avbøtende tiltak her er installasjon av venturimålere i hver av sjaktene for å overvåke 
gjennomstrømning av luft. Periodisk måling av gassinnhold vil påvirke hvorvidt ytterligere 
tiltak skal iverksettes. Det må også gjentas at sannsynligheten for en eksplosjon gjennom 
mangel på brennbar gass og manglende tennkilde, er ekstremt lav. 

Dersom fremtidige målinger skulle vise et høyere innhold av metan og hydrogen enn dagens, 
vil man vurdere å bygge om luftinngangene slik at en eventuell eksplosjon ikke går gjennom 
Real Alloys produksjonslokaler. 

Miljødirektoratet er i avslutningen av sin behandling av planforslaget for Raudsand, og har 
frist til 26. oktober 2018 for å avgi sin vurdering av Raudsand-alternativet til Klima- og 
miljødepartementet. OSB har avgitt høringsinnspill til planforslaget, b.la. knyttet til faren for 
eksplosjon fra eksisterende gruver og håndteringen av denne. Temaet er besvart gjennom 
KU/ROS, rapport fra Mepex Consult og nærværende brev. OSB vurdering av foreliggende 
informasjon er viktig for Nesset kommune som planmyndighet og for direktoratet og 
departementet. Vi ber derfor om at OSB avgir en uttalelse av den informasjon som er gitt i 
nærværende brev (og tidligere) til Nesset kommune, med kopi til Miljødirektoratet, så raskt 
som mulig og slik at Miljødirektoratet gis anledning til å hensynta DSBs uttalelse fø r 
departementet avgir sin vurdering til Klima- og miljødepartementet. Vi er klar over at dette er 
kort tid , men vi fikk først i dag rede på at departementet har satt denne fristen for direktoratet. 

Vi imøteser OSB tilbakemelding 

vennlig~ 

rgmesteren Raudsand AS 

cio Veidekke Industri AS 
Skabas Ve i 4, 0278 Oslo 
Postadresse: 
Veidekke Industri AS Postboks 508, Skoyen 0214 OSLO 

Mobile +47 918 084 I 4 
E-mail iohn.stran@veidekke. no 
www.bergmesteren.no 
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