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1 Bakgrunn 

Virksomheten ved Real Alloy Norway AS (Real Alloy) omfattes av Industriutslippsdirektivet 

(Klima- og miljødepartementet, 2004). Tilstandsrapport fase 1, trinn 1-3 er utarbeidet av 

COWI AS, etter M-630 rev. 2018 (Miljødirektoratet, 2016) for området i Figur 1. 

Rapporten er oversendt Miljødirektoratet. 

 

Figur 1 Oversiktskart over eiendommen (venstre), med nummerert oversikt over bygningsmasse 

(høyre). Nummerering i kart: 1 saltslagglager, 2 produksjonshall, 3 oksidfabrikk, 4 lagerhall for al-oksid, 

5 administrasjonsbygg, 6 verksted, 7 mellomlager, 8 pumpestasjon og 9 transformator. 

Tilstandsrapport Fase 1 avdekket at stoffer som benyttes i virksomheten, samt produkter og 

avfall, behandles på en måte og forekommer i mengder, som medfører lav risiko for for-

urensning til grunn og/eller grunnvann. Real Alloys behandling og resirkulering av saltslagg 

er ikke en kjemisk-intensiv prosess, og involverer få kjemikalier. Det er samtidig vurdert 

som sannsynlig at historisk industriaktivitet på eiendommen kan ha tilført miljøgifter til grun-

nen. Basert på dette grunnlaget stiller M-630 krav til gjennomføring av Fase 2, trinn 4-7.  

Området er ikke registrert som forurenset i Miljødirektoratets database for grunnforurens-

ning. Det har ikke tidligere vært gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser på stedet. 

1.1 Formål 

I fase 2, trinn 6 stilles det krav til utarbeidelse av undersøkelsesprogram. Det skal gjennom-

føres undersøkelser av overflatejord (0-1 m), dypere jordlag (>1 m) og grunnvann, som kan 

være eller bli forurenset av aktiviteter ved virksomheten eller nærliggende eiendommer. 
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Undersøkelsen skal begrenses til påviste risikostoffer i Fase 1, og skal bygge på vurderinger 

av forurensningssituasjonen fra trinn 4-5.  

Forslag til undersøkelsesprogram skal oversendes Miljødirektoratet for eventuelle kommenta-

rer, før undersøkelser settes i gang. 
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2 Trinn 4 Potensielle spredningsveier 

Virksomheten er etablert på en relativ smal bergflate mot Tingvollfjorden, omtrent 5 m.o.h. I 

bakkant av anlegget er fjellet bratt (Figur 2). Anlegget er i hovedsak etablert direkte på 

berggrunnen.  

I følge berggrunns- og løsmassekart består området av granittisk gneis, og tynne dekker av 

morene og humus/torvdekke (Figur 3) (Kilde: Geo.ngu.no/kart/arealis/).  

Den topografiske gradienten i området, som går fra vest mot øst, medfører at overvann og 

grunnvann spres mot Tingvollfjorden.  

 

Figur 2 Flyfoto av området, der eiendommen er markert med rødt. 

 

Figur 3 Kartet viser at berggrunnen består av granittisk gneis (rosa farge, A), med et usammenheng-

ende eller tynt dekke av morene (grønn), eller tynt humus/torvdekke (brungrå) (Kilde: 

Geo.ngu.no/kart/arealis/). 
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3 Trinn 5 Historisk forurensning 

Området på Raudsand har hatt en lang industriell historie. Området ble etablert og drevet av 

Rødsand Gruber AS i perioden 1910-1972. I perioden 1989 til 2002 ble det drevet et gjen-

vinningsanlegg for saltslagg på området. Bedriften ble i 2002 dømt for grov miljøkriminalitet, 

som inkluderte ulovlig deponering av aluminiumsavfall i nærområdet og også anklager om 

utslipp av urenset prosessavløpsvann og saltslagg til fjorden. Etter 2002 har området vært 

benyttet til samme type virksomhet som det Real Alloy har drevet etter 2007. 

Det antas at gruvegrus og andre produksjonsrester kan ha vært benyttet i forbindelse med 

utfylling og planering av området. Også bygningsmasse og historiske oljetanker (nå område 

for produksjonshall, Figur 1), kan ha medført forurensning til grunnen.  

Kartlegging av sjøsedimenter i fjorden utenfor Raudsand har indikert en betydelig påvirkning 

fra landarealene. Høye verdier av metaller (kobber, sink, krom) og store mengder aluminiums-

partikler, samt PCB og dioksiner, stammer primært fra virksomhetenes utslipp, og er trolig 

også relatert til avrenning og direkte deponering.  
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4 Trinn 6 Undersøkelsesprogram 

4.1 Formål 

Undersøkelsen skal utføres for å dokumentere historisk, og eventuelt nylig/pågående for-

urensning til grunnen. Dokumentasjon av grunnvannforhold vurderes ikke som relevant som 

følge av antatt lite grunnvann og grunnvannstrøm mot sjø.  

4.2 Metodikk 

Programmet er utarbeidet etter Veileder TA-2553 (Miljødirektoratet, 2009), «industriområ-

der, forurensning fra punktkilder med ukjent lokalisering».  

Miljøtekniske grunnundersøkelser skal utføres av en kvalifisert miljørådgiver, og kjemiske 

analyser skal foretas ved eksternt akkreditert laboratorium. 

4.3 Omfang 

Virksomheten benytter et areal på 41 545 m², der bygningsmassen utgjør 11 000 m². Anbe-

falt prøveomfang for denne type lokaliteter (30 000 m²) etter Veileder TA-2553 

(Miljødirektoratet, 2009) er gitt Tabell 1, og utgjør her 42 prøvepunkt.  

Generelt sett vurderes gjennomførbarheten av de foreslåtte miljøtekniske grunnundersøkel-

ser som usikker, med bakgrunn i en antagelse om at store deler av området kun består av 

berggrunn eller grove fyllmasser. Arealene i bakkant består hovedsakelig av bratte skrå-

ninger med fjell i dagen. Trolig er det kun i noen områder foran bygg og mellom bygg mot 

sjø, det finnes løsmasser av grus, sand og mindre kornstørrelser. Dette er masser som kan 

holde på forurensning og derfor er relevante å prøveta (antatt å arealmessig utgjøre mindre 

enn 1/4 av de 30 000 m²). For arealer på antatt 5 500 m² skal det tas 13 prøver.  

Tabell 1 Anbefalte minimum antall overflateprøver på lokaliteter med diffus eller homogen forurensning 

(Miljødirektoratet, 2009). 

 

Undersøkelsen har fokus på historiske kilder, og fyllmasser i grunnen. Prøvepunktene (Figur 

4) er derfor plassert jevnt utover området.  
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Prøvene skal tas fra 0-1 m, der dette er mulig med tanke på massenes mektighet. Dersom 

forhold på stedet tilsier det, vil det bli tatt flere prøver og/eller prøver ved 1-2 m eller dy-

pere.   

 

Figur 4 Tentativ plassering av prøvepunkter for uttak av jordprøver (Kartkilde: https://www.kyst-

info.no/.) 

Jordprøver skal analyseres for normpakke jord for alle prøver, samt asbest og fosforforbin-

delser i enkeltprøver spredt ut over området, etter nærmere vurdering i felt. Normpakken 

inkluderer følgende parametere: 

› Metaller (Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn, As), PCB-7, PAH-16, PAH-16, oljeforbindelser (alifa-

ter, aromater og THC-fraksjoner) samt BTEX. 
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Hei Kristoffer,
 
Vennligst se vedlagt undersøkelsesprogram.
 
Undersøkelsen vil bli gjennomført etter at Miljødirektoratet har gitt tilbakemelding på undersøkelsesprogrammet.
 
MVh
Djavad Bazmi
 

Fra: Bazmi, Djavad 
Sendt: onsdag 4. desember 2019 10:28
Til: 'Kristoffer Glosli Bergland' <kristoffer.glosli.bergland@miljodir.no>
Emne: VS: tilstandsrapport for grunn og grunnvann Real Alloy Raudsand
 
Hei Kristoffer,
 
Vi er i gang med prosessen og har engasjert rådgiver for å gjennomføre Fase 2. Frist for undersøkelsesprogram
søkes utsatt til 1. februar 2020. Undersøkelsen vil bli gjennomført etter at Miljødirektoratet har gitt tilbakemelding
på undersøkelsesprogrammet. Frist for sluttrapport søkes utsatt til 15. mai 2020.
 
Med Vennlig Hilsen
Djavad Bazmi
 
 

Fra: Kristoffer Glosli Bergland [mailto:kristoffer.glosli.bergland@miljodir.no] 
Sendt: tirsdag 22. oktober 2019 14:34
Til: Bazmi, Djavad <Djavad.Bazmi@realalloy.eu>
Kopi: Post <Post@realalloy.eu>
Emne: tilstandsrapport for grunn og grunnvann Real Alloy Raudsand
 
Vi viser vårt brev om krav til utarbeidelse av tilstandsrapport og mottatt rapport datert 2. mai 2018. Bedriften har
kommet til at det kan forekomme forurensning på området, og at dette krever dokumentasjon.
 
Vi mener det er behov for ytterlige informasjon om tilstanden i grunnen hos virksomheten. Vi ønsker også å få
informasjon om hvorvidt nedgravde oljetanker er fjernet.
 
Vi ber derfor om å få oversendt ny, oppdatert vurdering, samt forslag til undersøkelsesprogram for jord og
grunnvann. Vi ber om å få tilsendt undersøkelsesprogrammet innen 1. desember 2019. Sluttrapport ber vi om å få
oversendt innen 1. mars 2020. Ta gjerne direkte kontakt dersom det er behov for ytterligere veiledning.
 
Med hilsen
Kristoffer Glosli Bergland 
senioringeniør, Industriseksjon 1

Miljødirektoratet 
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 995 14 284
E‐post: KGB@miljodir.no

www.miljødirektoratet.no ‐ www.miljøstatus.no
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