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Sluttrapport Deponi 1  
 
Sammendrag 
Revidert avslutningsplan for deponi 1 ble godkjent av Miljødirektoratet 4. mars 2019 med frist for 
endelig avslutning av deponiet innen 1. juni 2019. Alle arbeider ble ferdigstilt innen fristen og 
omfatter: 

• Oppbygging og arrondering av deponi med inerte løsmasser 
• Etablering av grøfter for gassdrenering mot fjell og terreng 
• Utlegging av membran  
• Ekstra tetting med ny hulkile mot bergvegg  
• Etablering av slissede lufterør for utlufting av gass hvor gassdrenering ender mot bergvegg 
• Tildekking med 0,2 m drenslag og et mer enn 0,8 m lag med næringsfattig stedegen vekstjord 

Topplaget er bygd opp med en helning på minimum 5 % og det er etablert tilfredsstillende 
gassdrenering mot bergvegg og ut i terreng. I deponiet er det etablert to lag med hulkiler iblandet 
bentonittpulver som gir en tilfredsstillende tetting mot bergvegg.  
 
Området er tilsådd med en gressblanding bestående av fåresingel, rødsvingel, engekvein, hvitkløver 
slik at naturlig vegetasjon kan innvandre.  
 
Innledning 
Historikk  
Eksisterende Deponi 1 i Raudsand inneholder avfall som primært består av møllestøv og saltslagg fra 
Al-industrien. Det har i en årrekke vært en betydelig forurensningskilde da avfall har ligget utildekket 
i et «raskrater» hvor det i kontakt med vann danner ammoniakk-, fosfin- og metangass, og hvor det 
er fri avrenning i bunnen fra den sammenraste gruvestollen til dypereliggende gruvesystem. 
Gruvesystemet har et felles utløp på kote + 4 hvor sigevann og annet gruvevann føres til 30 m dybde 
i Sunndalsfjorden.  

Over tid har mye av det deponerte avfallet reagert med vann og luft, og i dag har både utslipp til luft 
og tilførselen av stoffer til sjøen med sigevannet avtatt. Kvantitativt sett har utlekking av ammonium 
og aluminium vært mest betydelig. I tillegg utgjorde fluorid og fosfater relativt store mengder.  

På bakgrunn av et forslag til avslutningsplan for deponi 1 datert 7. november 2012 påla direktoratet i 
brev av 19. mars 2013 Bergmesteren Raudsand AS å avslutte deponi 1. Bergmesteren har i møter og 
søknader vært åpne på at kravene til tildekkingsmasser i pålegget gjorde det vanskelig å få avsluttet 
deponi 1 på en økonomisk forsvarlig måte innenfor den gitte tidsfrist. Miljødirektoratet mener de har 
vært imøtekommende for å bidra til at Bergmesteren Raudsand AS fikk gode rammebetingelser for 
deponiets avslutningsfase. Etter flere runder med Miljødirektoratet ble endelig frist for avslutning 
satt til 1. oktober 2018.  
 
Bergmesteren lyktes ikke med å få tilstrekkelig med overskuddsmasser fra bygg og 
anleggsvirksomheten til å fylle deponiet helt opp innenfor opprinnelig frist 1.10.2018. Det ble derfor 
sendt en revidert avslutningsplan hvor oppfyllingen avsluttes med en bratt bergvegg i bakkant, i tråd 
med direktoratets foretrukne løsning i 2012. Miljødirektoratet godkjente revidert avslutningsplan 
18.01.2019 og endret vilkår nr. 3 i pålegget av 19. mars 2013 til at «deponiet skal bygges opp med 
tilstrekkelig helning, tilfredsstillende gassdrenering og tilfredsstillende tetting mot bergvegg».  
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Avslutningsarbeidet 
 
Oppbygging av deponi 1 før tildekking  
 
I raskrateret er det deponert saltslagg og filterstøv, hvorav saltslagget utgjør hoveddelen. Over de 
deponerte massene er det lagt inerte masser. Dette er i hovedsak overskuddsmasser fra bygg- og 
anleggsvirksomheten som bymasser og bunnrenskmasser fra tunneldrift samt knust betong fra ulike 
riveprosjekter. Totalt er fylt inn 41819 tonn med inerte masser (se vedlegg 1 for massetyper og logg 
over innfylte masser). 
 

 
 
Bilde 1. Bildet er tatt i 2013 og viser et tidlig stadie i avslutningen av deponi 1. Fortsatt åpnet ras 
område langs bergveggen, men Al-slagg er dekket til med et lag med stedlige (rene) masser. Utslipp 
av betydelige mengder med ammoniakk fra deponiet hadde medført direkte skogskader og skogsdød 
rundt kraterkanten. Utenfor raskrateret går det en bekk som renner ut i Sunndalsfjorden. 
 
Avsluttet og tildekket deponi 1 i 2019 
Deponiet er avsluttet overensstemmende med avslutningsplanen fra 2013, alternativ 2, sammenholdt 
med revidert avslutningsplan av august 2018, se vedlegg 2, samt tilleggsopplysninger sendt 
Miljødirektoratet etter pålegg 12. oktober 2018. I bakkant av deponiområdet står det fortsatt igjen en 
vertikal bergvegg som deponiet er avsluttes mot. Her er det etablert en tett hulkile over membran 
med minimumsfall 5 % og fallretning fra fjellvegg mot naturlig terreng og bekk til sjø.  



4 
 

 
Bilde 2.  Bildet er tatt mai 2019 og viser tildekket overflate med en etablert hulkile mot bergvegg, 
lufterør for deponigass. Blå piler viser retning for drenering av overflatevann mot nærliggende bekk. 
Drenering av overflatevann er lagt slik som indikert og med hensikt for å unngå erosjon i de bratte 
skråningene mot nord. 
 
 
Topptetting og tildekking av deponi 1 omfattet følgende trinn: 
 
Trinn 1 - Arrondering og helning overflate  
Deponiet ble arrondert og klargjort for avslutning med inerte løsmasser før legging av membran.   
Massene ble utjevnet og planert med fraksjonen 0-20 mm pukk. Angvik prosjektering gjorde 
oppmålinger av terrenget underveis slik at tilstrekkelig helning ble ivaretatt. Eventuelle større stein 
fra overflaten ble fjernet.   
 
Trinn 2 – Etablering av gassdrenering mot terreng og fjell 
Det ble anlagt i alt 8 gassgrøfter i henhold til beskrivelse i revidert avslutningsplan. 2 gassgrøfter har 
fritt utløp i terreng og 6 gassgrøfter ble avsluttet mot vertikalbergvegg. Her ble det etablert lufterør 
gjennom bentonittmembran slik at gass fra underliggende gassdreneringsgrøfter kan passere. Alle 
grøftene er fylt med grøftesingel 4-16 mm og er omhyllet med fiberduk.  
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Figur 1: Gassdreneringsgrøfter (omhyllet med fiberduk og fylt med grøftesingel.) 

Trinn 2 - Utlegging av membran  
 
Etter at helning og gassgrøfter var etablert ble det lagt ut bentonittmembran. Utlegging ble utført i henhold 
til leverandørens prosedyrer. Mottakskontroll, sjekkliste og monteringsbeskrivelse for utlegging av 
bentonittmattene er gitt i vedlegg 3. 
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Bilde 3.  Utlegging av membran. (bildet er tatt fra vest mot øst). Nært bergvegg ble det etablert en 
tett kile og bentonittmembran ble lagt oppå kilen og inntil fjellet. 

For å sikre en tett overgang mellom membran og fjell ble det først etablert en kile av subbus og 
bentonitt mot fjellet (se figur 1). Deretter ble membran lagt opp på kilen. Bentonittmembranen ble 
forankret i en grøft ca 2 m unna bergveggen. Grøften ble fylt med pukk slik at den også avskjærer 
overflatevann nær fjellet til siden og bort fra deponioverflaten. Til slutt ble det lagt en ekstra hulkile 
over membran ved bergvegg. Den siste hulkilen er komprimert subbus og iblandet 5 % bentonitt. 
Vedlegg 4 viser arbeidslogg, innblanding av bentonitt og innmålinger av hulkile. 
 

 
Figur 1. Prinsippskisse som viser tildekkingslag mot fjellvegg og plassering av lufterør. 
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Etablering av lufterør fra gassdreneringsgrøfter 
6 av gassdreneringsgrøftene er avsluttet mot bergvegg. Her ble det satt ned lufterør gjennom 
bentonittmembran og ned til de underliggende gassdreneringsgrøftene.  Etter rørinnførselen ble det 
tettet og komprimert rundt lufterøret med et 0,5 m tykt lag med bentonittholdig subbus.  
 

 
Bilde 4. Bildet viser lufterør over gassdreneringsgrøft. Det ble tettet og komprimert ca. 0,5 m med 
bentonittmasse rundt rørinnførselen.  

 
Trinn 4 – Tildekking over membran med dreneringslag og vekstlag (stedlige myrmasser). 
 
Til slutt ble bentonittmembran dekket med ca 20 cm med maskinsand og min 80 cm med stedlige 
myrmasser. Helning på overflaten ble fortløpende målt inn og sjekket av Angvik prosjektering AS slik 
at toppflaten fikk en minimum helning på 5 %. Ferdig arrondert overflate er vist i bilder nedenfor. 
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Bilde 5. Bildet viser ferdig terreng med kotehøyder. I all hovedsak er det et fall på minimum 5% 
(grønn farge). Gule felt omkring anleggsvegen har helning på 4 - 4,5%. Anleggsveiene skal være åpen 
for eventuell videre tilgang mot sørøst for bl.a. tilgang til styrtsjakt for senere avslutning av denne. 
Anleggsveien er bygd opp med gode drenerende masser slik at avrenning ikke er noe problem. 
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Bilde 6. Viser ferdig avrettet toppflate, før tilsåing. Helning av overflaten er mot vest og drenerer 
overflatevann ned til grøft langs gammel anleggsvei og utenom deponiet. 
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