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Sprengningsarbeid i Hagavika og mulig effekt på fisk 

I forbindelse med nedlegging av inntaksledning til nytt vannverk i Moelv, skal det gjennomføres sprengning på 
land og i vann i Hagavika småbåthavn ved Mjøsa (se figur 1). Arbeidet er hovedsakelig planlagt i strandsonen på 
lavvann, men det skal også tas høyde for at deler av sprengningsarbeid vil måtte gjennomføres under vann.  

I forbindelse med planleggingen av dette arbeidet, er det gjort en kort overordnet vurdering av sprenging og 
mulige effekter på frittlevende fisk i Mjøsa. Grunnet manglende relevant faglitteratur for mulige effekter på fisk 
av sprengingsstøy fra land, er fokuset i denne vurderingen effekter av trykkbølger fra sprengning under vann.   

 

Figur 1. Skravert område viser området det skal gjennomføres sprengningsarbeid (kilde: Norconsult, 2018). 

Potensiell effekt på fisk ved trykkbølger under vann 

Det er vist at kraftige plutselig lyd og vibrasjon, som f.eks. blir utløst ved eksplosjoner, kan påvirke fisk på ulike 

måter og i verste fall medføre akutt eller indirekte død grunnet skader. Avstand fra sprengsalven og type 

sprengingsteknikk brukt, som f.eks. fritthengende (retningsstyrt på sjøbunn, minedetonasjon m.m.) eller 

innborede ladninger (sprenging i fast fjell), er avgjørende for den dødelighet og skadepotensialet for fisk. En 

detonering under vann utløser en kraftig trykk- og partikkelbølge, og trykkbølgens kraft er ofte avhengig av om 

ladningen detoneres fritt eller i borehull. En ladning som er tettet og kapslet inn i borehull vi f.eks. gi en 

trykkbølge som er redusert til 10% av tilsvarende kraft som frigjøres for en frittliggende detonasjon. Det er 

derfor vist at innborede sprengladninger er å foretrekke med hensyn til å unngå skader på liv i det akvatiske 

miljøet, og skal benyttes om dette er mulig mht. det anleggsarbeidet som skal gjennomføres. Trykkbølgens 
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spesifikke effekt på fisk er avhengig av en rekke fysiske faktorer som avstand fra detonasjon, størrelse på 

ladning, bunntopografi, bruk av skjermingstiltak m.m., samt biologiske forhold som type fiskeart og individets 

kroppsstørrelse. Dødelighet og potensiell skade på larver/egg og yngel vs. voksen fisk, er også større. 

Direkte atferdsmessige effekter på fisk kan være akutt stressrespons, som blant annet omfatter unnvikelse og 

flukt, ukontrollert hopping, akutt økning i respirasjons og hjerterytme, akutt tømming av tarm m.m. Fysiske 

skader, avhengig av kroppsstørrelse og fiskeart, kan omfatte blant annet blødninger i svømmeblære, samt 

riveskader og blødninger i milt og lever. Gjentatt sprenging over tid kan i noen tilfeller medføre kronisk stress, 

og føre til redusert immunforsvar med påfølgende mottakelighet for sykdom. Sistnevnte gjelder spesielt i 

forhold til fisk som er lukket inne i teiner (akvakultur) og er avskåret fra naturlig fluktrespons. 

I faglitteraturen er det svært vanskelig å finne spesifikke tålegrenser på trykkbølger i forhold til størrelse på 

ladning og dødelig avstand for ulike fiskearter. Grenseverdier i litteraturen er i stor grad basert på studier med 

fritthengende ladninger da det mest av forskning har vært rettet mot dette temaet, og omfatter som oftest 

effekter på torsk og laksefisk (se tabell 1). Innborede ladninger, hvor sprengladningen kapsles inn i borehullet, 

har f.eks. vist seg å generere trykkbølger med mye svakere effekt.  Uavhengig av art, er imidlertid fiskens 

svømmeblære det mest sårbare organet med hensyn til skader forårsaket av sprenging. Trykkvariasjoner vil 

både kunne endre volumet av frie gasser, som i fiskens svømmeblære, og føre til bobledannelse eller 

absorbsjon av løste gasser i blodet og kroppsvevet som kan føre til dødelige skader. Potensialet for skader kan 

være artsavhengig. Fisk med åpen svømmeblære som f.eks. laksefisk (ørret og laks) og karpefisker med 

beslektede familier (som f.eks. abbor), er mye mindre utsatt enn fisk med lukket svømmeblære som f.eks. 

marine arter som torsk. Dette innebærer at grader og type skade er forskjellig for ulike fiskearter ved de 

samme type og styrke undervannseksplosjon. Studier har vist at f.eks. laksefisk generelt er mer 

motstandsdyktig for denne typen påvirkninger (Bremset et al., 2008). 

Ved planlegging av sprengning under vann er man avhengig av å beregne ladning og antall detonasjoner i 

forhold til omfanget på arbeidet. I litteraturen skiller man mellom a) dødelighetssonen, b) skadesonen, og c) 

fjernsonen, ift. dødelighet av trykkbølger for fisk. I en eldre norsk studie av temaet (Larsen et al., 1993) hvor en 

10 kg fritthengende ladning ble detonert på ca. 5 m dyp, ble det målt effekt på torsk (Cadus morhua) i 

avstander på 20 m, 80 m og 200 m (figur 2). Registrert dødelighet var hhv. 92,8%, 0,7% og 0,7% ved en 

sjokkpulsamplitude på hhv. 68 bar (20 m), 12 bar (80 m) og 4,9 bar (200 m) ved bruk av TNT, og tilsvarende 

10,5 bar (80 m), 4,7 bar (200 m) og 0,75 bar (1000 m) ved bruk av dynamitt. Resultatene viste at fra 80 til 200 m 

avtok skadene markant. I tillegg viste en eksponering av 200 smålaks plassert i fjernsonen (avstand på 1000 m) 

at 34% hadde vann i svømmeblæren og 41% hadde små blødninger i svømmeblæreveggen etter 7 sprenginger 

med en gjennomsnittlig amplitude på 0,75 bar (75 kPa). Effektene vist seg imidlertid ikke å være dødelige. 

 

Figur 2. Diagrammet viser resultater av eksperimentet med fritthengende eksplosjoner under vann og deres dødelighets- og 

skadeeffekt på fisk i forskjellige soner/avstander (Fauske, 2007). 
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Under i tabell 1 følger en oppsummering av ulike nivåer av lydtrykk og observert effekt på fisk, i hovedsak laks og torsk. På 

bakgrunn av en rekke ulike studier oppsummert i Kjellsby (1993) er ventelig sammenheng mellom lydtrykknivåene og 

korresponderende effekter fra sprengninger på fisk vist. I spekteret 100 – 1 kPa, 220-180 dB, ligger ønskelig nivå (grønn) 

ved sprengningsarbeider som kan medføre negativ påvirkning i akvatisk miljø.  

 

Tabell 1. Oversikt over effekter på fisk (torsk og laks) relatert til lydtrykk (modifisert fra Kjellsby, 1993). 

Lydtrykknivå 

(dB ref. μPa) 

 

Effekter på fisk Lydtrykk  

Pa: Pascal 
(N/m2) 

260 Stor risiko for spontan død etter en enkel sprengning. Fisk med lukket 
svømmeblære (f.eks. torsk) vil være mer utsatt enn fisk med åpen 
svømmeblære (f.eks. laksefisk).  

10 MPa  

240 Indre skader med usikker utgang. Risiko for død ved gjentatte 
sprengninger. Sterke atferdsendringer.  

1 MPa  

220 Mindre eller ingen fysiske skader, men stress-belastning ved 
gjentatte sprengninger.  

Middels sterke atferdsendringer. 

100 kPa  

200 10 kPa  

180 Fisken blir påvirket. Voksen fisk kan venne seg til lydbelastningen ved 
gjentatte sprengninger, men dette kan være annerledes for 
larver/yngel. Svake til middels atferdsendringer.  

 

1 kPa  

160   

140 Fisken hører sprengningen(e) og voksen fisk vil reagere lite. 
Larver/yngel kan reagere mer.  

10 Pa  

 

120  1 Pa  

100 Fisken hører ikke sprengningene.  0,1 Pa  

 

Konklusjon og forslag til tiltak 

Sprengningsarbeidet i Hagavika vil potensielt kunne ha negativ effekt på stedlig og passerende fisk som 

benytter nærområdet for næringssøk eller oppvekst. Risiko knyttet til dette er oppsummert som følger: 

• Trykkbølger over 100 kPa grunnet for store ladninger 

• Akselererende negativ effekt grunnet simultaneksplosjoner 

• Partikkelbølger fører til lokal nedslamming 

• Miljøgifter og plastavfall (remser) spres i resipienten 

 

Man kan anta at ørret som vandrer nordover opp i Mjøsa forbi Hagavika mot Brumunda og Lågen i teorien vil 

bruke kantsoner og viker i og nær Hagavika underveis for næringssøk. Økologisk beskaffenhet og antatt 

miljøtilstand i Hagavika tilsier imidlertid at området ikke er spesielt viktig med hensyn til næringssøk og gyting 

for fisk. Det betyr at fisk som befinner seg i nærområdet til sprengingen i hovedsak vil være tilfeldige vandrere 

på næringssøk, og antall individer vil være få. 

Litteraturen viser at det er svært lite sannsynlig at moderate innborede sprengladninger forårsaker skader på 

fisk lenger unna enn 200m. Risiko for fisk er dermed knyttet til sprengningens nærområde. Skadens omfang 

avhenger som tidligere nevnt først og fremst av størrelse på ladning og avstand, og det er vist at fysiske skader 

på fisk oppstår først ved lydtrykk over 100 kPa (tabell 1). Det anbefales derfor om mulig å dele opp ladninger i 

flere mindre detonasjoner, samt å detonere sekvensielt og ikke simultant, for å begrense skadeomfanget på 

biologisk liv. I tillegg kan det vurderes å benytte luftgardin (boblegardin) for demping av trykkpulsen. Dette 

består av en perforert luftslange som er koblet til en kompressor. Denne etableres så i hele området foran 

ladningen. Forsøk har vist at slike boblegardiner kan dempe trykkpulsen med mer enn 90%.  
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I forhold til kost/nytte er det vurdert å ikke være realistisk å sette ut målere for å kontrollere trykk (kPa) sett i 

forhold til omfanget av sprengningsarbeidet som skal gjennomføres i Hagavika. Å benytte mindre såkalte 

«skremmeladninger» vil trolig avbøte tilstrekkelig med å sørge for at passerende fisk på vei til f.eks. Brumunda 

og Lågen, unnviker til «trygg sone» lenger ute i Mjøsa.  

Det er også behov for tiltak for å hindre spredning av forurenset sediment ifm. sprengningsarbeidet, samt 

generering av plastavfall fra tennere i forbindelse med grave- og sprengningsarbeidet. Dette kan løses ved bruk 

av siltgardiner, samt ved behov aktivt å bruke oljelenser. Gardinene bør «dekke inn» hele området hvor det 

skal sprenges for å være mest mulig effektivt.  

Oppsummert anbefales det å vurdere bruk av følgende avbøtende tiltak: 

• Detonere lette «skremmeladninger» før sprenging 

• Benytte kun innborede ladninger (fordemming) 

• Sekvensiell framfor simultan detonering av ladninger 

• Begrense maksladning til beregnet minimumsnivå 

• Siltgardiner for å begrense partikkelspredning 

• Boblegardin for reduksjon av trykkpuls 

• Oppsamling av skyteledninger/plastavfall 
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