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Forord
For godkjenning av grunnvannsverk er det nødvendig med tilfredsstillende
dokumentering av grunnvannskvalitet, -influensområdets størrelse og sårbarhet. Med
sårbarhet menes i denne sammenheng faren for at forurensninger som skyldes
aktiviteter, deponering, akutt utslipp i forbindelse med uhell, lekkasjer etc .. , skal
påvirke grunnvannets kvalitet. Loven forvaltes av helsemyndighetene gjennom
klausuler på vannverkets influensområde, som deles inn i soner etter vannets
oppholdstid fra infiltrasjon til brønnpunkt. Til nå har dette vært gjort med godt faglig
skjønn med de rådende tilgjengelige hydrologiske- og geologiske data for hånd. De
nye EU-drikkevannsdirektivene og den nye vannressursloven fører til økt vektlegging
av behovet for faglig dokumentasjon ved fastlegging av sikringssoner rundt
grunnvannsanlegg. Det er et behov for å kunne anslå mer nøyaktige beskyttelsessoner
både for å minske forurensningsrisiko og å styre arealbruken på en mer korrekt måte.
Gulløymoen grunnvannsverk forsyner Alvdal kommune med drikkevann. Det
aktuelle grunnvannsmagasinet består av grove fluviale sedimenter og er et åpent
infiltrasjonsmagasin, der grunnvannsnivået styres av vannstanden i elva. Dette er
typisk for de fleste større grunnvann verk i Norge. Norges geologiske undersøkelse
(NGU) har utført en del undersøkelser ved vannverket (Klemetsrud og Rohr-Top,
1991; Klemetsrud, 1992) og flere parametre i grunnvannet overvåkes med logger.
NGU og NVE har nylig vært involvert i et samarbeidsprosjekt i kartlegging av
grunnvarmepotensialet i elveslettene ved Alvdal sentrum ved bruk av modellverktøy
(Lauritsen og Iversen, 2000; Heidenstrøm et al., 2(00). Flere kriterier som gjorde at
dette vannverket ble valgt for å definere beskyttelsesområder ved bruk av
modellverktøy. Det er spesielt lagt vekt på analyser av grunnvannets
strømningsforhold ved uttak av vann og beregning av vannoppholstiden i akviferen.
Dette arbeidet inngår i et FoU-prosjekt som er en del av NVEs forberedelser på
forvaltningsmessige oppgaver mnen grunnvann som vil følge den nye
vannressursloven. Prosjektet ble finansiert i 2000 gjennom FoU-programmet
"Vassdragsmiljø" . Det utføres detaljundersøkelser ved et grunnvann verk ved Rena
(Hedmark), for utvikling av undersøkelsestrategier, demontrasjon av egnede
feltmetoder (georadarundersøkelser, sporstofforsøk) og bruk av modellverktøy.
Numeriske strømningssimuleringer er av de sikreste metodene som kan benyttes for å
undersøke hydrologiske forhold i et grunnvannmagasin hvis "gode data" er
tilgjengelig. Feltarbeidet er tidkrevende og kostbart og det utprøves å definere hva det
minimale datagrunnlaget som trengs er. I motsetning til arbeidet på Rena, har ikke
NVE utført feltundersøkelser på Alvdal og det brukes kun de tilgjengelige data.
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Erfaringsdata fra Rena, Alvdal og andre forsøksfelt (samarbeid med NGU) skal
sammenstilles og brukes som grunnlagsdata for en fremtidig utarbeidelse av veileder
for beregning av beskyttelsessoner rundt grunnvannsanlegg i løsmasser.
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Sammendrag.
Ved fastsettelse av beskyttelsessoner rundt grunn vanns verk er det viktigste å få
fastlagt brønnens influensområde og vannets oppholdstid fra infiltrasjonspunkt til
brønn. Kriteriene for fastsettelse av soneinndelingen rundt grunnvann verk er i Norge
stort sett basert på skjønnsmessig vurdering kombinert med bruk av resultat fra
pumpeforsøk og enkle analytiske metoder. I dette arbeidet har vi tatt i bruk 3Dmodellverktøyet Visual MODFLOW for å kvantifisere brønnens infiltrasjonsområde
og vannets oppholdstid i akviferen ved Gulløymoen (Alvdal). Det aktuelle
grunnvannsmagasinet består av grove fluviale sedimenter og er et åpent
infiltrasjonsmagasin, der grunnvannsnivået styres av vannstanden i Folla. Vannets
oppholdstid gjennom elvas bunnsedimenter er imidlertidig ikke beregnet i dette
arbeidet. NVE har ikke utført feltundersøkelser og datagrunnlaget for parametrisering
av modellen stammer kun fra de tilgjengelige data om geologi og hydrologi i området
(NGUs pumpetest, sonderboringer og grunnvannsmålinger). Simuleringene som er
gjennomført belyser betydningen av den hydrauliske ledningsevnen og effektive
porøsitet på vannets oppholdstid og formen av influensområdet ved Gulløymoen.
Vannets minimumsoppholdstid i akviferen er beregnet til 9 dager med den
gjennomsnittlig pumperaten for 1999 (1350 m3/dag). En variasjon av K på 0,010,0004 mls, med Pe fast lik 20%, gav minimumsoppholdstider på 5 - 14 dager (med
gjennomsnittlig pumperate). Ved K konstant lik 0,004 mls og variasjon i porøsiteten
på 12 - 40%, ble den tilsvarende tiden 6 - 19 døgn. Samme analyse ble gjennomført
for den gjennomsnittlige oppholdstiden. Resultatene herfra viser oppholdstider på 7 98 døgn ved fast porøsitet og 10 - 33 døgn ved fast K-verdi. Fluktuasjoner
elvevannstanden har veldig liten innvirkning på vannoppholdstiden i akviferen.
Temperaturfaseforskyvning mellom elvevann og grunnvann indikerer en oppholdstid
på litt mindre enn 2 måneder på Gulløymoen. Denne metoden gir et estimat av den
gjennomsnittlige oppholdstiden i akviferen inkludert elvas bunnsediment, i
motsetning til våre simuleringer. Anvendelse av metoden er diskutert i denne
rapporten.
Formen på infiltrasjonsområdet varierer i betydelig grad avhengig av magasinets
vanngjennomgang. Ved lav konduktivitet trekkes vann fra et større og mer sirkulært
område enn når konduktiviteten er stor. Ved bruk av høy K-verdi til varende grus
(0,01 mls) mates brønnen kun i en smal stripe vendt mot elven. Dette viser
betydningen av å fastlegge beskyttelsessonene på en nøyaktig måte. Bruk av
strømningsmodeller er derfor et godt verktøy, og kan bidra til en mer effektiv
arealplanlegging.
Aktiviteten på Gulløymoen er imidlertid lav, og formen på sonen skulle i dette tilfelle
være uten stor betydning. Som de fleste elveinfiltrerte magasin i Norge, er det elva
som er den største kilden til potensielle forurensninger. Det er derfor behov for en
bedre karakterisering av vanntransport i elvas bunnsediment (mektighet, struktur,
sammensetning).
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Innledning
Grunnvann er vanligvis godt beskyttet mot forurensninger, har høy hygienisk kvalitet,
stabil temperatur og er som oftest billigere drikkevann enn overflatevann. Dette gjør
grunnvann til en svært viktig ressurs for fremtidig vannforsyning.
Forurensningsbeskyttelsen er avhengig av geologiske- og hydrologiske forhold. Den
viktigste faktoren er vannets oppholdstid fra infiltrasjonspunktet til
grunnvannsbrønnen, i kombinasjon med den geologiske formasjonens filtrerende
egenskaper (hygienisk barriere). Grunnvannsmagasinet virker som et filter, og vil i
mange tilfeller føre til en naturlig nedbrytning av eventuelle forurensninger.
Nedbrytningen er likevel vanskelig å beregne,
praksis deles derfor
grunnvannsanleggets infiltrasjonsområdet inn i beskyttelsessoner. Statens institutt for
folkehelse (SIFF) har utarbeidet retningslinjer for en slik soneinndeling, og kravene
til dokumentasjon er nødvendig ved godkjenning av vannverk med flere enn 100
personer eller 20 husstander (Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Sosial- og
helsedepartementet 1. januar 1995)). Ved klausulering deles området inn i tre soner:

Sone O anordnes med utstrekning 1O - 30 m fra brønnpunktet for å beskytte de
tekniske installasjonene og selve brønnpunktet.
Sone I er det sikre infiltrasjonsområdet. Ytre grense beregnes for 60 døgns
transporttid av grunnvann i mettet sone frem til brønnen under maksimal
pumpebelastning. Grensen er satt som sannsynlig maksimal levetid for
mikrobiologiske organismer (dvs. bakterier, virus, parasitter, sopp og alger).
Sone Il bør omfatte det området hvorfra grunnvann permanent eller tidvis med
sikkerhet når frem til brønnen under maksimal pumpebelastning
Sone III er en sikrings sone som omfatter
eventuelle usikre arealer av infiltrasjonsområdet
lokale overflatenedbørfelt utenfor sone Il, og
øvrige arealer som kan være av betydning for forurensningsmulighetene.
Sonene er pålagt forskjellige restriksjoner mot menneskelige aktiviteter, hvorav de to
førstnevnte har den strengeste båndleggingen. Restriksjonene vurderes individuelt fra
vannverk til vannverk og avhenger av type aktivitet i infiltrasjonsområdet.
Forvaltere savner veletablerte metoder til bestemmelse av drikkevannskildens
infiltrasjonsområde og vannets oppholdstid frem til brønnen(e). I stor grad er man
derfor avhengig av å basere seg på tidligere erfaringer kombinert med godt faglig
skjønn. Denne rapporten er tenkt å belyse grunnvannsmodellering som
beslutningsverktøy for en slik utarbeidelse, hvor grunnvannsverket på Gulløymoen i
Alvdal kommune er valgt som "case study" i samråd med NGU. Verket ble satt i drift
i 1995 og har pålitlige data på elve- og grunnvannsnivå samt de viktigste magasinegenskapene (Klemetsrud, 1992). Dette som helhet gjør lokaliteten godt egnet.
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1. Områdebeskrivelse.
1.1

Lokalisering og aktivitet i området.

Gulløymoen befinner seg i Alvdal kommune, Hedmark fylke, og ligger ca. 2 km
opp strøms elven Folla fra samløpet med Glomma (se figur 1.1.1 neste side). Selve
Gulløymoen er en flat tange avsatt ute i Folla og er ca. 400 x 400 m i størrelse. I øst
grenser området mot elven mens det i vest er avgrenset aven bratt elveskapt
terrassekant som dreneres aven bekk som renner sørover. Området er skogdekket
med unntak av de flomutsatte delene rett ved elven som er vegetasjonsfrie. Det er
liten aktivitet på elvesletta, slik at eventuell vannforurensning sannsynlig må stamme
fra elveinfiltrert vann. Eneste tegn til menneskelig aktivitet, sammen med en
høyspentledning, er en grusvei som går gjennom området og forbi selve vannverket.
Oppe på terrassekanten ligger det tettbebyggelse som er antatt å være den eneste
kilden til eventuelt potensielle forurensninger bortsett fra selve elva (se figur 1.1.2).

Figur 1.1.2 viser Gulløymoen med vannverket. Selve tangen består av fluvialt avsatte sand- og
grusavsetninger. l vest grenser magasinet mot en bratt terrassekant som drenerers aven bekk
som renner sørover. Det er liten eller ingen aktivitet på elvesletta, og enste mulige kilde til
forurensning, bortsett fra selve elva, er tettbebyggelsen på terrassekanten.
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Figur 1.1.1: Kartet viser Alvdal tettsted med omkringliggende områder. Gulløymoen
avsatte elvesletta og befinner seg rett vest for elven Folla.
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1.2

Brønnanlegget.

Grunnvannsanlegget ble satt i drift i 1995, og forsyner deler av Alvdal kommune med
drikkevann. Det er etablert to skråstilte brønner med en filterlengde på 14 m og
diameter på 164 mm. Brønnene ble valgt skråstilt for å øke inntaksflaten siden
mektigheten av akviferen er relativt begrenset (12 m). Brønnene befinner seg ca. 65 m
fra den nærmeste elvekanten. Gjennomsnittlig pumperate i 1999 var 1350 m3/døgn,
med den største målte mengde på 1920 m3/døgn (muntlig kom., driftssentralen,
Alvdal kommune).

1.3 Løsmasseavsetningen.
De fluvialt avsatte løsmassene ved brønnen består av stein, grus og sand ned til ca. 9
m, deretter fin sand ned til ca. 12 m hvor det er tett, leirholdig materiale (Klemetsrud
og Rohr-Torp, 1991). Ut i fra sonderboringer er denne nedre grensen fallende mot
elva.

1.4 Hydrologi.
Grunnvannstanden følger elvevannstanden, men befinner seg ca. 30 cm under
elvenivået i de elvenære områdene (Klemetsrud, 1992). Grunnvannstanden er ca. 2
meter under terrenget for det meste av området, dvs. at akviferen har en vannførende
mektighet på ca. 10m. Magasinet regnes for å være åpent, som vil si at det er direkte
kontakt mellom grunnvannsspeilet og atmosfære via porerom i umettet sone.
Grunnvannsspeilet har en årlig variasjon på mellom 1,5 - 2 meter, med høyeste nivå
under Follas flomvannføring på våren og laveste nivå på vinteren. Grunnvannets
elektriske ledningsevne er på sitt laveste når flomvann fra elva trenger inn i magasinet
i mai og når sitt maksimale ved infiltrasjon av vinterelvevann. Vannivåmålinger i
Folla utført av NVE på Dølaplass ca. 15 km oppstrøms vannverket gir oss
informasjon om sesongmessig variasjon i vassdraget. Målingene, som startet i 1908
og går frem til i dag, viser at mediandifferansen over måleperioden mellom årlig
høyeste og minste vannstand er 1,85 m. Klimadata innhentet fra DNMI for Tynset,
som er den nærmeste nedbørstasjonen, viser en årsnedbør på 450 mm.
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Grunnvannsvariasjon og elektrisk ledningsevne
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Figur 1.4.1 viser grunnvannsspeilets- og den elektriske ledningsevnens variasjon fra 10.
desember 1998 til 5. mai 2000. Vannstandsmålingene er utfør kontinuerlig med trykksensorer
og fluktuasjonene
vannspeilet vises i meter over sensoren. For begge
obserevasjonsbrønnene, som befinner seg i nærheten av produksjonsbrønnen, er den
maksimale variasjonen ca. to meter med den høyeste vannstanden i flomperioden om våren og
laveste i vintermånedene. Den elektriske ledningsevnen er antatt å være på sitt laveste når
vårens flomvann trenger inn i magasinet (kilde: NGU).
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2. Generelt om vannets
oppholdstid fra elv til brønn.
2.1
2.1.1

Bestemmende faktorer for oppholdstider.
Innledning.

Ulike forhold spiller inn på tiden det tar fra vann i elva infiltrerer akviferen til det når
frem til en pumpebrønn. De ulike faktorene varierer i betydning avhengig av de
brønntekniske- , hydrologiske- og geologiske forhold, men de viktigste er som følger:
Brønnens pumpekapasitet og plassering
Grunnvannsspeilets naturlige gradient i området
Akviferens hydrauliske konduktivitet (K) og effektive porøsitet (Pe)
Elvebunnens permeabilitet og tykkelse

2.1.2

Brønninstallasjonen.

Brønnkapasitet og -plassering er viktig å kjenne til da oppholdstiden avhenger av
vannets hastighet og transportdistanse mellom elv og brønn.

2.1.3

Grunnvannsspeilets naturlige gradient.

Grunnvannsspeilets naturlige gradient varierer vanligvis i takt med elva som mater
magasinet. Ved nivellement kan man finne elvas fall over det ønskede område.
Likeledes influerer nedbøren (infiltrasjonen) også på vannspeilets helning, men er
ofte underordnet i magasiner med elveinfiltrasjon. Under snøsmeltningen kan
imidlertid infiltrasjon fra tilstøtende fjellsider mate magasinet og forandre på
strømningsmønsteret.

2.1.4

Løsmasseegenskapene.

Parametrene i punkt 2.1.2 og 2.1.3 er stort sett lette å måle, fastsettelse av K og pe er
derimot vanskeligere å anslå. Disse kan estimeres ved pumpetester, peilerørtester eller
komfordelingsanalyser, men er likevel heftet med en del usikkerheter. Ved
tilgjengelige grunnvannstands-data kan disse også estimeres ved modell-kalibrering.
Den hydrauliske konduktiviteten influerer på vannstrø~ingen i en akvifer beskrevet
med følgende basale likning (kalt Darcy-likningen):

Q=K·A·i

13

hvor

Q = vannmengde per tidsenhet (m 3/s)
K = hydraulisk konduktivitet (mls)
A = arealet vannet strømmer gjennom

i = gradienten på vannspeilet (dimensjonsløs)
Vi ser at en høyere K vil gi større vanngjennomstrømning, og dermed redusere
oppholdstiden. Det er imidlertid et ikke-lineært forhold mellom dem, og skyldes at
gradienten også forandres ved en variasjon av K.
Porøsiteten influerer kun på vannhastigheten, men ikke på strømningsmønsteret, og er
beskrevet med formelen:

hvor
v = gjennomsnittlig grunnvannshastighet, porehastighet (mls)

Q =vannmengde per tidsenhet (m 3/s)
P e = den effektive porøsiteten

A = arealet vannet strømmer gjennom
A v formelen ser man at ved å øke porøsiteten vil vannhastigheten minke lineært.
Hvordan ulike verdier av K, Pe og elvevannstand påvirker oppholdstidene kan
beregnes ved simuleringene.

2.1.5

Elvebunnen.

Vannets oppholdstid gjennom elvebunnen er svært vanskelig å estimere, og kan
utgjøre en betydelig del av den totale tiden mellom elv og brønn. Dette vil variere fra
magasin til magasin, hvor noen akviferer har en fri hydraulisk kontakt mellom
magasin og elv, mens den for andre kan være begrenset. I noen tilfeller kan dette sees
ut av forskjellen mellom grunnvannstanden og elvevannstanden. Det er
bunnsedimentenes sammensetning (tykkelse og permeabilitet) og det hydrostatiske
trykket av elvevannet (eller gradienten mellom grunnvann og elvevann) som avgjør
oppholdstiden.
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3. Strømningsanalyser.
3.1

Modellverktøy.

Ved bruk av simuleringsprogrammet VisuaI MODFLOW (McDonald og Harbaugh,
1988) er det bygget opp en hydrogeologisk datamodell over Gulløymoen.
Programmet er en 3D strømnings- og forurensningstransportmodell for den mettede
sone, og er det mest brukte programmet verden over innen grunnvannsmodellering.
Modellen er tatt i bruk ved forskjellige scenarier for å beregne vannets oppholdstid fra
elven Folla til de to skråstilte pumpebrønnene.

3.2 Input-data.
Ved prøvepumping i 1992 (beregnet på grunnlag av avstand - senkning) beregnet
NGU en K-verdi på 4 x 10.3 mls og en porøsitet på 20% (Klemetsrud, 1992).
Akviferparameter-verdiene (K og Pe) som er brukt i modellen ligger i et intervall fra
0,0004 mls til 0,01 mls mens porøsiteten varieres mellom 12 og 40 %. Grove masser
(sand og grus) slik vi finner på Gullømoen (Klemetsrud og Rohr-Torp, 1991) kan ha
K-verdier som varierer fra ca. 10.4 mls til 10-2 mls. Infiltrasjonen til magasinet er satt
til halvparten av årsnedbøren, dvs. 225 mmIår.

Grus

3 x 10-4 - 3 X 10-2

Grov sand

9 x 10-7 - 6 X 10-3

Medium sand

9 x 10-7 - 5 X 10-4

Fin sand

2x 10-7 -2x 10-4

Silt,løss

l x 10-9 - 2 X 10-5

Morene

l x 10-12 - 2 X 10-6

Leire

1 x lO-li - 4,7

X

10-9

Tabell 3.2.1: Representative verdier for ukonsoliderte løsmasser i mls (fra Domenico og
Schwartz, 1998):

3.3 Grensebetingelser.
En grensebetingelse er en matematisk spesifisering av enten head eller fluks på
grensene av interesseområdet. Korrekt bestemmelse av randbetingelsene er en meget
viktig del av oppbygningen aven simuleringsmodell, og er i følge Frank et al. (1987)
den viktigste årsaken til alvorlige feil i en datamodell. I modellen fungerer Folla som
en grensebetingelse hvor det tillates strømning både inn og ut, men ikke på tvers av
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den. Vannivået er satt til det samme som er målt under testperioden den 8. august
1992, og holdes konstant under den stasjonære (steady-state) simuleringen. I tillegg er
grensen mellom akviferen og terrassekanten i øst satt som en null-strømningsgrense,
dvs. at vann ikke kan bevege seg mellom disse, noe som også ved feltbefaring virket
sannsynlig fordi bekken drenerer sørover alt vannet fra terrassekanten. Det samme er
tilfelle for akviferbunnen, som består av tette sedimenter, som er satt 12 m under
bakkenivå.

3.4 Gridding.
I en numerisk modell er interesseområdet presentert som celler oppdelt i et grid (nett).
For hver celle bestemmer modellen blant annet grunnvannshøyde og vannfluks.
Størrelsen på cellene bestemmes av ønsket oppløsning på modellresultatet og
nøyaktigheten av dette. Griddet settes tilstrekkelig fint til å oppnå de ønskede
effektene, men ikke for fint, da dette går ut over beregningskapasiteten og minnet til
dataprogrammet. Ved griddtilpasning starter man med et grovt nett og setter dette
finere og finere helt til differansen mellom de to siste simuleringsresultatene er
tilstrekkelig liten. En slik fremgangsmåte er nødvendig på grunn av feil den
numeriske løsningsprosessen skaper. I ytre deler av området er hver celle satt til 6 x 6
m, mens det rundt brønnen er nødvendig med et meget fint grid. Her er således hver
cell på 0,37 x 0,37 m med en jevn overgang til de perifere områder. Avstanden nordsør er ca. 670 m, mens øst-vest distansen er ca. 560 m. Som koordinater er det brukt
NGO-systemet med X-koordinatene fra -6098 - -5538 og y-koordinatene fra 458090 458757.

3.5
3.5.1

Modell prosedyre.
Kalibrering.

Optimalt skal en modell kalibreres opp mot et kjent sett med både stasjonære og ikkestasjonære grunnvannsnivåer. På denne måten kan man estimere akviferens
hydrauliske konduktivitet (K) og magasinkoeffisient (S). Magasinkoeffisienten er
definert som raten vann som drenerer ved gravitasjon i forhold til volumet av
avsetningen, og vil være det samme som den effektive porøsiteten (Pe) for en åpen
akvifer. Kalibreringsprosessen er også kalt invers modellering og viste seg i dette
tilfelle å være vanskelig da følsomheten av grunnvannsspeilet ved forandringer av K
var svært liten. I tillegg er ikke grunnvannsspeilet i umiddelbar nærhet til Folla på
samme nivå som i elva. Målinger under testperioden viser at grunnvannsspeilet ved
elva faller ca. 30 cm mer enn elvevannstanden (Klemetsrud, 1992) og skyldes en
halvgjennomtrengelig elvebunn som bidrar ytterligere til en forverring av
kalibreringen (se figur 3.5.3.1). Det er derfor valgt å teste flere K og Pe-verdier

3.5.2

Validering.

Modellen skal videre valideres (verifiseres) opp mot et uavhengig sett med headverdier for å bekrefte at kalibreringsresultatet er riktig. Vanligvis gjøres dette svært
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sjelden pga. mangel på feltdata. Følsomheten ved forandringer av K gjorde imidlertid
en slik verifisering vanskelig på Gulløymoen.

3.5.3

Simulering.

Det antas at avsetningen er homogen og isotrop ved å legge like verdier på
avsetningens egenskaper for alle elementer. Siden man ikke sitter inne med
tilstrekkelige opplysninger om avsetningens egenskaper (K, Pe) og pålitelige
hydrologiske parametre (gradien i el ve- og grunnvann) i det modellerte området, og at
kalibreringsforsøket mot observasjoner gav stor usikkerhet, innebærer dette et høyt
antall frihetsgrader. For å estimere vannoppholdstider i akviferen er det derfor
nødvendig å teste ulike scenarier med forskjellige verdier av konduktivitet og
porøsitet. Dette er beregnet på to måter; den ene ved å holde porøsiteten konstant
(20%) og så variere konduktiviteten, den andre holdes konduktiviteten konstant
(0,004 mls) mens porøsiteten justeres. Parametrene som er brukt ble estimert i
pumpetestperioden i 1992 (Klemetsrud, 1992). En slik fremgangsmåte er en normal,
eller rett-frem, modellering (motsatt av invers). Programmet simulerer minimal-,
maksimal- og gjennomsnittlig oppholdstid fra elva til brønnpunktet. Med dette menes
tiden det tar for det vannvolumet (for eksempel en vanndråpe) som bruker kortest tid
fra elva og frem til brønnen, samt det som bruker lengst tid (transport gjennom
elvebunnen er ikke medregnet). Gjennomsnittet beregnes ved å ta snittet av 20 tenkte
vanndråper jevnt spredt rundt brønnen og simulere deres oppholdstid ved en
"bakover-bevegelse" fra brønnen tilbake til elva.

elveoverflate

Figur 3.5.3.1 viser et tverrsnitt av akviferen på Gullømoen med strømningslinjer fra Folla mot
produksjonsbrønnen. l virkeligheten er denne brønnen skråstilt for å oppnå større filterlengde
for en bedre ytelse. Grunnvannet befinner seg 30 cm lavere enn Folla ved elvekanten. Denne
effekten skyldes trolig en halvgjennomtrengelig elvebunn. Oppholdstiden estimert med
modellen tar ikke hensyn til tiden vannet bruker gjennom elvebunnen.
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4. Resultater.
4.1

Naturlige strømningsforhold.

Grunnvannstanden følger elvevannstanden og faller jevnt ca:. 1 meter forbi tangen.
Den naturlige strømningsretningen er i en sørøstlig retning, infiltrasjonsområdet er
derfor i nordvest hvor Folla står og "trykker" mot avsetningen.

Gulløymoen med naturlig
strønmingsmønster

Figur 4. J. J viser simulert, naturlig strØmningsmønster på Gulløymoen (brønnen pumper ikke).
Grunnvannsekvidistansen

er

0,2

m.

Jnjiltrasjonsområdet

er

nordvest,

mens

utstrømningsområdet er i sørøst.
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4.2

Strømningsforhold ved pumping.

Strømningsforholdene vil variere en del avhengig av formasjonens geologiske natur
og pumpemengde. Ved K = 0,001 mls blir strømningsmønsteret som vist i figur 4.2.1
og avviker noe fra det naturlige strømningsmønsteret. Den generelle retningen på
vannbevegelsen er likevel fortsatt den samme som før pumping.

Gulløymoen med
strømningsmønster ved
•
pumpIng

60m

Figur

4.2.1

viser

grunnvannets

simulerte

strØmningsmØnster

ved

pumping

med

3

årsgjennomsnittet for 1999 som er 1350 m /dag og K = 0,001 m/s. De grønne punktene er
observasjonsbrønner nedsatt under testperioden i 1992. Grunnvannsekvidistansen er 0,2 m.
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4.3
4.3.1

Oppholdstider.
Innledning.

Vannets oppholdstid er den tiden det tar fra vannet infiltrerer fra elva eller et
nedbørsmatet punkt, til det er fremme ved pumpebrønnen. A vhengig av
infiltrasjonspunktet vil vannet ta ulike strømningsveier frem til brønnen og dermed få
forskjellige strømningslengder og -tider. Den korteste strømningtiden gir opphav til
minimums-oppholdstiden og den lengste tiden kalles maksimums-oppholdstiden.
Gjennomsnittlig oppholdstid er et gjennomsnitt for den vannmassen som pumpes av
brønnen. Resultatene beregnet nedenfor er oppholdstider fra elv og frem til brønnen,
hvor oppholdstider gjennom selve elvebunnen ikke er inkludert i analysen.

4.3.2

Minimums-oppholdstid.

Av figur 4.3.2.2 ser man at korteste beregnede oppholdstid for vannet ved en
kombinasjon av Pe = 20% og K = 0,004 mls er 9 dager. Senker man K-verdien fire
ganger, dvs. til 0,001 mls (fortsatt med Pe = 20%), vil oppholdstiden bli på 12 dager.
Analysen viser at minimumsoppholdstiden ikke varierer i stor grad når den
hydrauliske konduktiviteten settes lavere enn dette. Ved å variere K mellom 0,0004
mls og 0,01 mls viser simuleringene en minimumsoppholdstid på mellom 5 og 12
dager. Tilsvarende viser modellberegningene oppholdstider mellom 6 og 19 dager ved
å variere porøsiteten mellom 12 - 40% (figur 4.3.2.1).
Sensitivitetsanalyser ble også utført ved å senke/heve vannstanden i Folla med 1,85
m, som funnet i langtidsserien (vannstandsmålinger på Dølaplass, Folla, kilde: NVE).
Resultatet viste forandringer på mindre enn pluss/minus 1 dag på oppholdstidene.
Det ble også simulert oppholdstider ved maksimal pumpebelastning (1920 m3/døgn).
Ved bruk av K = 0,004 mls og pe = 20% ble minimumsoppholdstid 8 dager i
motsetning til 9 dager ved gjennomsnittlig pumpebelastning.
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Minlmums-oppholdstid fra elv til brønn med
konstant hyd. ledningsevne (0,004 mls)
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Figur 4.3.2.1 viser minimumsoppholdstiden fra en vannmengde infiltrerer fra elv til den er
fremme ved brønnpunktet. De fremkomne resultatene ser bort fra vannets oppholdstid
gjennom elvas bunnsedimenter. Beregningene er gjort med datamodellen Visual MODFLOW
ved å holde hydraulisk ledningsevne konstant på 0,004 mls og så variere porøsiteten.
Pumpekapasiteten tilsvarer målt gjennomsnitt for 1999 (1350 m3/dag). Analysen viser
variasjoner i oppholdstiden på mellom 6 - 19 dager.

Minimums-oppholdstid fra elv til
brønn med konstant porøsitet (20%)

y
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Figur 4.3.2.2 viser minimumsoppholdstiden fra en vannmengde infiltrerer fra elv til den er
fremme ved brønnpunktet. De fremkomne resultatene ser bort fra vannets oppholdstid
gjennom elvas bunnsedimenter. Beregningene er gjort med datamodellen Visual MODFLOW
ved å holde porøsiteten konstant på 20% og så variere hydraulisk konduktivitet.
Pumpekapasiteten tilsvarer målt gjennomsnitt for 1999 (1350 m3/dag). Legg merke til at ved
K-verdier lavere enn 0,001 mls er det lite forandring i oppholdstiden, verdiene ligger på et
konstant nivå på 12 dager.

4.3.3

Gjennomsnitts-oppholdstid.

Av figur 4.3.3.2 ser man at beregnet gjennomsnittlig oppholdstid for vannet ved en
kombinasjon av Pe = 20% og K =0,004 mJs er 16 dager. Gjennomsnittlig oppholdstid
for K-verdi intervall 0,0004 mJs til 0,01 mJs er mellom 7 og 98 døgn (med Pe konstant
lik 20%). Tilsvarende ved porøsitetsforandringer mellom 12 og 40%, er
oppholdstidene mellom 10 og 33 døgn (figur 4.3.3.1). Mens minimumsoppholdstidene forandret seg lite ved K-verdier lavere enn 0,001 mJs skjer det for
gjennomsnittstiden en betydelig økning og skyldes et geografisk økende
infiltrasjonsområde.

Gjennomsnittlig oppholdstid fra elv til brønn
med konstant hyd. ledningsevne (0.004 mls)

y = 0.8214x· 0.0905
R2 = 0.9984
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Figur 4.3.3.1 viser den gjennomsnittlige oppholdstiden for vannet fra elva til brønnen. De
fremkomne resultatene ser bort fra vannets oppholdstid gjennom elvas bunnsedimenter.
Beregningene er gjort med datamodellen Visual MODFLOW ved å holde den hydrauliske
konduktiviteten konstant og så variere porøsiteten. Pumpekapasiteten tilsvarer målt
gjennomsnitt for 1999 (1350 m3/dag). Resultatene viser at oppholdstiden varierer fra 10
dager, ved en porøsitet på 12%, til 33 dager ved Pe = 40%.

22
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Gjennomsnittlig oppholdstid fra elv til brønn
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Figur 4.3.3.2 viser den gjennomsnittlige oppholdstiden for vannet fra elva til brønnen.
De fremkomne resultatene ser bort fra vannets oppholdstid gjennom elvas
bunnsedimenter. Beregningene er gjort med datamodellen Visua) MODFLOW ved å
holde porøsiteten konstant på 20% og så variere K. Pumpekapasiteten tilsvarer målt
gjennomsnitt for 1999 (1350 m3/dag). Analysen viser at det skjer en markert økning i
oppholdstiden ved konduktiviteter lavere enn 0,001 mls og skyldes en markert
størrelsesøkning i infiltrasjonsområde som fører til lengere transportvei for store deler
av vannmassene.

4.4

Formen på infiltrasjonsområdet.

Vedleggene 1 til 4 viser utviklingen av infiltrasjonsområdet på Gulløymoen ved
forandringer i K. Porøsiteten vil bare virke inn på oppholdstiden, og ikke på formen
av sonene.
Simuleringene viser stor forskjell i størrelse og form på infiltrasjonsområdet avhengig
av akvifer-egenskapene. Ved høy vanngjennomtrengelighet (for eksempel K = 0,01
mls) vil infiltrasjonområdet være smalt og bare vende ut mot elven i motsetning til
når gjennomtrengeligheten er liten, som skaper en mer sirkulær beskyttelsessone hvor
brønnen mates også i større grad fra områdene innenfor. Tabell 5.2.1 viser at når K =
0,01 mls så er infiltrasjonsområdets areal 0,004 km2 med en økning til 0,043
km2 ved ledningsevne på 0,0004 rnIs, altså mer enn en lO-dobling. Dette viser
hvor viktig det er å kartlegge en brønns infiltrasjonsområde på en nøyaktig
måte, for derpå å oppnå en bedre arealplanlegging. Infiltrasjonsområdets form
funnet ved analysen overenstemmer bra med klausuleringene fastsatt av NGU
i 1995 (Rohr-Torp, 1995).
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K (mls)

Areal (km 2)

% økning i areal fra

K=O,Ol mls
0,01

0,00400

O

0,004

0,00975

243

0,001

0,02675

669

0,0004

0,04275

1069

Tabell 4.4.1 viser infiltrasjonsområdets størrelsesutvikling ved senkning av K-verdien i
akviferen. En avtagning av K-verdien på JO ganger (0,01 til 0,001 mls) fører for eksempel til
en økning av arealet med 669%. Dette viser hvor viktig det er å kartlegge en brønns
infiltrasjonsområde på en nøyaktig måte, for derpå å oppnå en bedre arealplanlegging.

5. Diskusjon.
5.1

Oppholdstidsberegninger ved bruk av kjemiskeog fysiske parametre

Strømningssimuleringer med matematiske modeller er en metode som kan brukes ved
beregning av oppholdstider og fastsettelse av beskyttelsessoner. Metoden krever
imidlertid gode feltdata fra selve akviferen og de tilhørende hydrauliske
grensebetingelsene. Selv for Gulløymoen vannverk, som er godt undersøkt, er ikke
datamengdene tilstrekkelige for å oppnå en fullgod analyse. Årsaken ligger i at man
ikke kjenner nøyaktig til akvifer-egenskapene K og pe, og selve strukturen til
akviferen. Ved å bruke vannets naturlige kjemiske "fingeravtrykk" kan en imidlertid
også beregne vannets oppholdstid. Fordelen med denne metoden er at den totale
oppholdstiden, dvs. tiden det også tar gjennom en eventuell halvgjennomtrengelig
elvebunn, blir enklere å kvantifisere. Ett av få vellykkede forsøk som har vært gjort i
Norge er i Misvær i Nordland (Mosti og Misund, 1998). Oksygenisotoper,
ledningsevne, klorid, temperatur osv. anvendes til å bestemme oppholdstiden fra elv
til brønn. Ved ukentlige vannprøver fra brønn/elv så man særlig i forbindelse med
vårflommen trender i dataene for oksygenisotoper, temperatur, klorid og ledningsevne
som gjorde det mulig å bestemme oppholdstid mellom elv og brønn, som for Misvær
er beregnet til 42 - 49 dager over en avstand på ca. 50 m.
Faseforskyvningen av temperaturtoppene mellom elvevannet og brønnvannet på
Gulløymoen er litt under to måneder (se figur 5.5.1), hvor korteste avstanden til elva
er 65 m. Temperaturen i grunnvannet og elvevannet er målt i 1999. Elvetemperaturen
er målt ved Steinsvik rett nord for Rena, og er det nærmeste målepunktet det året. En
sammenlikning med andre målepunkter nærmere Gulløymoen andre år viser
tilnærmet lik temperatur-distribusjon. Ved å se på temperaturen, eller andre kjemiske
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parametre, representere en faseforskyvning et gjennomsnitt for vannets oppholdstid i
undergrunnen før det når frem til brønnen. Dette skyldes at brønnen trekker på
elvevann over et lengre elve-infiltrasjonsområdet. Avhengig av hvor langsmed
elvekanten vannet infiltrerer, vil det ha forskjellig oppholdstid før det når frem til
brønnen. En studie aven temperatur-faseforskyvning for et vannverk kan
overestimere minimums-oppholdstiden, og burde isteden sees på som et gjennomsnitt.

Grunnvanns· og elvetemperatur (1999)
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Figur 5.5.1 viser grunnvannstemperaturen målt på Gulløymoen i 1999 (kilde: NGU) sammen
med elvevannstemperaturen målt på det nærmeste stedet for dette året, som er Steinsvik rett
nordfor Rena (kilde: NVE). Elvetemperatur fra HØyegga dam rett sØr for Alvdal er også målt
gjennom en årrekke, men ikke for 1999, og viser nøyaktig samme temperaturfordeling over
året (ikke tatt med i grafen). Plottene viser en faseforskyvning på litt under to måneder og kan
gi en ide om gjennomsnittlig oppholdstidfor vannmassene.

Legger man til grunn NGUs pumpetestresultater med K = 0,004 mis og en porøsitet
på 20%, viser modellresultatene en gjennomsnittlig oppholdstid på 16 dager, til
forskjell fra litt under to måneder med temperaturmetoden. Strømningsodellen tar
imidlertid ikke hensyn til vannets oppholdstid gjennom elvebunnen, som kan bidra til
å forlenge tiden betydelig. Ser man bort i fra dette, må man ned i en K-verdi på 0,001
mis for å få en gjennomsnittlig oppholdstid på ca. to måneder som
temperaturfaseforskyvningen viser.

Bruk av temperaturmålinger i henholdsvis elv og grunnvann kan gi en god indikasjon
på vannets oppholdstid fra elv til produksjonsbrønn. Ved å se på faseforskyvningen
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mellom temperaturtoppene kan man danne seg et bilde av den gjennomsnittlige
oppholdstiden, som for GullØymoen sitt vedkomme er tolket til litt under to måneder.
Dette virker imidlertid noe lenge sammenlignet med andre akviferer med samme
avstand til elv, sett ut i fra den store temperaturfluktuasjonen på grunnvannet. Mosti
og Misund (1998) fant en gjennomsnittlig oppholdstid på 42 - 49 dager over en
avstand på 50 meter ved bruk av klorid og oksygen-isotoper på Misvær.
Temperaturfluktuasjonene var imidlertid mindre enn for Gulløymoen, og varierte i
grunnvannet mellom 2,2 og 7, I°C, mens det for elva lå på mellom O og 16,4°C.
Variasjonen i 1999 på Gulløymoen-grunnvannet er på mellom 0,1 og 7,5°C, og tyder
derfor på en noe lavere oppholdstid enn på Misvær. På Rena vannverk, Almemoen
(Hedmark), med ca. 110 meter mellom brønn og elv og grove løsmasser for hele
området, varierer grunvannstemperaturen mellom 4 og 5 °C (Forbord, 1996) og tyder
derfor på en lengere oppholdstid enn på Gulløymoen. Også på Renas
er
reservedrikkevannskilde
(NVEs
undersøkelser
1999-2000)
temperatursvingningene bare på mellom 4 og 5 °C, med en distanse på ca 60 meter til
Glomma. De større temperatursvingningene i grunnvannet på Gullyømoen indikerer
en kortere oppholdstid gjennom bunnsedimentene og akviferen. Dette har
sannsynligvis med å gjøre akviferens lille mektighet (kun 10 vannførende meter) og
elvesedimentenes mektighet og sammensetning.

5.2

Usikkerheter ved oppholdstidsanalysen.

Den største usikkerheten ved modellering knytter seg til at man ikke kjenner godt til
akviferens hydrauliske konduktivitet (K) og effektive porøsitet (Pe), samt
grensebetingelsene. Ved riktig innsetting av de hydrologiske- og geologiske
grensebetingelsene er det derfor avviket mellom den "sanne" verdien av K og Pe og
hva som brukes i modellen, som er den største feilkilden til de beregnete
oppholdstidene. Under simuleringene er akviferen satt til å være isotrop og heterogen.
I virkeligheten vil dette aldri være tilfelle. Det kan derfor være tilfeller hvor vannet
følger foretrukne strømningsveier, og slik sett vil få en kortere oppholdstid enn antatt.
Det er derfor anbefalt å kartlegge akviferen for de viktigste geologiske data. Dette kan
gjøres ved georadar og sonderboringer.

26

6. Konklusjon.
6.1

Oppholdstider og beskyttelsessoner.

Kravet fra Folkehelsa om 60 døgns oppholdstid ved maksimal pumpekapasitet i den
mettede sonen er ikke tilfredsstilt for grunnvannsverket på Gulløymoen i følge
resultatene fra simuleringene med de antatte K- og Pe-verdiene, hvis man ser bort fra
transporttiden igjennom elvesedimentene. En rekke større grunnvannsanlegg i Norge
har imidlertid sannsynligvis mindre enn 60 døgns oppholdstid, men viser stabil og
god bakteriologisk kvalitet. Dette kan tyde på at 60 døgns oppholdstid ikke er
nødvendig, og at tallet antagelig bør revurderes.
Modellanalysen gir en minimums-oppholdstid på mellom 5 og 19 dager med de
antatte K- og Pe-verdiintervallene. Selv temperaturfaseforskyvningen, som
representerer et gjennomsnitt og inkluderer vanntransport gjennom bunnsedimentet,
gir noe mindre enn 60 dager. Temperaturfluktasjonen på grunnvannet på mellom
O, l °C og 7,5°C antyder også en betydelig kortere oppholdstid enn 60 dager. Det er
imidlertid ikke registrert forurensninger i drikkevannet siden driftsstarten i 1995.
Dette kan skyldes at akviferen er en god hygienisk barriere selv ved kort
vann oppholdstid, at Folla aldri har ført med seg forurensninger, eller en kombinasjon
av disse. En sikker kvantitativ vurdering av oppholdstider krever omfattende
sporstoff-forsøk, helst med injisering i selve elva med etterfølgende måling av første
gjennombrudd i brønnen. Dette er imidlertid svært vanskelig og lar seg i praksis ofte
ikke gjennomføre. Sporstofforsøk er i tillegg veldig kostbart og tidkrevende. Bruk av
modelleringsverktøy er derfor et godt alternativ ved kvantitative estimeringer av
oppholdstider. For å kunne estimere vannets oppholdstid gjennom elvas
bunnsedimenter foreslås at man tar sedimentprøver for å kartlegge dens
sammensetning og tykkelse.
Analysen, sammen med erfaringer fra andre vannverk, VIser at fastsettelse av
beskyttelsessoner er vanskelig fordi en ikke kjenner godt nok til de geologiske- og
hydrologiske forhold. Bruk av modellverktøy er likevel den beste metoden som finnes
ved kartlegging av infiltrasjonsområdets form.

6.2

Forurensningsfaren.

Gulløymoen har liten aktivitet i nærområdet, tykkelsen og beskaffenheten til
markvannssonen skulle derfor være av liten betydning for forurensningsbeskyttelsen .
Grunvannsfluktuasjoner viser imidlertidig at mektigheten til den umettede sonen kan
reduseres til mindre enn l m ved normale vårflommer. Noe som øker sårbarheten til
grunnvannsmagasinet betraktelig. Selv under storflommen i -95, da vann dekket store
deler av brønn området på Gulløymoen, var det ingen tegn til forurensning av
drikkevannet Direkte infiltrasjon av flomvann langsmed selve brønnrøret er et lite
problem i norske akviferer.
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Den umettede sonen er spesielt viktig i grunnvannsmagasiner med stor menneskelige
aktiviteter på selve elvesletta. Tettbebyggelsen ved Gulløymoen oppe på
terrassekanten viser i følge simuleringsanalysen ikke å representere noen fare da
vannbevegelsen i bekken og grunnvannet går sørover, slik at eventuelle lekkasjer
herfra aldri når brønnen. Som hos de fleste elveinfiltrerte magasin er det elven som er
den største kilden til en eventuell forurensning.
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