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FORORD
Våren 1986 Eikk Grunnvannskontoreti oppdrag av Statkraftå utrede mulighetenefor vannforsyningbasert på grunnvann til et
i Suldal. Den Eoreliggenderapport beskriver
Eiskeoppdrettsanlegg
utførelsenav oppdraget,samt konklusjon.

Oslo, desember 1986

Arne Tollan
avdelingsdirektør
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INNLEDNING
i
Et utvalg skal vurdere muligheten for et settefisk/smoltanlegg
Suldal. Utvalget består av representanterEra Suldal kommune,
Fylkesmanneni Ryfylke, Statkraft og Suldal Elveeigarlag.
ved NVE er blitt bedt om å Eoreta en feltGrunnvannskontoret
undersøkelseog vurdering av to lokaliteterfor uttak av vann i
Eidebakkaneog Hylsdalen.Vannbehoveter anslått til å være 50
1/s, (180000 l/t).
Herved følger rapporten.
Vi viser også til foreløpigNotat sendt 25.6.86.

FELTONDERSØKELSEN
Lokaliteteneble befart den 7. mai 1986. Den 11.-15. august 1986
ble en mer detaljert feltundersøkelseforetatt på Eidebakkane.I
Hylsdalen er det ikke foretatt noen mermere feltundersøkelse.På
Eidebakkaneble det benyttet Pioner slagbormaskinog 22 mm
sonderstengerfor å kartlegge dyp til Ejell og løsmassenes
sammensetning.Det ble også satt ned 5/4" rør med sandspiss for å
undersøke løsmassenesvanngiverevne.Dndersøkelseneble foretatt
på to steder på Eidebakkane,se kart, vedlegg 1. Resultateter
som vist i vedlegg nr, 2.

2.1 Resultater
på Eide ligger ved foten av en større randUndersøkelsesområdet
avsetning hvor isbreenhar lagt opp usortertmateriale.En foreløpig kartleggingav området viste at massene var usorterteog
inneholdtmye silt.
I Kjeadalen er det overveiende leire,mens det bak Snekkerskolen
er fjell i dagen. Nærmere renseanleggeter det opplyst Era
teknisk etat at massene er av hardere sammensetning.I skjæringer
kan det observeresat massene er usorterteog siltinnholdeter
høyt. Lenger sør for renseanleggeter det igjen fjell i dagen.
Oppe på avsetningener massene mer siltige og en ser en gradvis
overgang til mer leirholdigemasser dess lenger inn på avsetningenog Eisvika en kommer.
To kilder er påvist (jfr. kartvedlegg1.) som ga henholdsvis4800
1/t og 1500 1/t, tilsammenca. 6300 1/t. Dette utgjør ca. 3,5 %
av antatt vannbehov for anlegget. Temperatureni kildene var
for Sand.
+7 - 7,20C, som er årsmiddeltemperaturen
Vannkvalitetenvar målt to ganger i den største kilden og vannet
var av bra kvalitet.
Det lokale nedbørfeltetfor kildeutslageneer på 394 230 m2,
dette gir en teoretisknydannelseav grunnvannved nedbørinfiltrasjonpå ca. 74 000 1/t.

4

Borepunkteti Eisvika viser at det er leire på innsidenav avsetningen.En kan dermed se bort Era muligheten for gjennomstrømning av vann Era Eisvika til Eide.
Det er på bakrunn av det anslåtte vannbehovetpå 50 1/s ikke
mulig a ta ut de ønskede vannmengderEra grunnvann i løsmasserpå
Eide.
I Hylsdalen mangler egnede sorterte løsmasser.Langs dalsidene
dominerer rasmaterialeog bekkevifter.Berggrunneni området
består av granitt 1 de nedre delene, gneiser i de øvre delene av
Hylsdalen.I dalen går det en forkastningssone.
Hylselva renner
gjennom dalføret og drenerer et nedbørfeltpå ca. 8,6 km2. Det
nydannes teoretiskca. 1 650 000 1/t ved nedbørinfiltrasjon.
Anslaget tar ikke hensyn til overflateavrenningen.
Det planlagte
vannuttaketutgjør ca. 11% av nydannelsen.
Generelt kan en si at boringer i fjell kan gi ulike vannmengder
avhengig av bergartstyperog hvordan sprekkesystemeneforeligger.
For å ta ut større vannmengderi gneiser og granitter er en avhengig av å bore nmr sprekkesoner.Gode boringer kan da gi vannmengder på 1000-30001/t. I Eorhold til det skissertevannbehovet
er det ikke mulig å ta ut slike vannmengderfra borebrønneni
fjell i Hylsdalen.

3.

KONKLUSJON
Vannforsyningtil et settefisk/smoltanlegg
med et vannuttakpå 50
1/s fra henholdsvisgrunnvannsbrønneri løsmasserog i Ejell er
ikke mulig ved lokalitetenepå Eide og i Hylsdalen.

Vedlegg nr. 1. Kart over undersøkelsesområdet.
Vedlegg nr. 2. Resultat av sonderboringerpå Eide og Eisvika.
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vedlegg nr. 2
Resultat av sonderboringpå Eide og i Eisvika.

Dyp (m)
0
1
2
3

Eide
Lagdeling

Stor stein
siltig grus
Grov grusig
sand

4
5
6
7
8
9
10
11
12

5927p/RK

Eisvika
Vanngiverevne Lagdeling

V
0 1/min.

Leire

101/min.
--avsluttetmot
store steiner

siltig
middels sand
(steinig)
Siltig grov
sand
Fjell
-=- Avsluttet

